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1.500 euroko saria
Pozarren jaso zuen Ogi Berrik banatzen duen 1.500 euroko saria Carmen 
Rodriguez Montañok. Aurtengo zenbaki saritua '08.354'a izan da, 'El Niño' 
zozketan lehen saria irabazi zuen berbera. Carmenek aipatu zuen 
"merkealdietan kapritxoren bat" erosteko baliatuko zuela.

Txintxarri
“Zer  da  bene tan  a lderd i 
sozialistarentzat parte hartzea?” 
Nayak azaldu zuenez, Ahal Duren 
ekimenez udalbatzarrean onartu 
zen mozio bat non eskatzen zen 
parte hartze prozesu bat gauzatzea. 
Honen bidez nahi zen bizilagunek 
herrian egin nahi diren proiektuen 
inguruan eskumena izatea 
proposamenak egiteko edota 
proiektuak berak aukeratzeko. 
“Herritarren proiektuak egiteko, 
aurrekontuetan gutxienez 500.000 
euro jasotzea eskatu genuen”. 
“Ezusteko txarra izan da udal 

gobernuak etxeetara bidali duen 
esku orria ikustea. Gure ustez, 
esku orri honen bitartez herritarrei 
sinistarazi nahi zaie parte hartze 
prozesu batean ari direla”.

Nayaren iritziz, bizilagunei 
proiektuak aukeratzeko eskumena 
eman beharrean, udal gobernuak 
lau egitasmo aurkeztu ditu “hain 
justu euren hauteskunde 
programan zeudenak. Gure taldeak 
eskatzen zuena erraza zen, 
herritarrei galdetu zein proiektu 
gauzatu herrian, proposamenak 
jaso, publiko egin eta boto gehien 
jasotzen zuena aurrera eraman”.

Parte hartze prozesuarekin 
kritiko Ahal du Lasarte-Oriak
Arkaitz Nayak berriki udalak aurkeztutako parte hartze 
prozesuaz hitz egin zuen agerraldian. 

Korrika 
apirilaren 4an
AEK-k jakitera eman du aurtengo 
Korrikaren ibilbidea eta gure 
herritik apirilaren 4an pasako da.

Azken urteetan egunez gozatu 
ahal izan dugu ekitaldiaz baina 20. 
Korrika honetan, guretik 22:41ean 
izango dugu. Aurten Otxandion 
hasiko da martxoaren 30ean eta 
Iruñean bukatuko da apirilaren 
9an. Muntteri-AEK euskaltegian 
dagoeneko Korrikaren materiala 
salgai dago.

TXINTXARRI

Iñigo Gonzalez 
Eskola orduetako jazarpenari 
aurre egiteko asmoarekin sortu 
zuten TAVE plataforma duela 
hilabete batzuk. 300 familia 
inguruk osatzen dute Estatu 
m a i l a k o  e r a k u n d e  h a u . 
Mobilizazioak burutu dituzte 
zenbait hiritan. Besteak beste,  
Bartzelonan, Salamancan, 
Zaragozan eta Donostian.

Lasarte-Orian ere pasa den 
igandean elkartu ziren 2016ko 
urtarrilean bere buruaz beste 
egin zuen Rebeca Rodriguez 
gazte bartzelonarra gogoratzeko.  
Halaber, testua irakurri zuten 
urte honetan bertan hildako 13 
urteko Lucia murtziarraren 
omenez.

Zabalkundea lortu nahian 
Helburu dute Lasarte-Orian, 
Gipuzkoan eta Euskal Herrian 
zabalkunda lortzea. Ez dira 
irabazi asmoko elkartea eta, 
horregatik, azpimarratu dute 
laguntza eskatzen duten familiek 
ez dutela ordaindu beharko. 

Azaldu dutenez, jazarpen kasuak 
azaleratzen direnean, askotan 
ez dakite nora jo. Urrats horietan 
laguntza emateko jaio da TAVE.

Adibidez, gaztetxoei babesa 
emateko asmoz, 'whatsapp' talde 
bat egin dute, euren kezka eta 
beldurrak adieraz ditzaten.

Kontzientziazioa
Indarkeriarekin amaitu ahal 
izateko, beharrezkoa ikusten dute 
pairatzen dituzten egoerak jakitera 
ematea. Horregatik, gizartea –
herritarrak soilik ez, instituzioak 
eta hezkuntzako profesionalak 
ere– kontzientziatzearen garrantzia 
nabarmendu dute.

Jazarpena bera ez ukatzea 
eskatzen du TAVE-k, "erreala" 
baita. Halaber, nabarmendu 

d u t e  " a z k a r t a s u n e z " 
erantzutearen garrantzia, 
"biktimak babestu eta jazarleen 
erasoak zuzentzeko".

Gogorarazi dute eskolako 
indarkerian rol desberdinak 
dauldela. Jazarriak diren horiei, 
biktimei, "askotan, lagundu 
beharrean, euren aurkako 
neurriak" hartzen direla zehaztu 
dute, eta "horrek ezin duela 
horrela izan".

TAVEko kideen ustez, jazarleek 
ere laguntza behar dute , 
"biolentziara jo ohi dutelako 
euren ahultasuna ezkutatzeko".   
Erasoak ikusi eta, nahiz eta 
parte hartu ez, salatzen ez 
dituztenak "konplize" bihurtzen 
dira.

Maiatzaren 2an, bullying-aren 
aurkako eguna de la  e ta , 
ekintzaren bat egingo dutela 
aurreikusi dute. Halaber, 2004an 
bere buruaz beste egin zuen 
J o k i n  C e b e r i o  g a z t e 
hondarribiarraren omenezko 
ekitaldia ere egiteko asmotan 
dira.

TAVEko kideek ekimena egin zuten asteburuan Okendo plazan. TXINTXARRI

Eskolako jazarpenaren 
aurkako sarea osatuz
Estatu mailako TAVE plataforma eratu du guraso talde batek Lasarte-Orian. Eskolan 
indarkeria jasaten duten haurrei eta familiei babesa ematea dute helburu.

JAZARPENA 
PAIRATZEN DUTENEI 
LAGUNTZA EMATEKO 
JAIO DA TAVE 
PLATAFORMA
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Maddi Noriega
Horrela adierazi zuten EAJko 
alderdikide Estitxu Alkortak 
eta Jon Antxordokik ostegun 
eguerdian, Atsobakar inguruko 
l u r  e r e m u a n  e g i n d a k o 
prentsaurrekoan.

Atsobakarren eraiki nahi duten 
kirol instalakuntza osoa egiteko, 
Usurbilena den lur eremu baten 
erabilpena egitea aurreikusten 
da, baina momentura arte, bi 
herrietako udalek ez dute akordio 
batera iristerik lortu.

Gauzak horrela, Lasarte-Oriako 
EAJ alderdikideek, lur eremu 
horren erabilera egin ahal izateko 
negoziazioetan jarraitzeko 
eskaera egiten diote Udal 
Gobernu taldeari. 

Adostasun batera iritsi ahal 
izateko beharrezkoa litzatekeen 
“kudeaketa lan ezegoki bat” 
egon izana argudiatzen du 
alderdiak, eta hori horrela izanik, 
e z  du te  b idezko  ikus ten 
beharrezko instalazio guztiak 
bat hartuko ez lituzkeen proiektu 
bat aurrera eramaterik. “Gobernu 
taldea Usurbilgo Udalarekin 
adostasun batera  ir is tea 
beharrezkoa dela uste dugu, 
proiektua osorik eraiki dadin, 
eta ez erdizka”.

Egun, Lasarte-Oriako kirol-
guneetan norgehiagokak aurrera 
eramateko eta kirol talde berriak 
sortzeko espazioaren aldetik 
dauden arazoei aurre egin nahian 
ideiatutako proiektua da 
Atsobakarreko lurretan eraiki 
nahi dena, eta beharrezkoa 
ikusten du alderdi jeltzaleak, 
behin  era ik i t zen  has i ta , 
beharrezkoak diren instalazio 
guztiak izango dituen kirol zelaia 
eraikitzea; futbol zelaia, errugbi 
zelaia, atletismo pistak eta baita 
ikusleei zuzendutako harmailen 
eremua ere.

Guzti horiek eraikitzeko ordea, 
aurrez esan bezala, beharrezkoa 
litzateke Usurbilgo Udalarenak 
diren lur eremuen erabilpena 
eta ustiatzea.

Honekin batera, Estitxu Alkorta 
eta Jon Antxordoki zinegotziek 
atzoko agerraldian  azaldu 
moduan, ez dute Buruntzaldeko 
kirol hitzarmenetik ateratzeko 
inolako aukerarik  aztertuko. 
Hitzarmen horren bitartez, 
L a s a r t e - O r i a k o  u d a l 
kirolguneetan harpidedun diren 
herritarrek, Astigarraga,Usurbil, 
Urnieta eta Andoaineko kirol 
guneak erabiltzeko aukera 
baitute, eta 'akordio batetara 
heldu hala ez, gure babes osoa 
emango diogu Buruntaldeko 
kirol hitzarmena mantentzeari'.

Ezezko borobilik ez
Momentura arte Usurbilgo 
U d a l a r e k i n  l u r  e r e m u a 
erabiltzeko akordiorik egon ez 
badago ere, ezezko borobilik 
jaso ez dutela ere gaineratu nahi 
izan zuten atzoko agerraldian.

Gauzak horrela, kirol gune 
berria eraikitzeko jeltzaleen 
bide bat negoziatzen jarraitzea 
da, baina saiakera horrek huts 
egin eta ez balute akordiorik 
lortuko,  kirol instalakuntza 
leku-mugitzea proposatuko 
lukete; orain arteko leku bera 
m a n t e n d u k o  l u k e t e , 
Atsobakarreko lur eremua, baina 
Usurbilgo lursaila barne hartu 
gabe eraikitzea proposatuko 
lukete.

Adjudikazioa eginda 
Lasarte-Oriako Udalak  Sestra 
eta  Donostiako Ingeniería y 
Arquitectura, S.L. enpresei 
adjudikatu die Atsobakarreko 
kirol zelai berria egiteko 
planeamendua, oinarrizko 
proiektua eta exekuzioaren 
erredakzioa, 54.329 euroko 
zenbatekoarekin.

Horrela eman zuen jakitera 
Udalak atzo eguerdian igorritako 
idatzi baten bitartez. 

Atsobakarren egin nahi den kirol gune berriaz aritu ziren jeltzaleak. TXINTARRI

Harmailak barne dituen 
kirol gune berriaren alde
Lasarte-Oriako Udaleko EAJ alderdiak Atsobakarren eraiki nahi den atletismo, futbol 
eta errugby zelaiaren proiektua 'osorik' eraiki dadila aldarrikatzen du eta horretarako, 
Usurbilgo Udalarekin negoziazioan jarraitzeko eskaera egiten dio gobernu taldeari. 

EAJ ALDERDIAK EZ DU 
INSTALAZIO GUZTIAK 
BARNE HARTUKO EZ 
DITUEN KIROL 
ERAIKINIK 
BABESTUKO, ETA 
NEGOZIAKETEKIN 
AURRERA 
JARRAITZEKO 
ESKATZEN DIO UDAL 
GOBERNUARI 

Eguraldia

Hizketarako gairik ez dagoenean eguraldiaz hitz egiten da. 
Igogailuko hizketa gaia dela ere esan ohi da. Halaber, ” Zertaz aritu 
zineten? Ez dakit, garrantzirik gabeko zerbaitez.  Eguraldiaz edo…”.

Eguraldia hizketa gai izarra bilakatzen den arte. Psikosia martxan 
jartzen da. Tele berriak irekitzen ditu. Ez. Tele berriaren erdia baino 
gehiago eguraldiaz aritu eta gero, EGURALDIA atal bezala. Sare 
sozialetan eguraldiaz, watsapeko bromak ere eguraldiari buruzkoak 
bihurtzen dira. 

Amak hotza duen jakiteko haurra nola jantzita doan begiratzeko 
ere esaten da.

Uste dut horrelako zerbait gertatzen zaigula guri ere. 
Gaur egun  telebistak esan duen guztia sinesten dugun egun 

hauetan.Telebistak Benasken edo Teruelen -12 gradu egingo dituela 
esaten duenean, gu Himalaiara joango bagina bezala janzten gara. 

Oso bitxia da egun horietan “retro-vintage” itxura hartzen dugu.  
Ganbaran urtetan gordeta dauzkagun txamarra zaharrak janzten 

ditugula. Denok daukagu ganbaran mendiko txamarra ona, 
maklowa, edo borregitoz forratutako beroki beeeeeroa… Botatzea 
pena ematen diguten jantzi horiek. Mozorrotuta ateratzen gea. 
Mendiko txapelak, eskularruak, oinetako sendoak eta deskuidatu ez 
gero polainak. Batak bestearekin harreman gutxi dutenak sarritan. 
Garai ezberdinetako modakoak direlako, koloreek ere zer ikusi gutxi 
dutenak. Piura ederrarekin atertzen gera kalera!

Ta azkenean,” Ez du ba hainbeste hotzik egin eh!”
Telebistak esan du.

NEURE KABUZ

MAILU ARRUTI

TXINTXARRI

Tere Irastorzaren poesia landuz
Astearte arratsaldean elkartu zen Irakurle Txokoa hileroko hitzorduei 
jarraipena eman asmoz. Tere Irastorzaren 'Mundua betetzen zenuten' 
poesia liburuko poemak landu zituzten Uxue Alberdik gidatutako 
urtarrileko saioan. 

Alerta laranja 
uholdeengatik
Eguraldiaren iragarpenek asmatu 
zuten astelehenean. Etengabeko 
euriak izan ziren egun osoan, eta 
horrek Oria ibaiaren emariaren 
haztea eragin zuen. Ondorioz, 
uholde arriskua zela eta, alerta 
laranjan egon ginen eguerdiko 
14:00ak arte, eta Erribera kalea, 
Mitxelin Pasealekua eta "Azkorte 
Bidea" itxita egon ziren. TXINTXARRI
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Jesus Zaballos Alkateak eta Ramon 
Ormazabalek aurkeztu zuten 
astelehenean udalak eta Aterpeak 
sinatutako hitzarmena. Honen 
bitartez udalak 1.000euro emango 
dizkio Aterpeari bere bazkideak 

diren komertzioetako bezeroek 
doan aparka dezaten.

Zaballosen esanetan, ekimen 
honekin bidea erraztu nahi zaio 
herriko beste zonalde batzuetatik 
erosketak egitera datorren jendeari. 
“Beste urrats bat da herriko 

merkataritza indartzeko, ohiturak 
aldatzeko balio du eta jendea 
animatu daiteke, jakinda, kotxea 
k a l e a n  u t z i  b e h a r r e a n , 
aparkalekuan utzi dezakeela 
kosturik gabe”.

Elkarteak 5 euroko 20 tiketeko 
sortak eskaini dizkie bazkideei. 
Horrela izanda, 1.277 txartel jarriko 
dira bezeroen eskura.

10 euro baino gehiagoko erosketa 
egiteagatik ordu baterako txartela 
izango da. Murias enpresak, BMko 
aparkalekuen jabea, bere aldetik, 
diru kopuru bera jarri du.

Aparkatzea doan, Aterpeako 
dendetan erosteagatik
10 euro baino gehiagoko erosketengatik emango dute 
aparkatzeko txartela

Astelehenean sinatu zuten hitzarmena. TXEMA VALLES

Martin Vicioso
Otsailaren 28an Saharako 
Maratoia  korri tuko dute 
Munduko hainbat gunetik 
etorritako korrikalariek. Euskal 
Herritar talde bat ere bertan 
izango da, eta horietako batzuk 
Xirimiri Elkartean bildu ziren 
astearte arratsaldean lasterketari 
buruzko informazioa jasotzeko 
asmoz. Agustin Agotek eta 

Gregorio Eizagirrek euren 
esperientzia partekatu zuten.

Hasteko,  Mendebaldeko 
Saharako historia eta egoera 
politikoari buruzko bideoa ikusi 
zuten bertaratutakoek. Eizagirrek 
azaldu zuenez, “arazo politikoaren 
aurrean egiten diren ekintzetako 
bat” da Maratoia. Izena ematean 
bilduko den dirua “helburu 
solidarioarekin” erabiliko da. 

Zehazki, “kirola eta gazteekin 
zerikusia duten proiektuak 
bultzatzeko”.

Aholkularitza 
Ondoren ,  Agus t in  Agote 
korrikalariak lasterketari 
buruzko aholkuak eta informazioa 
partekatu zituen.

Iristean, parte hartzaileek  
korrituko duten modalitatea 

aukera tu  b eharko  du t e .
Maratoiaren 42 kilometroez gain, 
maratoi erdia –21km–, 10 edota 
5 kilometro korri daitezke.

Goizeko 09:00ak edo 09:30ak aldera 
froga martxan jarriko da, 
“tenperatura freskoarekin”, 12 
gradu ingururekin. Lasterketa osoa 
zentzu berean izanik, nabarmendu 
zuten haizeak norabide berdina 
mantenduko duela.

Ura edan ahal izateko postuak hiru 
edo lau kilometroro edukiko dituzte. 
Agoteren ustez, “komenigarria da 
denetan geratu eta ura edatea”. 
Adierazi zuen eguerdi aldera 
tenperaturak gora egin ahala, 
“hidratazioa eskertu” egiten dela. 

Gozatzea helburu 
Maratoiaren lehenengo zatia 
hare lodiaren gainean egingo 
dute, harriak tartean direla. 21. 
kilometrotik aurrera, Auserd-eko 
kanpalekura iristean, lasterketa 
gogortuko dela azpimarratu zuen 
aholkulariak. Hare finekoa da 
zorua e ta  dunetan zehar 
gorabehera handiak igaro 
beharko dituzte.

Eremua “gogorra eta, aldi 
berean, ederra” da, aurreko 
urtetan korritu dutenen arabera. 
Antzeko beste  lasterketa 
batzuekin alderatuz, Saharan 
“bakardadeaz gozatu” daitekeela 
uste dute. 200 pertsona inguruk 
hartzen du parte, eta behin 
erritmoa hartzean, “litekeena 
da ibilbidearen zati handi bat 
bakarrik egitea”. 

Oinez ere parte hartu daiteke 
eta horientzako ere hitzak izan 
zituen Agotek. Bere ustez, “merezi 
du” 10 kilometroko ibilbidea egitea. 
Izan ere, “basamortuko paraje 
ederretan zehar” ibiltzea “aukera 
ezinhobea” da, eta azken kilometroek 
ez dituzte dunak zeharkatzen.

Denbora erreferentziaz galdetuta 
“ez itsutzeko” aholkua luzatu zuten. 

Ohiko maratoiak baino 30 edo 40 
minutu gehiago irautea izaten da 
normalena.

Erabili beharreko arropari 
dagokionez, ez dute “bestelako 
ekipaziorik” eraman beharko; 
korrika egiteko ohiko zapatilak  
“nahikoak” dira. Hori bai, azaldu 
zutenez, eguzkitako betaurrekoak, 
krema eta txapela eramatea 
“beharrezkoa” dute. Halaber, 
o inetan base l ina  ematea 
“komenigarria” da, hareak 
urradurarik sor ez dezan.

Ura edateko postuetako ura, 
printzipioz, “nahikoa” dela uste 
dute aholkulariek,  baina 
likidoentzako motxila eraman 
dezakete korrikalariek.

Izen emateko epea, irekita
Saharan korrika egin nahi duen 
orok ateak irekita ditu oraindik. 
Izena www.saharamarathon.org 
webgunean eman ahal da plazak 
buka bitartean.

Gonbidapena luzatu diete 
korrika egitea gustoko duten 
lasarteoriatar guztiei, “merezi 
duen esperientzia” baita.

Hegazkina Madrildik aterako 
da  o t sa i laren  25ean ,  e ta 
martxoaren 4an bueltatuko dira. 
Euskal Herritik busa antolatu 
dute aeroportura.

Saharako kanpamenduetan 
igaroko duten denbora horretan 
bertako familien etxeetan hartuko 
dute ostatu. Hortaz, sahararren 
bizimoduaz eta ohiturez ere aritu 
ziren tarte batean, bertara 
lehenengo aldiz doazenek 
argibideak jaso ditzaten.

Saharako Maratoiari buruz hitz egiteko elkartu ziren zenbait lagun Xirimiri Elkartean. TXINTXARRI

Saharan korrika egiteko 
aholkuak Xirimirin
Saharako Maratoia korrituko duten zenbait Euskal Herritar astearte arratsaldean 
elkartu zen Xirimiri Elkartean. Agustin Agote korrikalariak aholkuak eman zizkien, 
lasterketa arintze bidean. Gogoratu dute izena emateko epea zabalik dela oraindik.

MARATOIAZ GAIN, 
MARATOI ERDIA, 10 
ETA 5 KILOMETROKO 
LASTERKETAK ERE 
EGIN AHALKO DIRA



TXINTXARRI ALDIZKARIA  2017-01-20  OSTIRALA ALBISTEA      5

Etorkinen gaineko estereotipo 
faltsuen kontrako kanpaina
Etorkinen gaineko estereotipo faltsuen kontrako 
kanpaina jarri du martxan Lasarte-Oriako Udalak.

Maddi Noriega 
Lasarte-Oriako Udalak eta 
herriko eragileek hainbat urte 
daramatzate jatorri eta kultura 
aniztasunaren inguruko lanketa 
egiten.

Gipuzkoako jatorri eta kultura 
aniztasun handienetako duen 
herria da Lasarte-Oria, eta 
herritarren arteko ezagutza, 
h a r r e m a n  e t a  a i t o r t z a 
areagotzeko, Anitzen Sarea 
martxan jarri zen 2013. urtean.

2016. urtean garatzeko ekintzen 
artean, jatorri eta kultura 
aniztasunaren inguruan dauden 
estereotipoak deseraikitzeko 
kanpaina bat egiteko beharra 
azpimarratu zen, baita herritarren 
arteko ezagutza areagotzeko 
espazioak sortzeko beharra ere 
nabarmendu zen.

Horri begira, Lasarte-Oriako 
hainbat eragileekin elkarlanean 
sei estereotipo nagusi identifikatu 
d i r a  j a t o r r i  e t a  k u l t u r 
aniztasunaren inguruan, eta 
zenbait datu kuantitatibo jaso 
dira estereotipo horiek guztiak 
zalantzan jarri eta hausnarketara 
bultzatzeko helburuarekin. Beste 
zenbait gairen artean, honako 
gaiak jaso dira; etorkinek lana 
kentzen dute? Gainontzekoek 

baino laguntza gehiago jasotzen 
dituzte? Ez dira integratzen?

Horiek argitu asmoz, herriko 
kaleetan zehar jarriko dira datu 
horietako batzuk, hausnarketa 
herriratu asmoz.

Horren ostean, eskuorri batzuk 
jarriko dira herritarren eskura, 
non estereotipo horiei erantzunak 
emango dizkien datu kuantitatibo 
batzuk emango diren argitara, 
baita informatzen jarraitzeko 
erreferentziazko gune eta 
eragileen informazioa, interesa 
duen edonorentzat. 

Estereotipoak
Jende multzo bati buruz sortzen 
diren irudiak edo kategorizazioak 
dira, beraien itxura, jarrera, edo 
ohituren gainean egindakok, 
hain zuzen.

Horrela, kolektibo horri 
buruzko iritzi sinplifikatu bat 
sorrarazten dute, negatiboa izan 
daitekeena eta modu negatiboan 
eragin dezakeena.

Horiekin oso lotuta daude 
oinarri fidagarririk izan ohi ez 
duten, eta mezu sinple eta 
zuzenetan oinarria duten 
zurrumurruak. eta hauen 
bitartez, estereotipo horiek 
guztiak elikatzen dira.

La Esperanza elkarteak bertako 
kideei dei egiten die igandean, 
hilaren 22an egingo den urteko 
batzar orokorrera gerturatu 
daitezen.

Bi bilera egingo dira egun 
horretan bertan; lehenengo ohiko 
bilera, goizeko 10:00etarako aurre 
ikusi dute, eta bigarren ez-ohikoa 
berriz goizeko 10:30etarako.

Elkartetik jakin araztera eman 
dutenez, honako gai ordena  
jarraituko da; Aurreko aktaren 
irakurketa eta onarpena, 
kudeaketa balantzea, batzorde 
kide berrien izendapena, eta 
amaitzeko, erregueak edo 
galderak egiteko tarte bat ere 
izango dela aurreratu dute 
elkarteko kideek.

'La Esperanza' 
elkarteko kideen 
urteko batzarra 

Lasarte-Oriako Udalak, bi 
enpresa kontratatuko ditu 
izurriak kontrolatzeko. 

Alde batetik, Donostiako Irati-
Rentokil enpresak, Asiako 
liztorra eta liztor arrunta 
espezieen liztor-habiak tratatzeko 
lanak egingo ditu herrian, 2.800 
euroren truke. 

Bestetik, Nafarroako Multilva 
Baja herriko Irabi Control de 
Plagas S-L enpresak, udaleko 
eraikineteko eta kontainer 
lurperatuetako arratoien kontrola 
egingo du. Azken honek, 9.173 
euroren truke.

Izurrien arazoari irtenbide bat 
eman asmoz kontratatu ditu 
Udalak bi zerbitzu horiek jakitera 
eman duenez. 

Izurriei aurre egiteko 
zerbitzuak kontratatu 
ditu Udalak 

Maider Azurmendi
Lasarte-Oriako Gure Esku Dago 
dinamikak “Berriketan” saio 
irekia antolatu du urtarrilaren 
28rako. 

“Topaketa honen helburua, 
maiatzaren 7ko galdeketaren 
aurretik herritarren arteko 
harremanak sendotzea eta parte 
hartzea lantzea da” taldeko 
kideek azaldu dutenez. 

Gogoetak partekatzeaz gain, 
iritzi, kezka eta beharrak 
plazaratzeko ere balioko du 
saioak eta baita, maiatzeko 
herri kontsultan egingo den 
galdera bera osatzeko “hainbat 
kontzeptu azaltzeko” ere.

Subjektu politikoa
Una i  Apao l a za  f i l o s o f i a 
i r a k a s l e a k  a b i a t u k o  d u 
B e r r i k e t a n  s a i o a .  B e r e 
l a g u n t z a r e k i n  h a i n b a t 
kontzeptu eta ideia argitzeko 
aukera izango dela azaldu dute 
lan taldeko kideek. 

Filosofia politikoaz ariko da, 
erabakia, independentzia, 
autodeterminazioa hitzen 
inguruan hi tz  eg ingo  du 
Apaolazak besteak beste , 
“subjektu politikoa ulertzeko 
moduaz ariko naiz. Izan ere 
aldaketa sakonean gaude 
momentu honetan eta ohiko 
kontzeptuak birpentsatzea 
egokitzen da”. 

Orain arte nazioa izan da 
subjektu politikoa Apaolazak 
aipatu duenez “nazioa izate 
horrek ekartzen du estatuek 
onartu behar dutela nazio 
horren existentzia”. 

Aldiz, Katalunian gertatzen 
a r i  d e n  p r o z e s u a k 
demokratizazio bat ekarri du 
“baita Europako beste adibide 
batzuek ere. Horrela izanda, 
erabakitze eskubidearekin 
beste bide bat zabaldu da. 
Erabakitzea ez dago beste 
batzuen gain baizik eta denok 
dugun  e skub id e  ba t  d a , 
norbanakoaren eskubidea da”.

Politika ulertzeko beste modu 
bat zabaldu dela esan daitekeela 
uste du Apaolazak.

“Erabakitzeko eskubidea 
demokraziak ahalbidetzen du 
eta indartu egiten ditu bai 
i n d e p e n d e n t i s t a k  b a i t a 
unionistak ere, azkenean esan 
bezala, independentismoa 
ulertzeko beste modu batzuk 
sortzen ari dira”. 

Berr iz  ere  Kata luniako 
ad i b i d ea r i  e r r epa ra tu z , 
“lehenengo araua da ahalik 
eta jende gehien lotzea, hau 
d a ,  g e h i e n g o a  b i l a t z e a 
kontsulatren inguruan”.

Independentzia
Orokorrean, “termino asko 
nahasten dira ,  batez  ere 

i n d e p e n d e n t z i a ,  
autodeterminazioa... eta horiek 
azaldu eta jendearen zalantzak 
a r g i t z e n  s a i a t u k o  n a i z  
hitzaldian”. Apaolazarentzat 
“saioaren tarte interesgarriena 
b i g a r r e n a  i z a n g o  d a , 
s o l a s a l d i r a k o  t a r t e a n 
b e r t a r a t u t a k o e k  e u r e n 
zalantzak eta iritziak bota ahal 
izango dituzte”. 

Solasaldia
Hitzaldiaren ostean, herritarrak 
talde txikietan elkartuko dira 
“solasaldia giro goxoan egin 
ahal izateko”. 

S a i o a r en  a zken  t a r t e a 
maiatzaren 7rako galdera 
proposamenak egiteko baliatuko 
dela ere aipatu dute Gure Esku 
Dago dinamikatik.

“Prozesu interesgarri honetan 
ahalik eta jende gehien eta 
batez ere anitzena elkartzeko 
helburuarekin, gonbita egin 
n a h i  d i e g u  h e r r i t a r r e i 
urtarrilaren 28an Berriketan 
aritu daitezen”. 

Saioa goizeko 10:30etan hasiko 
da Manuel Lekuona Kultur 
Etxeko hitzaldi aretoan eta bi 
orduko iraupena izango duela 
aurreratu dute antolatzaileek. 

Unai Apaolaza filosofoak gidatuko du saioa. NORABIDEA.EUS

Berriketan saioa Gure 
Esku Dagok antolatuta
Harremanak sendotzeko eta parte hartzea lantzeko ekitaldi irekia izango da 
urtarrilaren 28an Manuel Lekuonan 10:30ean Unai Apaolazak gidatuta

PROZESUAN AHALIK 
ETA JENDE GEHIEN 
ETA BATEZ ERE 
ANITZENA ELKARTU 
NAHI DA, GONBITA 
EGITEN DIEGU 
HERRITARREI 
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Maddi Noriega 
2002-2016 Gipuzkoako Hiri 
Hondakinen Kudeaketarako 
Plan Nagusia 2002ko abenduaren 
17an onartu zuen Gipuzkoako 
Foru Aldundiak. 

Hasiera batean, Urnietako 
Erratzu industrialdea aurreikusi 
zuen erraustegia kokatzeko 
eremu gisa. Herri ekimenen 
indarraz, azkenean erraustegia 
atzera botatzea lortu zuena 2004 
urtean. Saiakera hark huts 
e g i n d a ,  H o n d a r r i b i a k o 
Zaldunbordan, erraustegi bat 
eraikitzeko proiektua azaldu 
zu ten  I run ,  Henda ia  e ta 
Hondarribiko agintariek, baina 
saiakera hura ere bertan behera 
geratu zen 2008. urtean. 

Erraustegia eraikitzeko bi 
leku horiekin batera, izan ziren 
beste batzuk ere; Donostiatik 
lau kilometrora dagoen Aritzetan, 
L a n d a r b a s o n ,  e t a  h e r r i 

erdigunetik 2  kilometrora 
dagoen Zubietako lur sailean, 
hain zuzen. 

Azken honek, hondakinen 
kudeaketarako gudu zelai izaten 
jarraitzen du orduaz geroztik.

Ingurumen Gune berria, 
zabortegien kopurua ahalik eta 
gehien murrizteko 2002. urtean 
Batzar Nagusiek onartutako 
Gipuzkoako Hiri Hondakinak 
kudeatzeko Plan Integralaren 
(GHHKPI) baitan aurreikusi 
z e n ,  n a h i z  e t a  l e h e n 
proiektuarekin alderatuta 
aldaketaren bat izan baduen.

Urte amaierarako erraustegia 
eraikitzen hasteko asmoa 
adierazi zuen Gipuzkoako Foru 
Aldundiak; ‘hondakinen arazoari 
erabateko konponbidea emango 
dion zentroa’, horrela adierazi 
zuen Jose Ignacio Asensio 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
ingurumen diputatuak, Markel 

Olano Ahaldun Nagusiarekin 
batera egindako agerraldian. 
Zubietako lur sailerako eraiki 
a smo  du t en  G ipuzkoako 
Ingurumen Gunearentzat, lau 
tratamendu planta aurreikusten 
dira; Tratamendu mekaniko-

biologikoko (TMB) zentro bat, 
errefusean agertzen diren eta 
birzikla daitezkeen materialak 
berreskuratuko dituena; energia 
balioztatzeko planta bat, bi linea 
lituzkeena, eta 150.000 tona 
erretzeko eta elektrizitatea 
sortzeko aukera emango lukeena, 
biometanizazio planta bat, eta 
Zepen heltzerako zentro bat. 
Horrekin batera, etengabeko 
emisio-kontrolak ezarriko direla 
ere adierazten dute Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsorzioak 
eskegitako dokumentuan. 

'Gipuzkoarentzat onurak'
Dokumentu horretan bertan, 
Ingurumen Gune berriak, 
Gipuzkoari onura ugari ekarriko 
dizkiola ere adierazten da; horien 
artean, berotegi- efektuko gas 
emisio txikiagoak zabalduko 
lituzkeela. 

Honekin batera, zorupea eta 
lurpeko urak kutsatzeko arrisku 
txikiagoa aurreikusten da eta 
ingurumen kontrol hobea. 

Bolumenari dagokionean, 
%97/98 murriztea lortuko 
litzatekeela ere adierazten da, 
baita zabortegiak baino espazio 
gutxiago okupatuko lukeela 
ingurumen gune berriak, eta 
aldi berean, azken horien ia 
e r a b a t e k o   d e s a g e r t z e a 
ahalbidetuko lukeela. 

Energia iturri ere izango 
litzateke; urtean 160.000 MWh-
ko elektrizitatea sortuz; 40.000 
e t x e b i z i t z e n  k o n t s u m o 
elektrikoaren bal iokidea 
litzateke hori. 

Guz t i  h onek in  ba t e r a , 
teknologia jarduera ekonomikoa 
eta lanpostu espezializatuak 
sortzea ere aurreikusten da, 
Zubietako eraikuntzaren bitartez 
sortuko liratekeenak.

Aurkezten duten azken onura 
gisa, Ingurumen Gune berriaren 
bidez, Gipuzkoak ez lituzke bere 
hondakinak kanpora eraman 
beharko.

'Beharretara egokituta' 
Horrela adierazten du GHKak 
w e b  o r r i a n  e s k e g i t a k o  
dokumentuak. 

Bilketa selektiboa %65 arte 
handitzeko Europak ezarritako 
helburuen ondorioz, 'Zubietako 
instalazio berria ,  2009an 
proiektatutakoa baino txikiagoa 
da, balorazio energetikoarekin 
erraustu beharreko bolumena 
murriztu delako; 200.000Tntik 
150.000Tnra.

Ingurumen Gune berri hori 
ordea ,  Lasar te -Or ia t ik  2 
kilometrotara dago kokatua, 
e t a  ho r r ek ,  h e r r i t a r r en 
osasunean eta ekonomian 
ekarr iko  d i tuen ondor io 
k a l t e g a r r i ak  i k e r t u  e t a 
argudiatuta, hainbat herri 
mugimendu lanean ari dira 
errauste planta eraikitzearen 
aurka.

Denek hala denek dute helburu 
bat eta bakarra; ez dadila 
erraustegirik eraiki, eta lanketa 
horretan, asko dira Lasarte-
Orian eta inguruko herrietan 
sortutako herri plataformak eta 
mugimenduak.

Lau zerbitzu eskainiko ditu Zubietan eraiki asmo duten 'Ingurumen Guneak' . GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORZIOA

Zer eraiki asmo 
dute Zubietan?

'INGURUMEN GUNE 
BERRIAREKIN 
GIPUZKOAK EZ DITU 
HONDAKINAK 
KANPORA ERAMAN 
BEHARKO. ETA 
EUROPAR 
BATASUNAREN ETA 
EKONOMIA 
ZIRKULARREN 
HELBURUAK BETEKO 
DITU'

Gipuzkoako Foru Aldundiak Zubietan eraiki nahi duen Ingurumen Gunea zeresan 
handia ematen ari da aspaldidanik, baina bereziki uztailaz geroztik gaiak hartutako 
bide judizialak, hauts guztiak harrotu ditu.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
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Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Zubietako lur sailean erraustegia 
egiteko proiektua agertu zuenean 
kezkatu zen Landaberri Guraso 
Elkartea, eta irtenbide bat bilatu 
nahian, informazioa zabaldu eta 
zalantzak argitzeko lanketari 
ekin zioten. 
Zergatik erabaki zenuten hondakinen 
afera honen harira Landaberri Guraso 
Elkarte bezala lanketa bat egitea? 
Seme-alaben eskoletatik metro 
gutxietara eraiki nahi duten 
erraustegiak osasunean sor 
ditzakeen ondorio kaltegarriak 
ikusita, lanketa bat egitea erabaki 
genuen. 

Landaberri eraikina (LH 3-4-5 
eta 6) da errauste plantatik 
gertuen dagoena, 1,4 kilometroko 
distantziara baitaude bertan 
ikasten duten 400 ikasleak. 
Horiekin batera, baita gainerako  
e sko le tako  haurrak  ere ; 
Garaikoetxea eraikina (HH eta 
LH 1-2) 2,3 kilometrotara dago, 
eta Landaberri DBH berriz, 2,2 
kilometrotara. 

Nolako lanketa egin duzue Guraso 
Elkarte moduan? 
Bi norabidetan egin dugu gure 
lanketa; batetik, informazioa 
ahalik eta gehien zabaldu nahi 
izan dugu gure komunitatean, 
hau da, irakasleen eta gurasoen 

artean; eta bestetik, gure 
agintariei ere informazioa 
eskatzea erabaki genuen.
Bide horretan zein pauso eman 
dituzue? 
Bi eskera egin genizkion gure 
organo gorenari; lehenik,  

eskoletan ‘Errausketarik ez’ 
zihoen pankarta bat jar zezala, 
eta bigarrenik, ingurugiro 
diputatua den Jose Ignazio 
Asensiori eta Gema Gonzalez 
d e  T x a b a r r i  h e z k u n t z a 
ordezkariari gutun bana igorri 
genizkien. Erraustegiaren 
kontrako hainbeste argudio 
entzunda, gure kezkak eta 
beldurrak adierazi genizkien 
igorritako idatzi horretan, eta 
aldi berean, horiek argitzeko 
eskatzen genien.
Eta herritarrei informazio zabaldu 
asmoz, zein ekimen antolatu dituzue?
Hainbat izan dira informazioa 
zabaldu asmoz herrian aurrera 
eraman ditugun jarduerak. 
Sasoetako Guraso Elkartearekin 
batera mahai ingurua antolatu 
genuen. Bertan, Maite Labiano 
pediatra, Domi Insausti erizaina, 
Iñigo Suberbiola, Osasuna eta 
Errausketa Ikerketa Taldeko 
(OEIT) kide eta medikua, eta 
Juan Luis Murua parrokoa izan 
ziren. Bide batez, Gurasosek 
azaroaren 26rako deitutako 
manifestaziora joateko deialdia 
egiteko ere aprobetxatu genuen 
mahai inguru hura.

Biyak Bat helduen egoitzara 
ere gerturatu ginen, asmo 
berdinarekin. Informazioa 
zabaltzeko norabide horretan, 
hitzaldi parte-hartzaile bat 
antolatu genuen elkarteko 
kideekin batera, eta bertan ere 
gure kezkak agertzearekin batera, 
beraienak ere entzun ahal izan 
genituen.

Seme-a laben  osasunarek in 
kezkatuta ere Gurasos taldea sortu 
zen. Izan al duzue harremanik 
beraiekin? 
Gurasos taldearen zenbait 
dinamika ere aurrera eraman 
ditugu, baina beti ere Landaberri 
Guraso Elkarteko norbanako 
gisa. Horien artean, azaroaren 
26rako Gurasosek deitutako 
manifestazioaren berri emateko 
esku-orriak banatu genituen 
eskolan, eta taldeak martxan 
jarri zuen sinadura bilketan ere 
parte hartu genuen. Gutxienez, 
12.000 sinadura behar ziren, eta 
guztira 15.000 lortu ziren; 
horietatik 4.000 bildu ziren 
Lasarte-Orian, hilabete batean. 
Hezkuntza ordezkariarekin ere 
b i l du  g i n en ,  Gura s o s ek 
gonbidatuta.
Hondakinen kudeaketaren aferan, 
zein uste duzue dela gai honi 
irtenbide bat aurkitzeko bidea?
Osasunaren eta adostasunaren 
bidea. Ez dugu uste legitimoa 
denik hainbeste etxeetan, 
hainbeste familiatan eragingo 
duen proiektu bat, kontsensurik 
gabe, gehiengo osoz aurrera 
eramatea. Osasunean eragin 
ditzakeen kalteak agerian geratu 
dira, eta ezin daiteke ulertu 
horrelako proiektuek aurrera 
jarraitzea.

Bide batez, adierazi nahiko 
genuke, oso pozgarria izan dela 
Lasar t e -Or ian  hondak in 
organikoak gaika biltzeko 
Udalak martxan jarri berri duen 
edukiontzi marroia.

Seme-alaben osasuna babestu eta bermatzeko ari dira lanean. TXINTXARRI

"Herritar gisa ez dago 
proiektu hau ulertzerik"
SUSAN MARTINEZ, BEA EGIZABAL, MIREN ZALDUA LANDABERRI GURASO ELKARTEA
Zubietan eraiki asmo duten erraustegiak seme-alaben osasunean izan ditzakeen 
eragin kaltegarriekin kezkatuta, gaiaren inguruko lanketa egitea erabaki zuten. 

Lasarte-Oriako Aire Garbia 
plataforma 2015eko udazkenean 
sortu zen. Herriko elkarte, 
norbanako eta eragile askoren 
artean sortu zuten. Beste hainbat 
herri plataformaren antzera, 
Zubietan, herritik distantzia oso 
laburrera eraiki nahi duten 
errauste plantaren aurka lanketa 
egiteko.
Zein helbururekin sortu zenuten 
Aire Garbia herri plataforma? 
Helburua oso garbia dugu, 
erraustegirik ez eraikitzea; beste 
herrietan nahi ez dutena gurean 
ere ez egitea. Helburu hori 

kontuan hartuta egin ditugu 
orain arteko ekintza nagusi 
guztiak: mozioak udaletxean, 
hitzaldiak, manifestazioak eta 
elkarretaratzeak, informazioa 
zabaldu eta kezken berri eman 
asmoz. 

Oso pozik gaude lortutako 
emaitza eta erantzunarekin.  
Gure plataformaren eta beste 
talde batzuen lanari esker, 
milaka lagun elkartu ditugu 
ekintza ezberdin horietan 
guztietan. Bat nabarmentze 
aldera, 2016ko maiatzean, 
Donostiako Oncologikotik 

Gipuzkoa Plazara egin zen giza 
katean 1.200 lagunek parte hartu 
zuten Lasarte-Oriatik. Horrek 
asko esan nahi du herrian 
erraustegiak sortzen duen 
kezkaren tamaina handiari 
buruz.

Erraustegiaren Aurkako Taldeak 
azterketa ekonomiko bat eman 
zuen ezagutzera... 
Lasarte-Oriaren kasuan, 32 
u r t e e t a n  h o n d a k i n a k 
errausteagatik zenbat ordaindu 
beharko dugun, jakin dugu 
Urbaser-LKS-Murias- Moyua-
Altuna y Uriak enpresa multzoari  
esleitu beharreko kontratua 32 
urterako 768 milioi eurokoa 
izango omen dela. Horrela balitz, 
Lasarte-Oriak 489.806 euro 
ordaindu beharko lituzke urtean, 
hau da, 19.419.866 euro, 32 urte 
horietan, proiektuaren lehengo 
fasearengatik (Tratamendu 
Mekaniko-Biologikoa eta 
Balorizazio Energetiko Planta).

Ezar r i  nah i  den  e redu 
ekonomikoa a tzerapauso 
izugarria da; europar joeretatik 
aldentzen da, ez baitu murriztea 
edo birziklatzea sustatzen; 

gehien birziklatzen dutenei  
kaltetzen die gehien. 
Momentu honetan zertan zabiltzate? 
Hasierako lan berean ari gara; 
erraustegiaren mehatxuari aurre 
egiten.  Zorionez,  ez gara 
bakarrak, eta geroz eta gehiago 
dira gai honekin sentsibilizatu 
eta kezkatutako herritarrak. 
Une honetan ekintza ezberdinak 
antolatzen ari gara datozen aste 
eta hilabeteotarako. Zorionez, 
obren adjudikazioa etenda dago 
une honetan, eta hasieran baina 
sinestuago gaude; errauste planta 
ez da egingo. Garbi dugu Lasarte-
Orian izugarri irabaziko dugula 
erabaki horrekin, baita proiektua 
bultzatu nahi duten alderdi 
politikoek ere, Lasarte-Oriako 
udal gobernuan agintean direnak, 
kasu, PSE-EE eta EAJ. Denon 
artean, erraustegia geldituko 
dugu.

"Lehen baino sinestuago gaude; 
erraustegia ez da egingo"
RICARDO ORTEGA ETA MARTIN ANSO AIRE GARBIA
Zubietako errauste plantaren aurka ari dira lanean.

2015. urtean sortu zen taldea. TXINTXARRI
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"Errealitatea gure bide orria 
indartzen ari da; hau ezin da 
epaitegietan konpondu"

IRAILAK 6
GuraSOSek 2. epaitegiaren erabakiari 
apelazio-errekurtsoa jarri  EAEko Auzitegi 
Nagusiko 1. sekzioan.

UZTAILAK 28
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 
ezetza eman GuraSOSen eskaerari.

GHKk lizitazio prozesua martxan jartzen 
du; lizitatzaileak aurkezteko epea zabaldu.

ABUZTUAK 1
Donostiako Adimnistrazio Auzietarako 2. 
Epaitegiak lizitazioaren errekurtsoa aparte 
egiteko eskatu GuraSOSi.

ABENDUAK 15
GuraSOSek adjudikazioa suspenditzeko 
eskaera egin Donostiako Administrazio 
Auzietarako 3. Epaitegiari.

ABENDUAK 14
GuraSOSek Ingurumen Baimenaren 
luzapena eta aldaketari errekurtsoa jarri.

ABENDUAK 27
Ez zen espero zen suspentsioaren 
ebazpenik eman. 

GHKk lizitatzaileen puntu-banaketa egiten 
du. ( EZ ZUEN LIZITATU ). 

URTARRILAK 11
GuraSOSek idatzi baten bitartez Donostiako 
Administrazio Auzietarako 3. Epaitegiari 
eskatzen dio, 2. Epaitegiaren agindu bera 
eman dezan.

URTARRILAK 2 eta 3
EAEko Auzitegi Nagusiak, ebazpena 
Donostiako Epaitegiari dagokiola argudiatu. 

Gurasosek Donostiako Administrazio 
Auzietarako 2. eta 3. Epaitegiei eskatu 
adjudikazioa ekidin dezatela, EAEko 
Auzitegi Nagusiak suspentsioaz erabaki 
bitartean.

URTARRILAK 5
GuraSOSek Auto bidez eskatzen du ez 
dadila erraustegia adjudikatu EAEko 
Auzitegi Nagusiko 1. sekzioak ebazpena 
eman arte.

Donostiako Administrazio Auzietarako 3. 
Epaitegiak esan abenduaren 20an erabaki 
zuela urgentziaz ez zuela erabakiko. 

ABENDUAK 30
Ez da suspentsioaz ebazpenik ematen. 
Gurasosek EAEko Auzitegi Nagusiko 1. 
sekzioari eskatu erabakia hartu dezala, 
urgentziaz. 

ABENDUAK 30
Donostiako Administrazio Auzietarako 3. 
Epaitegiak erabakitzen du ez duela 
erabakirik hartuko, EAEko Auzitegi Nagusiko 
1. sekzioak Donostiako Administrazio 
Auzietarako 2. Epaitegiko apelazio- 
errekurtsoa ebatzi arte.

ABENDUAK 29
Gurasosek Donostiako Administrazio 
Auzietarako 3. Epaitegiari suspentsioaz 
erabaki dezala eskatu -lizitazioa ez dela 
egin eta garaiz dela 27an espero zen 
ebazpena emateko-. 

ABENDUAK 20
3. Epaitegiak GHKri alegazioak aurkezteko 
epea eman, abenduak 26 goizeko 10:00ak 
arte. Horrela abenduaren 27rako ebatziko 
zuela adjudikazioaren gelditzea bai edo 
ez.

UZTAILAK 5
Foru Aldundiari GuraSOSek bi eskaera:

1.- 1/2010 Foru Arauan oinarrituta parte hartze prozesu 
bat ireki zezala.

2.- Lizitazio prozesuarekin ez hastea.

ABUZTUAK 4
GuraSOSek lizitazio prozesua martxan 
jarri izana errekurritzen du aparte, 
Donostiako Administrazio Auzietarako 3. 
Epaitegian.

ABUZTUAK 11
Donostiako Administrazio Auzietarako 2. 
Epaitegiak suspentsio eskaera ebaztea 
berari ez dagokiola argudiatu;  3.Epaitegiari 
dagokiola.

UZTAILAK 29
GuraSOSek errekurtsoak: Parte hartze prozesua zabaltzeko 
eskaerari emandako ezetza, eta lizitazio prozesua martxan 
jarri izanari. Azken honen suspentsio kautelarra ere 
eskatzen da.

Donostiako Administrazio Auzietarako 2. Epaitegiak 
onartzen du tramitera errekurtsoa eta suspentsio eskaera.

Aldizkari ofizialean erraustegiaren ingurumen baimenaren 
aldaketaren berri eman zen.

ABUZTUAK 29
Gurasosek Ingurumen baimena errekurritu 
gora-jotzeko errekurtso bidez.

GURASOS

JOSEBA BELAUSTEGI GURASOS TALDEKO BOZERAMAILEA



TXINTXARRI ALDIZKARIA  2017-01-20  OSTIRALA ERREPORTAJEA       9

2003 urteaz geroztik, hondakinen 
errausteak osasunean izan 
ditzakeen ondorio kaltegarriak 
ikertzen aritu da Osasuna eta 
Errausketa Ikerketa Taldea 
(OEIT). Egun, Zubietan eraiki 
asmo duten proiektuarekin 
kezkatuta, berriro ere ikerketa 
lanari ekin diote herritarrei 
ondorio horien berri emateko 
asmoz.
Zer da erraustegi bat? 
Errauste planta, edozein zabor 
erretzeko labea da. Teorian, 
hondakin birziklagarriak ez 
lirateke erre beharko, baina, 
errauskailuak kudeatzen dituzten 
enpresentzat, papera, plastiko 
edo egurra erretzea, interesgarria 
da, konbustioa errazten baitu. 
Instalazioak, osasunerako 
kaltegarriak liratekeen isuriak 
ahalik eta txikienak izateko, 
i ragazk i  e ta  mekani smo 
desberdinez hornituta daude, 
baina  tresneriaren funtzio 
txarrak, eskuz egindako lanen 
akatsek, kostu ekonomikoan 
jaitsierek eta mantenu ezegokiek, 
baimendutakoa baino isurtze 
toxiko handiagoa dakarrela;   
isurtze oso handia batzuetan.
Zein dira errauste plantak sortzen 
dituen gaiak?
Funtsean hiru gai sortzen dira: 
errautsak, zepa eta tximiniatik 
isuritako gasak. Lehen biak, 
dioxina eta metal astunez 
osatutako hondakinak dira. Hauek 
zabortegi berezietara eraman 
behar dira eta luzera kutsakorrak 
izango dira. Tximiniatik isuritako 
gasek, substantzi bat baino 
gehiago dituzte:

Partikulatutako materiareba  
edo mikropartikulena, gehien 
ikertu den gaia da. 
Eta mikropartikula horiek zein eragin 
dute osasunean?
Partikula txikienak, arnas bidera 
sartzen direnak, 0,1 um-koak 
dira, ultrafinak deritzotenak. 
Arnas bideko babes-sistema ez 
da gai partikula ultrafinak 
ge ld iaraz teko  e ta  b ir ika 

albeoloetara eta odol-bideetara 
iristera dira, hori dela eta, giza 
osasunarentzat kaltegarriak 
suertatzen dira. Hala nola, arnas 
bideko gaixotasunetan eragina 
daukate, asman adibidez, eta 
arnas gaixotasunen ondoriozko 
heriotza goiztiarretan areagotzen 
dute, baita bihotz gaixotasunen 
ondoriozko heriotza goiztiarretan 
ere.  Errauskailuen arazo 
garrantzitsuetako bat, sortzen 
dituen partikula gehienak, 
ultrafinak direla da, eta gainera, 
errauskailuen iragazkiek ezin 
dituztela partikula hauek 
atxikitu.

Atmosferako gasak ere giza 
osasunarentzat kaltegarriak 
diren gasen artean, hondakinen 
errausteak igorritako hiru gasik 
garrantzitsuenak dira. 
Zein hiru gas dira atmosferako gasek 
barne hartzen dituztenak? Zein 
gaixotasun eragin ditzakete?
Nitrogeno oxidoa da gehien 
kanporatzen den gasa, berehala 
oxidatzen da, oxido nitrosoa edo 
Nitrogeno dioxidoa (NO2) 
e r a t z e k o ,  e t a  b e r e z i k i 
toxikotasunaren erantzulea dena. 
Bere kontzentrazio mailaren 
arabera, zenbait gaixotasun sor 
ditzake: birika edema, pneumonia, 

enfisema eta bronkiolitis 
obliteratzailea. 

Aerosol azidoa, mikropartikulen 
barruan sailkatzen dira, eta 
umeengan arnas aparatuarengan 
zuzeneko eragin desiragaitzak 
sortzearekin lortura dute, eta 
Anhidrido Karbonikoa edo 
Karbono dioxidoak, azkenik, 
(CO2), negutegi efektua dakar.
Metal Astunak ere tximiniatik 
isuritako gasen substantzia dira...
M e t a l  A s t u n a k ,  a z k e n 
hamarkadan, teknologien 
hobetzea medio, metal astunen 
isuri mailak, Merkurioa salbu, 
nabarmen egin dute behera. 
Beraien toxikotasun maila ordea, 
oso handia da, eta Dioxinek zein 
Metal Astunek, joera berdina 
erakusten dute. Hau da, zenbat 
eta tximiniatik isuri txikiagoa 
izan, orduan eta Dioxina eta 
Metal Astun maila handiagoa 
ikusiko da errautsetan.
A u r r e k o e k i n  b a t e r a ,  b e s t e 
substantzia toxikorik agertzen da?
Bai, Dioxinak, Furanoak eta 
poliklorobifeniloak. Hauek ez 
d i ra  Naturan aurki t zen , 
sumendien edo baso-suteetan 
izan ezik; 800metrotatik beherako 
konbustio prozesuetan sortzen 
dira. Tenperatura hori gaindituz 

gero desegiten dira, baina 
hoztean, berriro sintetizatzen 
d i r a .  M u n d u k o  O s a s u n 
Erakundearen  esane tan ,  
«d iox inak  “errep ikapen -
g a i z k i l e a k ”  d i r a 
ingurugiroarentzat. Gantzetan 
disolbatzeko gaitasuna eta 
egonkortasun kimikoa dela 
medio, dioxinek gorputzean duten 
bizitza-maila batez bestekoa 7 
urtekoa da. Ingurumenean, 
dioxinak e l ikatze -katean 
atxikitzen dira, hala nola, 
elikatze-katean zenbat eta gorago 
jo, orduan eta maila altuagoan 
aurkituko dira. 
Zein ondorio izan ditzake substantzia 
honek osasunean?
Dioxina maila altu baten aurrean, 
ematen den epe  motzeko 
esposizioak, pertsonengan 
azaleko arazoak eragin ditzake, 
cloraknea eta azalaren zatikako 
iluntzea esaterako, eta baita 
gibelaren funtzioan kalteak eragin 
ere.  Dioxinak ingurura isurtzen 
dituztenen artean, hondakinen 
Errauste plantak dira erantzule 
okerrenak. Ez dira erraz ezabatzen 
ingurumena edo gizaki multzoak 
kutsatu aurretik. Umekiak dira 
dioxinen esposizioaren aurrean 
ka l t ebera  handiena  jaso 
dezaketenak. Jaioberriek ere 
hainbat eraginen aurrean 
ahulenak izan daitezke.  Beste 
dioxina eta Furanoak ere, 
tumoreak sortzeko sustatzaileak 
direla frogatu da.  “Gizabanakoan, 
halabeharrez policlorobifeniloekin 
kutsatutako elikagaiak jan ostean, 
hainbat eragin ikusi dira; azaleko 
lesioak, gibeleko lesioak, bronkitis 
kronikoa, immunoeskasia, gaitz 
hormonalak, neuropatiak; eta  
kutsatutako amek izandako 
jaioberrietan, berriz, ume 
g o i z t i a r r a k ,  e r a g i n 
endokrinologikoak, eragina 
garapen neurologikoan (garapen 
atzerapena eta haurtzarok 

garapen kognitiboaren atzeratzea), 
eta entzumen asaldurak. 

Ikerketa lanek datu hauek 
berresten dituzte .  Estatu 
espainiarreko gizabanakoen 
produktu hauen batez besteko 
ahorakina, MOE-k gomendatutako 
eguneroko ahorakin onargarrien 
maila baina altuagoa da. 
Eta Hidrokarburo polizikliko 
aromatikoak? 
Hidrokarburo polizikliko 
aromat ikoak ,  paperaren 
konbustioaren ondorioz sortutako 
b enzop i r enoak ,  t abakoa 
erretzearekin lotutako birika 
minbizien erantzule nagusietako 
bat dira. Asaldura hematologikoak 
ere sortzen dituzte (anemia 
aplasikoa) eta baita azaleko 
asaldurak ere. Horiekin, aurretik 
aipatutako mutazio genetikoak 
ere ikusi dira .

Hauekin guztiekin batera, gai 
ezezagunak ere asko dira. 
Ezagunak bezain toxikoak izan 
daitezkeela estimatzen da, Estatu 
Batuetako Ingurugiroaren 
Baserako Agentziaren arabera.
Errauste planta baten ondoan bizi 
den herritarrak zein osasun ondorio 
jasan ditzake? 
Errauste planta 10 kmko eremuan 
duenak minbizi arriskuaren 
areagotzea %3,5ean jasan dezake, 
hala nola, Ez-Hodking Linfoma, 
urdaileko minbizia, kolon-
o n d e s t e k o a ,  g i b e l e k o a , 
biriketakoa, eta laringekoa.
Honekin batera, minbiziaren 
ondoriozko heriotza-tasaren 
areagotzea, eta_ bereziki pleura 
tumorea, urdailekoa, gibelekoa, 
giltzurrunekoa, obulutegikoa, 
biriketakoa, leuzemia, kolon-
ondestekoa, eta maskurikoa, nahiz 
eta sexuaren arabera eragin 
ezberdina duten.

Heriotza orokorraren igoera 
eta emakumeengan, gaitz 
kardiobaskularren ondoriozko 
heriotzaren igoeran ere eragingo 
luke. 

Sortzetiko malformazioei 
dagokienean, arrisku igoera 
baieztatu da, bai erbi-ezpain zein 
gernu-aparatuaren akatsak, 
arantza-bifidoa eta gabezia 
kardiakoak.

Ondorioz, gas isurien eta 
hondakin toxikoek arteko lotura, 
eta  gizakiarengan duten eragin 
kaltegarria agerian gelditu dira; 
osasun publikoari dagokien 
erabaki guztien ardatz beharko 
lukeen zuhurtzia-printzipioan 
o inarr i tu ta ,  hondakinen 
kudeaketarako beste metodo 
batzuk ikertu beharko lirateke.

Hondakinak erretzeak osasunea izan ditzakeen kalteak ikertzen du OEITk TXINTXARRI

"Beste metodo batzuk 
ikertu beharko lirateke "
IÑIGO SUBERBIOLA MEDIKUA ETA OEITKO IKERLARIA
2003. urtean sortu zen Osasuna eta Errausketa Ikerketa Taldea eta herritarrei 
errauste plantak osasunean eragin diezazkiokeen kalteen berri eman nahi die.

"ERRAUSTE PLANTA 
10KMKO EREMUAN 
DUENAK MINBIZI 
ARRISKUA %3,5EAN 
JASAN DEZAKE''

"GAS ISURIEK ETA 
HONDAKIN TOXIKOEK 
GIZAKIARENGAN 
DUTEN ERAGINA 
AGERIAN GERATU DA''
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 KIROLA

Martin Vicioso
Asteburuan hasi zen Lasarte-
Oriako III. Padel Txapelketa. 
Guzti ra, 40 bikote arituko 
dira, lehengo urtean baino lau 
gehiago.

Gizonezko bikoteak hiru 
mai la tan  banatu  d i tuz te 
antolatzaileek. Lehenengoan 
hamar bikotek hartuko dute 
parte eta bigarrengoan eta 

hirugarrengoan hamabina. 
Emakumezkoen kategorian, 
berriz, sei leihatuko dira.

Bikoteak mailakatzea aurtengo 
berrikuntza nagusia da. Batetik, 
“partiduak orekatuagoak eta 
dibertigarriagoak” izatea espero 
dute. Halaber, uste dute “igotzeko 
eta jaisteko aukera egoteak lehia 
erakargarriagoa” bihurtuko 
duela. Aurreko urtetako emaitzak 

kontuan hartuta eta “zentzuz” 
diseinatu dituzte lehiaketako 
hiru dibisioak. 

Martxan
Pasa den asteburuan hasi zen 
txapelketa Maialen Chourraut 
kiroldegi  ondoko pis tan. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 
ostiral arratsaldetik igande 
goizera jokatuko dira hamar 

part idu .Hala ,  jardunaldi 
bakoitzak bi aste iraungo ditu. 
“Ordu eta erdiko partiduak 
jokatzen ditugu, eta pista erabili 
nahi duten herritarrei ere tartea 
utzi behar diegu”, azaldu du 
antolatzaile Ruben Amenabarrek.

“Pozik” daude orain arte 
egindako lanarekin. “Urtetik 
urtera parte hartzaile gehiago 
ditugu, eta interesa duen jendea 
kanpoan geratu behar izaten da”. 
Etorkizunean Lasarte-Orian egingo 
dituzten kirol instalakuntzen 
hobekuntzan “padela kontuan 
hartzeko” eskatu dute. Izan ere,  
nabarmendu dute  “p is ta 
bakarrarekin 80 pertsona 
mugiarazteko gai” direla.

Padelo kluba
2016ko abenduan sortu zuten 
Padelo kluba eta, hemendik 
aurrera, haiek arduratuko dira 
Padel Txapelketa antolatzeaz. 
Ruben Amenabar, Iñaki Rekondo, 
Xabi Ansa eta Jon Izeta dira 
ordezkariak. 

Gipuzkoako beste klub batzuetan 
aritzen ziren orain arte, beste 
lasarteoriatar asko bezala. Azaldu 
dutenez, helburua ere bada 
“kanpoan padelean jokatzen zuten 
lasarteoriatarrak batzea” 

Jokoa hobetzeko asmotan diren 
herritarrentzat entrenamenduak 
antolatu dituzte entrenatzaile 
federatuekin; hasiberrientzat 
eta dagoeneko maila dutenentzat.

Txikiekin lanean aritzeko 
gogoak ere badituzte, baina 
aitortu dute “zailagoa” dela. 

Adierazi dutenez, “ekainetik 
ekainerako egutegia” dute umeek, 
eta jadanik “nahiko betea” 
daukate.

Hala ere, udara iritsi aurretik 
j a rduna ld i  i r ek i  ba t zuk 
antolatuko dituzte, “kirola froga 
dezaten”. Rekondoren eta 
Amenabarren ustez, Padelorentzat  
“garrantzitsua” da gaztetxoen 
artean padela sustatzea. Azaldu 
dute, orain arte, “gehienbat 
nagusiek jokatzen zuten kirola” 
dela. Datozen urtetarako erronka 
badute, beraz, txikien artean 
kirola zabaltzen.

Gipuzkoa mailan lehiatzeko 
asmoa ere badute Padeloko 
kideek, baina nabarmendu dute 
Federazioa “orain hasi dela klub 
arteko lehiaketen antolakuntzan”. 
Beraz, itxaron beharko dute 
txapelketek forma hartu artean. 
Pista bakarra edukitzea “arazo” 
izan daitekeela uste dute, baina 
sor litezkeen eragozpenak 
konpontzenko itxaropentsu dira.

Urte gutxitan pauso handiak 
eman ditu padelak Lasarte-Orian, 
Txapelketaren garapenarekin 
eta klubaren sorrerarekin. Kirol 
hau herriko erreferentzia bihur 
dadin jarraituko dute lanean 
Padeloko kideek.

Lehengo asteko ostiralean jokatu ziren lehenengo partiduak. TXINTXARRI

Lasarte-Oriako III. Padel 
Txapelketa martxan da
40 bikote –gizonezkoen 34 eta emakumezkoen 6– arituko dira guztira 2017ko Padel 
Txapelketan. Sortu berri den Padelo taldeak antolatu du aurten lehiaketa, eta jardunaldi 
bakoitzak bi asteko iraupena izango du.

LEHIA OREKATZEKO 
ASMOAREKIN, AURTEN 
TXAPELKETA 
MAILAKATUKO DUTE 
LEHEN ALDIZ

FUTBOLA
KADETEEN 1GO MAILA, KOPA

Tolosa - Ostadar SKT 'A'
Larunbata. 09:00. Usabal, Tolosa.
Ostadar SKT 'B' - Danena
Larunbata. 15:30. Michelin.

KADETEEN OHOREZKO MAILA
Ostadar SKT - Tolosa
Larunbata. 12:15. Michelin.

JUBENILEN 1GO IGOERA FASEA
Lazkao KE - Ostadar SKT
Larunbata. 15:30. Arizti Handi, Lazkao.

ERREGIONALEN OHOREZKO MAILA
Zarautz KE - Ostadar SKT
Larunbata. 15:45. Asti, Zarautz.

JUBENILEN OHOREZKO MAILA
Allerru KJKE - Ostadar SKT
Larunbata. 19:30 .Plazeta, Lezo.

EMAKUMEEN LURRALDE MAILA
Ostadar SKT - Amara Berri
Igandea. 10:30. Michelin.

1GO ERREGIONALA, KOPA
Danena KE - Ostadar SKT
Larunbata. 16:30. Elbarrena, Zizurkil.
Texas Lasartearra - Asoleus
Larunbata. 17:15. Michelin.

ARETO-FUTBOLA
HERRIKO TXAPELKETA

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

GIPUZKOAKO 1GO MAILA
ISU Leihoak - Cecilia Ostadar
Larunbata. 16:30. Udal Kiroldegian

GIPUZKOAKO JUBENILEN MAILA
Kafe Buenetxea - Arantzazuko Ama
Igandea. 09:30. Kiroldegia.

SASKIBALOIA
SENIOR GIZONAK, 3. PROBINTZIALA

Ostadar SKT - Cafes Aitona Askatuak
Ostirala. 20:30. Udal Kiroldegia.

SENIOR EMAKUMEZKOA,             
1. PROBINTZIALA

Ostadar SKT - Summa Aldapeta
Igandea. 11:30. Udal Kiroldegia.

PILOTA
PROMOZIOKO BINAKAKO 
TXAPELKETA 

Arteaga II/Erasun - Bakaikoa/Ladis 
Galarza
Larunbata. 18:00. Labrit pilotalekua, 
Iruñea

EUSKAL HERRIKO KLUBEN LIGA - 
BINAKAKOA 

Intza KE - Lemoako EP
Igandea. 11:00. Michelin.

ERRUGBIA

14 URTE AZPIKOA 
Ordizia - Gure Etxea Beltzak
Larunbata. 10:30. Altamira, Ordizia.

16 URTE AZPIKOEN LIGA
Univ. Bilbao - Gure Etxea Beltzak
Larunbata. 11:00. Rekalde Kiroldegia, 
Bilbo.

18 URTE AZPIKOEN LIGA 
Univ. Bilbao - Gure Etxea Beltzak
Larunbata. 12:15. Rekalde Kiroldegia, 
Bilbo

OHOREZKO B MAILA
CR El Salvador - Babyauto Zarautz
Larunbata. 16:30. Pepe Rojo, 
Valladolid.

IGERIKETA

NEGUKO LIGA
Buruntzaldea IKT-ko igerilariek 
Neguko Ligako 4. jardunaldia 

jokatuko dute infantil, junior eta 
senior mailatan
Larunbata. 16:00. Tolosa.

MENDI LASTERKETAK
GARINGO 5. MENDI LASTERKETA 
HERRIKOIA

Zenbait lasarteoriatarrek hartuko 
dute parte Garingo 5. Mendi 
Lasterketan
Igandea. 12:00. Garingo plaza, Beasain

JUDO
ESPAINIAKO SUPERKOPA

Kadete mailako LOKEko judokak 
Espainiako Superkopan lehiatuko dira
Larunbata. 09:30. Jostaldi pilotalekua, 
Hondarribia

PADELA
HERRIKO TXAPELKETA

1. Jardunaldiko partiduak jokatuko 
dituzte, gizonezkoen eta 
emakumezkoen mailatan
Ostiraletik igandera. Egun osoan zehar. 
Udal Kiroldegi ondoko padel pistan.

ASTEBURUKO HITZORDUAK
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Iñigo Gonzalez
Segurako Txori-Tegi taldeak 
altxa zuen Gipuzkoako Kluben 
Kopa igandean, Lasarte-Oriako 
bolatokian. 536 puntu pilatu 
zituen Joakin Izagirre, Jokin 
Izagirre, Martzelino Agirre, 
Anotnio Agirre, Jon Agirre eta 
Xepeino Agirrek osatutako 
seikoteak. Hernaniko Elur Txori 
taldean urte luzez bola-jokalari 
gisa aritutako Joxe Zapirainek 
eman zien garaikurra.

Donostiako Ategorrieta izan 
zen bigarren sailkatua, 520 puntu 
poltsikoratuta. Hirugarren onena, 
berriz, Zarauzko Zelaiondo, 499 
punturekin. Laugarren postua 
Urnietarentzat izan zen; 492rekin.. 

Lasarte-Oriak proba jokatzeko 
bolatokia eskaini bakarrik ez, 
txapelketan bertan ere izan zuen 
ordezkaritza. Sei bola-jokalari 
aritu ziren Ostadarren izenean: 
Joxean Lasa, Josu Lasa, Javier 
Lasa, Axier Lasa, Inaxio Otaegi 
eta Joxan Montes, hain justu. 
348 puntu lortu zituzten guztira 

herritarrek; 11. izan ziren 
sailkapenean.

Igandeko proban hamabost 
talde aritu ziren lehian, eta 99 
b o l a - j oka l a r i .  Aur t engo 
berrikuntza nagusia izan da 
aurrenekoz emakumeek soilik 
osatutako talde batek hartu duela 
parte; 'Hobanak' du izena. 292 
puntu lortu zituen. Naiara 
Peñagarikano, Belen Abenaibar, 
Aitziber Makazaga, Garbiñe 
Alustiza, Pake Galaos eta Maria 
Alkorta aritu ziren. Bestalde, 
Behar Zana 'B' taldean ere 
jokalari gehienak emakumeak 
izan ziren. Seitik, bost: Beatriz 
Unzue, Alazne Mendizabal, 
Jexuxa Maiza, Aitziber Ugalde 
eta Josune Uzkudun. Joxemari 

Etxebestek osatu zuen seikote 
hori; 322 puntu lortu zituen 
igandeko txapelketan.

Datozen hitzorduak
Bikotekako txapelketa igande 
honetan hasiko da, Aian. Horrez 
gain, beste hiru jardunaldi 
jokatuko dira: hilaren 29an 
Hernanin, otsailaren 12an 
Legazpin eta 19an Alzan.

Lehiaketa hori bukatu ostean 
hasiko da Lehendakari txapelketa, 
Gabirin, otsailaren 26an. Martxoa 
hastearekin batera Zarautzen 
jokatuko da bigarren jardunaldia, 
5ean. Hirugarrena, berriz, 
Seguran izango da,  12an; 
azkenaurreko jardunaldia 
Urnietan, 19an. Olaberrian itxiko 
dute aipatu txapelketa hori, 26an.

Apirila eta maiatzan zehar ez 
da geratuko bola-jokoa, ezta 
gutxiagorik ere, Gipuzkoako 
Kopa jokatuko baita. Usurbilen 
hasiko da, apirilaren 2an, eta 
Ategorrietan bukatu, hilabete 
beranduago, maiatzaren 7an.

Igandeko txapelketako lehenengo hiru talde sailkatuek familia-argazkia atera zuten bukaeran, giro ederrean. TXINTXARRI

Txori-Tegi taldea nagusi 
Gipuzkoako Kluben Kopan
Hamabost talde desberdinetako ia ehun bola-jokalari jo eta ke aritu ziren Michelingo 
bolatokian iragan igandean. Gipuzkoako Kluben Kopa jokatu zen egun osoan zehar: 
Segurako Txori-Tegi taldea izan zen garailea, 536 puntu lortuta. 

OSTADARREK ERE 
HARTU ZUEN PARTE 
TXAPELKETAN: 11. 
IZAN ZEN TALDEA,  
348 PUNTUREKIN

TXINTXARRI

Hiru puntu baino gehiago
Dunboa Eguzki bigarren sailkatuaren aurka 2-0 (Jon Lopez de la Calle eta 
Beñat Negredoren golak) irabazita, Ostadar SKTk Ohorezko Jubenil mailako 
lidertza sendotu du; bost puntukoa da orain bien arteko distantzia. Denboraldi 
bikaina egiten ari da Javi Solchaga eta Ibai Etxaideren taldea, etxean batez 
ere: Michelinen jokatutako partidu guztiak irabazi ditu orain arte. 

BURUNTZALDEA IKT

Gipuzkoarekin entrenatzen
Buruntzaldea IKT taldeko igerilari Paula Sevillano, Ainhoa Martin eta Leire 
Martin infantil mailako Gipuzkoako selekzioarekin aritu ziren entrenatzen 
joan den asteburuan, Donostiaco Paco Yoldi igerilekuan. Bestalde, Tolosan 
aritu ziren Buruntzaldea IKTko 46 igerilari benjamin eta alebin, euren Liga/
Test jardunaldietan parte hartzen. Ederki aritu ziren guztiak. 

Alboan Gobernuz Kanpoko 
Erakundearekin hitzarmena sinatu 
berri du Ostadar SKTk. Erabiltzen 
ez diren sakelako telefonoak 
bilduko ditu bere bulegoan (Geltoki 
kalea, 25) Kongora laguntza 
bidaltzeko asmoarekin. 'Kongoren 
aldeko mugikorra' du izena 
kanpainak. Herritarrek 18:00etatik 
20:00etara bitartean utzi ahalko 

dituzte mugikorrak, erabiltzeko 
moduan egon ala ez.

Hiru helburu ditu ekintzak. 
Batetik, jasotako mugikorrak 
birziklatzearekin lortutako dirua 
Kongoko ekialdea laguntzera 
bideratuko da. Horrez gain, 
ingurugiroa zaintzeko ere balioko 
du ekimenak: erabiltzen ez diren 
telefono horiei kutsakorra ez den 
erabilpena emango zaie. Azkenik, 
kontsumo arduratsua sustatu 
nahi dute, fabrikazioak sortutako 
eragin anbientala murriztuz.

Ostadar SKTk bat egin 
du 'Kongoren aldeko 
mugikorra'-rekin
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Errugbiaz gozatzen Michelinen
14 urtez azpiko Beltzak eta Atletico San Sebastian taldeek elkarren aurka 
jokatu zuten larunbatean Michelinen. Etxekoak guztiz gailendu ziren, eta 
donostiarrak argi menperatu zituzten, aurkariaren markagailua hutsean 
utziz. Babyauto Zarautzek, bestalde, nagusitasunez hartu zuen menpean 
Vigo RC taldea 32 eta 7. Bost lasarteoriatarrek jokatu zuten partidua.

TXINTXARRI

Lehenengo itzulia amaitzear
Asteburu honetan jokatuko den jardunaldiarekin herriko Areto Futbol 
Txapelketaren lehenengo itzulia amaituko da. Kattagorri-Insaustirena da 
lidertza, 27 punturekin eta partidurik galdu ez duela. Trumoi eta Kebab 
tabernak gertu ditu, bi punturen bueltan. Ander Pecharroman da orain arteko 
golegilerik onena, 29rekin; bere taldekide Unai Ituartek baino 10 gehiago.

Baskoniak Crvena Zvevda 
taldearen aurka jokatu du datorren 
asteartean Fernando Buesa Arenan 
gaueko 21:00etan. Ostadar SKT-k 
autobusa antolatu du bertara 
joateko 20 eurotan (sarrera barne). 
30 pertsona behar dituzte gutxienez 
bidaia ixteko, beraz, gomendatu 
dute interesa dutenek lehen bait 
lehen erosteko Ostadarren 
bulegoan (Geltoki, 25)

Baskoniaren partidua 
ikusteko autobusa 
antolatu dute

Azken astetako euriteek eraginak 
izan dituzte Lasarte-Oriako kirol 
instalazioetan. Itoginak direla 
eta, Maialen Chourraut kiroldegiko 
pistan zenbait partidu jokatu gabe 
geratu dira aurreko asteburuetan. 
Jokalariek beraiek ere lehortu 
behar izan dute zorua irristagarria 
zegoelako eta batzuek min hartu 
dute. Michelingo pistetan ere 
antzeko arazoak izan zituzten.

Itoginek sortutako 
arazoengatik zenbait  
partidu bertan behera

Martin Vicioso
Ez zuten zorte handirik izan 
Gipuzkoako trinketa finaletan 
lehiatu ziren lasarteoriatarrek. 
Lehenengo Mailako finalean Mikel 
Landak Urnieta taldeko Julen 
Loitegiren aurka galdu zuen 40-32. 

Aritz Solanok, bestalde, ez 
zuen bere egunik onena izan eta 
bigarren mailako txapeldunorde 
izatearekin konformatu beharko 
da, Eñaut Esnaolaren kontra 
40-9 galdu ostean.

Solano lehenengo mailara 
Aritz Solano Hernaniko Pagola 
(40-37), EPLE taldeko Aranburu 
(40-25) eta Pagazpeko Huizi (40-
35) garaitu ostean sailkatu zen 
finalera eta, horrekin bat, 
lehenengo mailarako txartela 
lortu zuen.

“Gogo handiz” iritsi zen 
finalera, baina goiz okertu 
zitzaion partidua, aurkariak 
“asko asmatu baitzuen”. Aitortu 
duenez, “urduritasunak” ere ez 
zion lagundu Intza KE-ko 
pilotariari.

Dena den, “pozik” da egindako 
txapelketarekin. “Disfrutatzeko 
asmoarekin” eman zuen izena, 
eta hala egin du. Batez ere, Antton 
Aranbururen aurkako final 
laurdenak ditu gogoan. “Partidu 
borobila” egin zuela nabarmendu 
du lasarteoriatarrak.

Datorren urtean lehen mailan 
aritzeko gogoz da Solano. Helburua 
antzekoa: “jokatzen gozatzea”. 
Aitortu duenez, “ez da erraza 
izango maila mantentzea”, baina 
ahal duen “maila onena” ematen 
saiatuko da. 

Landa, gertu
Aurretik hasi zuen finala Mikel 
Landak. Usurbilgo Pagazpe 
taldeko pilotari lasarteoriatarrak 
ondo ekin zion Julen Loitegiren 

aurkako partiduari. Ezin izan 
zion erritmoari eutsi eta, 
azkenean, urnietarra 40-32 
gailendu zitzaion.

F ina lerako  b idean ,  lau 
pilotarien arteko ligaxkako onena 
izan zen, Mundarro taldeko  
Gurutzealdek baino tanteo hobea 
lortu baitzuen. Finalaurreko 
partiduan, aldiz, Behar Zana-ko 
Maiz menperatu zuen.

Euskal Herriko kluben liga 
Intza KE-ko pilotariek Euskal 
Herriko kluben liga hasi zuten 
igandean. Amezketako Zazpi 
Iturri taldeko pilotariak izan 
zituzten aurrean, eta ezin izan 
zuten txapelketa nahi bezala 
has i ,  2 2  e ta  1 1  ga i l endu 
baizitzaizkien.

Bigarren jardunaldian Lemoako 
EP taldea izango dute aurkari 
Michelingo pilotalekuan, igande 
goizeko 11:00etan. Aurreko 
jardunaldian bizkaitarrek 
Hernani KE-ko bikotea 22-9 
garaitu zuten, eta ondorioz, 
sailkapenean lehenak dira.

Solano, ezkerrean, Gipuzkoako Bigarren Mailako finala jokatu aurretik. TXEMA VALLES

Denboraldia ezin borobildu 
trinketako finaletan
Lehenengo mailarako txartela lortu arren, Aritz Solano pilotariak ezin izan zuen Eñaut Esnaola 
gainditu trinketako bigarren mailako finalean. Mikel Landak ere ez zuen Julen Loitegi 
menpean hartu eta lehenengo mailako zilarrezko postuarekin konformatu beharko da.  

TRINKETEKO 1GO 
PROBINTZIALEAN BI 
LASARTEORIATARREK 
JOKATUKO DUTE 
HURRENGO URTEAN



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

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.

Osteguneko 16:00ak arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik iragarriko ditugu.
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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ZORION AGURRAK

Enaitz
ZORIONAK 
TXAPELDU!!!!
10 muxu erraldoi. Oso 
ondo pasa zure 
urtebetetze egunean. 
Azko maite zaitugu!! 
Elaia eta aitaren 
partetik!!!

Aratz
Zorionak polita!!
7 urte jada. Ondo 
ospatu eta ondo pasa 
zure egunean. Muxu 
pila!!

Irati
Zorionak printsesa. 8 
muxu goxo familiaren 
partetik. Ondo ondo 
pasa zure egunean.

Eli
Zorionak Xardiña!!
Errioxan ardoa egiten 
duten bitartean, 
glaziazio zitalenak ere 
ez du gure txangoa 
geldituko! Txin-txin 
kuadrillan partez!

Uxue
Zorionak Uxirri!
Egun politta pasa 
dezazula, preziosita!
Muxu haundi bat!

Imanol eta Merche
Pausoka pausoka urteak betetzen. Poliki poliki 
gurekin ospatzen. Zorionak "bollito"!

Iñaki
Ahoa bizi-bizi, belarria 
prest beti Zorionak 
"bollito"!

Alazne
Zorionak! Zu zara 
munduko "Mako" 
politena. 
Txokomarrubizko 
muxuak Jalguneko 
lagunen partetik.

Odol ateratzea 
urtarrilaren 30ean

Hilabeteko azken 
astelehenean, urtarrilaren 
30ean, eman ahal izango da 
odola Osasun Zentroan, 
arratsaldeko 17:30etik 
20:30era. Anima zaitezte, odola 
ordezkaezina da eta odol falta 
dago!

Plaza dantza saioa 
igandean                

Hilabeteko laugarren igandea, 
urtarrilaren 22a izanda, Plaza 
dantza saio irekia egingo da 
ohi bezala Okendo 
plazan12:00etan. Edozeinek 
har dezake parte baina ez dira 

dantzak erakutsiko. 
Horretarako Ttakunek 
astearte eta asteazkenetan  
taldeak ditu martxan. 

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

OHARRAK

Ostirala, 20 LASA

Larunbata, 21 GIL

Igandea, 22 GIL

Astelehena, 23  GIL

Asteartea, 24    ACHA-ORBEA

Asteazkena, 25 URBISTONDO

Osteguna, 26 GANDARIAS-URIBE

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

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

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

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

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

GUTUNAK

EH Bildu azken udal 
batzarraz

EH BILDU LASARTE-ORIA

Azken udalbatzako zenbait 
gogoeta eta ideia azpimarratu eta 
partekatu nahiko genituzke 
zuekin. Sarek mozio bat aurkeztu 
zuen #SalatzenDut #YoDenuncio 
kanpainaren barnean kokatua. 
Mozio horren bidez herriko 
udalbatzari zigor bikoitza 
gaitzestea, Estatu Espainiarrak 
eta Frantziarrak diseinatutako 
mendeku politika gaitzestea eta 
Europako Giza Eskubideen 
Auzitegiari jokabide iruzurti 
horren aurrean zorrotz jokatzea. 

Erabakia atzeratzeak kalean 
behar luketen presoen eta 
senideen sufrimendua areagotu 
besterik ez baitu egiten.
Mozio horren zentzua herriko 
zenbait alderdik partekatu arren, 
beste behin ere argi geratu zen 
askok ez dutela busti nahi.
Egoera honetan, bai PSEk eta 
baita Ahal Dugu Lasarte- Oriak 
mozio alternatibo bat aurkeztea 
erabaki zuten Sarerekin hitz egin 
gabe. Gure ustez, politika egiteko 
modu hori ez da zuzena. Herriko 
elkarte batek zerbait aurkezten 
duenean, aldaketa bat egin nahi 
izanez gero, lehendabizi eurekin 
hitz egin eta adostu behar dela 

uste dugu. Azken finean, 
udalbatzari aurkezten zaiona 
herritar askok partekatzen duten 
hausnarketa bat da eta ezin dugu 
hori ahantzi. Gainera, azkenean, 
udalbatzak onartutako mozioan 
Estraburgori erabaki bat 
hartzeko eskatu arren, mendeku 
politika iruzurti honi ez zaio 
inolako erreferentziarik egiten. 
Gure ustez, bada garaia, alderdi 
guztiok gatazka gainditzeko 
bidean egin beharreko erabakiak 
eta pausuak emateko, giza 
eskubide guztien defentsaren alde 
lan egiteko eta bake integral 
baten alde lanean jartzeko. 
Bide horretan aurkituko gaituzte.

Maitane
Zorionak Maitane!!
12 muxu potolo 
familiaren partetik!

Haritz
Zorionak guapo! 
Lehenengo aldiz 
elkarrekin ospatuko 
dugu!!
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AZOKA TXIKIA

1. ETXEBIZITZA

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

Herri batean etxea salgai 
40.000 euro. Informazio 
gehiago eskuratzeko 

de i tu  663  515  265 
zenbakira.

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

Bi plazako garaje itxia 
a loka tzen  da  Pab lo 
Mutiozabalen. 686 674 
552.

2. LANA

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

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

Emakumea eskaintzen da 
umeak edo pertsona 

adinduak zaintzeko. 675 
830 206. Johana.

Haur Hezkuntzan titulua 
duen neska eskaintzen da 
umeak zaintzeko. 695 
753 292. Maria

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

BABESLEA

ESKELAK JARTZEKO:
Txintxarri erredakzioan
943 37 14 48

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

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

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

Aurora Arteaga Gorriti. Urtarrilaren 18an, 79 urte.
Pepita Egaña Orbegozo. Urtarrilaren 18an, 98 urte.
Vidal Guijar Toquero. Urtarrilaren 18an, 79 urte.
Fernando Pielago Recio. Urtarrilaren 17an, 88 urte.
Salustiano Serrano Arteaga. Urtarrilaren 15ean, 87 urte.

HILDAKOAK

Beñat Puyada Zatarain. Urtarrilaren 15ean.
Sara Calvo Lasaosa. Urtarrilaren 11n.

JAIOTAKOAK

MANTTANGORRI HIRIBUSA

*Eskola egunetan

Lanegunak
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OSTIRALA 20
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango da.
Isla plaza, 14:00etatik.

ANDOAIN Antzerkia
'Hey Bro! Hipsters Show' fantasiaz, 
onirismoz, otsagabekeriaz eta batez 
ere umorez beteriko bidaia da. 
Eszenatokitik hogei pertsonai 
desberdin igaroko dira, beraien 
egoera harrigarri, erromantiko, 
satiriko eta zentzugabekoekin. 
Rafael Maza bueltan da berriz beste 
pertsonai berri batekin: Hipster-a. 
Sarrera 12 euro.
Bastero, 21:30ean.

LARUNBATA 21
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango da.
Jaizkibel plaza, 9:00etatik.

LASARTE-ORIA Antzerkia
'Marikixkur eta hiru hartzak' 
antzezlana Glu Glu produkzioak 
antzerki taldearen eskutik. Sarrera 
3,80 euro. 
Manuel Lekuona, 17:00etan.

ANDOAIN Pailazoak
Pirritx, Porrotx eta Marimotots-en 
ikuskizun berria 'Tip-Tapa Korrika' 
Bi emanaldi egingo dira. Sarrera 6 
euro. 
Bastero, 16:30ean eta 18:30ean.

HERNANI Erromeria
Erromeria irekia egingo da. 
Plaza Berri, 18:30ean.

IGANDEA 22
LASARTE-ORIA Dantza
Plaza dantza saioa izango da. 
Hilabeteroko hitzorduarekin 
jarraituko du taldeak urte berrian. 
Saio hauek irekiak dira eta edozein 
herritar batu daiteke dantza 
egitera. Hala ere, entseguak astean 

zehar egiten dira Ttakunek 
antolatuta.
Okendo, 12:00etan.

LASARTE-ORIA Bilera
Oriako La Esperanza auzo 
elkartearen urteko bilera orokorra 
egingo da. Honetan hainbat gai 
landu nahi dira kide guztiekin; 
tartean zuzendaritza berria 
izendatuko da. 
La Esperanza Auzo Elkartea, 
10:00etan.

ASTELEHENA 23
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute herritarrek 
honetan.
Andatza kalea, 14:00etatik.

ASTEARTEA 24
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute herritarrek 
honetan baita zalantzak argitu eta 
edukiontzi zein poltsak jasoko 
dituzte.
Zabaleta plaza, 14:00etatik.

ANDOAIN Literatur solasaldia
Albert Camus idazle frantsesak 
1942an argitaratu zuen 'El 
Extranjero' lanaz arituko dira. Parte 
hartzeko, aurrez izena eman behar 
da liburutegian, 943 300 615 
zenbakira deituta, edo 
liburutegia@
andoain.eus-era idatziz.
Udal Liburutegia, 19:00ean.

HERNANI Literatur solasaldia
Angel Lertxundiren 'Zu' lanaz 
arituko dira Ane Mayozek gidatuta.
Udal Liburutegia, 19:30ean.

ASTEAZKENA 25
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute herritarrek 
honetan.
Mugako ibilbidea, 14:00etatik.

OSTEGUNA 26
LASARTE-ORIA Informazioa
Edukiontzi marroiaren inguruko 
informazio gune ibiltaria. Izena 
eman eta txartela eskuratzeko 
aukera izango dute herritarrek 
honetan.
Okendo plaza, 14:00etatik.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

Buster Moon koala tipo 
elegantea da. Antzoki handi 
baten jabea da baina aspaldi 
honetan antzokia estu eta larri 
dabil. Ez da garai bateko 
antzoki famatu eta 
entzutetsua. 

Horrela izanda, Buster 
Moonek antzokiak galdutako 
ospea berreskuratzeko asmoz, 
munduko kantu-lehiaketarik 
handiena antolatuko du. Berez 
oso baikorra da Buster eta ez 
du ikusi nahi bere antzokiaren 
gainbehera.

Lehiaketako parte 
hartzaileen artean sari nagusia 
irabazi nahi duten goi-mailako 
bost lehiakide geratuko dira: 
Mike arratoi berritsu eta 
harroputza, 25 txerrikume 
bihurriengatik estresatuta bizi 
den Rosita txerri ama, Jhonny 

gorila gaztea talde mafioso bat 
gidatzen duenaren semea da 
bera eta gaizkile familiatik ihes 
egin nahi du, Ash arantzurdea 
rock alternatiboko talde bat du 
bere mutil-lagun 
harroputzarekin batera baina 
berak ez dio bakarrik abesten 
uzten eta lehiaketa irabazi nahi 
du beregandik aldentzeko. 
Azkenik, Meena elefante gazte 
lotsatia dago, bildur eszenikoa 
du berak. Bost protagonisten 
uste dute lehiaketa honek 
euren bizitza aldatzeko giltza 
emango diela. Horrela izango 
da? 

Publiko guztientzat egokia 
da filma hau. Gazteleraz 
emango da.

Golden Globes sarietan 
animaziozko film onenerako 
izendatua izan zen. 

LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

¡Canta! 
Igandea: 17:00.

Passengers
Igandea: 19:30.

ANDOAIN

BASTERO

La Doncella
Igandea: 19:30.
Astelehena: 19:30, 
22:00.

ASTIGARRAGA

KULTUR ETXEA

Phantom Boy 
Larunbata: 17:00.

URNIETA

SAROBE

Mi amigo el 
gigante 
Igandea: 16:00, 
18:30.

USURBIL

URBIL

¡Canta!
Larunbata: 15:45, 
17:00,18:05,19:20
Igandea: 15:45, 
17:00, 18:05.

¿Tenía que ser 
él?
Larunbata: 15:50, 
18:10, 20:30, 
22:45, 00:55.
Igandea: 15:50, 
18:10, 20:30, 
22:45.

Contratiempo
Larunbata: 15:50 

18:10, 20:25, 
22:40, 00:55.
Igandea: 15:50, 
18:10, 20:25, 
22:40.

Figuras ocultas
Larunbata: 16:45, 
19:30, 22:10, 
00:50.
Igandea: 16:45, 
19:30, 22:10.

La ciudad de las 
estrellas: La La 
Land
Larunbata: 16:30, 
19:10,20:05, 
21:50,00:30.
Igandea: 16:30, 
19:10, 20:05, 
21:50.

Passengers
Larunbata: 22:30, 
00:55.
Igandea: 22:30.

Rogue Ona: Una 
historia de Star 
Wars
Larunbata: 22:00, 
00:40.
Igandea: 19:20, 
22:00.

Underworld: 
Guerras de 
Sangre
Larunbata: 18:05, 
20:30, 22:50, 00:50.
Igandea: 18:05, 
20:30, 22:50.

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

XXX: Reactivated
Larunbata: 15:45, 
18:00, 20:20, 
22:40, 00:55.
Igandea: 15:45, 
18:00, 20:20, 
22:40.

ZINEMA

LABURPENA

¡Canta!
Zuz.: Garth Jennings. Herr.: Ameriketako Estatu Batuak. (2016). 
Ahotsak: Sergio Zamorak jartzen dio ahotsa Buster Moon-i, Danai 
Querol Rositari, Santi Millan da Mike, Andrea Compton da Ash, 
Miguel Angel Garzon da Eddie, Concha Velasco da Nana, besteak 
beste. Iraupena: 108 minutu. 

Familia guztiarentzat 

LASARTE-ORIA Antzerkia.
'Marikixkur eta hiru hartzak' antzezlanean XIX. mendeko ipuin klasikoa 
gaur egungo oholtzara ekarriko du GluGluk. Ohikoa duen legez, musika eta 
dantza, komedia eta antzerkia jolasarekin uztartuko dira.
Larunbata 21, Manuel Lekuona kultur etxea, 17:00etan.
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