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Kirola guztion eskubidea delako
Amaia Cadarso eta Jurgi Olasagasti, Ostadar Inklusioko arduradunei elkarrizketa. / 8-9
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Kultura arteko festa
Bizi-ohiturak elkartrukatuz Multikultur Festaren 17. edizioan. Gaur amaiera jaialdia
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NEURE KABUZ
MAILU ARRUTI

LEMOIZ

Udaletxean aurkeztu zen Aterpea eta Udalaren arteko elkarlan proiektu berria. TXINTXARRI

'Kultura leku guztietan'
ekimenaren aurkezpena
Aterpeako kide diren establezimenduetara bideratuta dago eta sarreraren prezioak
baldintzatzen ez duen kultura eskaintzea da helburua. Gune kultural berriak ireki eta
edonor sartzeko moduko jarduera kulturalak eskaini nahi dira
Lorena Lujanbio
Astelehenean izan zen "Kultura
leku guztietan" programaren
aurkezpena udaletxean. Jesus
Zaballos alkatearen esanetan,
herriko eragile kulturalak eta
Lasarte-Oriako komertzianteen
arteko elkarlan honen bidez,
kultura irisgarritasuna handitu
nahi da. Ekimenaren helburu
nagusiak kultura sustatzeko gune
alternatibo berrien sorrera
bultzatzea, artistei beren
sorkuntzak promozionatzea eta
herriko merkataritza sustatzea
dira. Horretarako, herriko
establezimenduetan erakusketak,
kontzertuak eta era guztietako
errepresentazio artistiko eta
kulturalak antolatzea da "Kultura
leku guztietan" programaren
egitasmoa.
Zein establezimenduetan ze
ekintza, aurkeztu diren komertzio
bakoitzak dituen ezaugarrien
eta erabilgarri daukaten lekuaren
azterketa baten ondoren izango
da; leku bakoitzean, jarduera
egokiena eskaini nahi baita.

Lasarte-Oriako gune kulturalak
dibertsifikatu nahi dira eta
egunerokotasunean kontaktuan
egon gaitezkeen lekuak kulturaz
busti kontzertu, formatu txikiko
antzezlan, monologo, erakusketa,
irakurketa eta beste ekintza
kulturalen bitartez.
Udaletik diote ez dela izango
epe laburrerako programa, 2017
urte osoan zabalduko den ekimen
bat baizik. Zirkuitu horretan
parte hartu nahi luketen
komertzianteek bete beharreko
baldintza bakarra, Aterpea
merkatari eta ostalarien elkarteko
kide izatea da. Udalak bere gain
hartuko ditu establezimenduaren
eta ekintza kulturalen arteko
egokitasunaren azterketa eta
erabakia.

PROGRAMAN PARTE
HARTZEKO IZEN
EMATE EPEA
MAIATZAREN 15ETIK
26RA IZANGO DA

Notizia entzun orduko tripak nahastu zaizkit. Lemoizko
zentral nuklearra izan behar zuen eraikinaren ondotik
gizon emakume pare bat ari ziren kontatzen nola orain
erdi erorian dauden eraikin horien lekuan Basordas izeneko
kala polit bat zegoen eta emakumearen jaiotetxea zen
baserri bat.
Lemoiz ezin bestekoa zela esaten ziguten. Mundu mailako
punta puntako teknologia erabiliko zutela eta noski OSO
SEGURUA zela. Bestela azak janez bizi beharko genuela.
Energia nuklearra zela etorkizuna eta aurrerakuntza
ekarriko zituena. Bestela……
Nahiz eta energía kontsumitzaile ia ia patologikoak garen,
eta agian beste leku batean ekoiztutako energía nuklearra
kontsumituko dugun, Lemoiz gabe bizi gara.
Parentesi artean esanda, azken egunetan jakin dugu
Iberdrolak nahi duen prezioan saltzen digula energía.
Merkatua alteratu eta kontsumo gehien dagoen garaian
garestien salduz iñuxenteoi.
Baina zenbat izerdi, odol eta nigar, kosta zen Lemoiz ez
martxan jartzea?
Zer da, eta orain PNV-PP itun lotsagarri hortan Lemoizko
lurrak euskal instituzioen jabetzara pasa omen dira eta
pentsatzen ari omen dira ruina hori nola biziberritu.
Proiektu estrategiko, ezinbesteko, aurrerakuntzaren
puntaren tuntako, osasungarri, jasangarri dira gaur egun
abiadura handiko trena eta errauskailua.
Demostratua dagoenean zaborra beste modu batean, bildu,
tratatu eta berrerabili dezakegula.
Dakigunean abiadura handia hartu nahi bada gure
orografía eta distantziak ez dutela emango.
Ez ba. Derrigor martxan jarri behar da.
Burla egiten digute iñuxente gizarajo-gajo ordaintzaileoi.

Deialdian interesa duten
komertzianteek maiatzaren 15etik
26ra bitartean adierazi beharko
dute, kultura@lasarte-oria.eus
posta elektronikora mezu bat
bidaliz edo 943 376 181 telefonora
deituz (Kulturako Departamentua).

Aterpeak bazkideak bikoiztu ditu
Aterpea, Lasarte-Oriako merkatari
eta ostalarien elkartea, 52 bazkide
izatetik 110 izatera pasatu da.
Joan den ostegunean aurkeztu
zituzten udalarekin batera
egindako bazkideak kanpatzeko
kanpainaren emaitzak eta
bazkideen gorakada horrek
eragingo dituen berrantolaketa
eta erabakien aurkezpena.
Besteak beste, zuzendaritzako
kideak gehitu dira eta arlo eta
zonetako arduradunak sortu
dituzte kezka eta premia berriei
erantzun ahal izateko.
Azkenik, bazkide izandakoen
batzorde bat sortu dute, 2018ko
maiatzaren 14tik 19ra ospatuko
den Aterpearen 25. urteurreneko
programa lantzeko.

IRAKURLE TXOKOA

Oier Guillen idazlearekin zita

Irakurle Txokoak hilabeteroko saioa egin zuen iragan asteartean. Aurreko
saioen antzera, iluntzeko 19:00etan eman zioten hasiera saioari eta Oraingoan,
Oier Guillen izan zen artista gonbidatua. Horrela, Uxue Alberdiren laguntzarekin
batera, idazlearen Mr. Señora lana aztertu zuten.
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Eraikuntza ikasteko
aukera berria, herrian
PUBLIERREPORTAJEA// EAGI Lanbide Heziketako ikastetxeko Lidia Alcerrecarekin hitz
egin dugu, irailean, martxan jarri asmo duten eraikuntzako formakuntzaz hitz egiteko.
Zer da EAGI?
EAGI ikastetxe berri eta
berritzailea da. Eraikuntza
zikloak eskaintzen dituen Lanbide
Heziketako ikastetxe publiko bat
da. Era berean, eraikuntza arloko
enpresen topagune bat ere bada.
Irtenbide ezberdinak
esperimentatzeko, harremanak
estutzeko ta produktuak
ezagutarazteko, besteak beste.
Nondik EAGI izena?
Eraikin Adimendunen
Garapen Iraunkorra da
ikastetxearen izen ofiziala.
Izen honen oinarrian, bi
zutabe nagusi daude; lehena,
eraikitzeko teknika iraunkor
eta eraginkorrak erabiltzea,
Passivhaus deritzona; eta
bigarrenik, berriz, erronke-

tan oinarritutako lankidetza
ikaskuntza, ETHAZI.
Irakurleek informazio zehatzagoa izan
dezaten, zer dira Passivhau eta Ethazi?
Passivhaus eraikuntza kontzeptu
bat da. Efizientzia energetikoan
emaitza paregabeak lortzen ditu,
eta oso ikertua dagoen estandarra
da. Etxe pasiboen helburu nagusia
energia-kontsumo baxuarekin
barrualdeko konfort maila handia
lortzea da.
Ethazi, aldiz, formakuntza eredu
bat da; erronketan eta elkarlanean
oinarritzen den formakuntza
uztartzen ditu. Ikasleak
elkarlanean aritzen dira, eta
proposatutako erronkak gaindituz
ikasten dute. Etorkizuneko
lanbiderako eta egunerokotasunerako beharrezko

gaitasunak lortzea da helburu
nagusia.
Bi zutabe horiek lortzeko sortu
dugun hezkuntza metodologia
berritzaileari esker, ikasleek bi
urtetan ia kontsumo gabeko etxe
txiki bat eraikiko dute. Lanbideak
berak eskatzen dituen trebakuntzez
gain, zeharkako gaitasunak lortzen
baitira, hau da, ekintzaile izatea,
diagnostikatzeko gaitasuna, talde
lanean aritzea, estresa gobernatzea,
eta ardurak hartzea beste zenbaiten
artean.
Zergatik ikasi eraikuntza?
Krisi ekonomikoak gogor jo zuen
eraikuntzaren sektorea, baina
pixkanaka berpizten ari da. Azken
urteetan, eraikuntza aldatzen ari
da, eraikitzeko modu berri bat
sortu da; ondo pentsatu eta

Hari doinuek girotuko dute
gaur Brigitarren kapera
Danok Kide Guraso Elkarteak Udalarekin elkarlanean antolatutako V. musika astearen
baitan, Kamerata Oiasso soka orkestraren emanaldian izango da gaur Brigitarren
Komentuan. Honekin batera, emanaldi gehiago izango dira datozen asteetan
Maddi Noriega
Bosgarren urtez jarraian, musika
astea antolatu du Danok Kide
Guraso Elkarteak, Udalarekin
elkarlanean.
Gaur arratsaldean emango zaio
hasiera aipatu ekimenari
Brigitarren Komentuan egingo
den emanaldiarekin. Kamerata
Oiasso Iruneko soka orkestra
arduratuko da musika asteari
hasiera emateaz.
Iluntzeko 19:00etan kontzertua
eskainiko dute taldea osatzen
duten biolin, biola, biolontxelo
eta kontrabaxu jotzaileek.
Egitarauari dagokionean, bost
musikagile ezagunen doinuak
entzun ahal izango ditu kaperara
gerturatzen denak. Horien artean,

Kamerata Oiasso soka orkestra. TXINTXARRI

A. Corelliren 'Concerto Grosso
nº8', A. Vivaldiren 'Concerto per
archi e basso continuo RV 156',
G.Pucciniren 'Crisantemi', O.
Respighiren 'Aires y danzas
antiguas Suite III' eta N.Rotaren
'Concerto per archi' entzun ahal
izango dira.
Honekin batera, bihar, Lirica
Itsaso musika emanaldia ere
antolatu dute Manuel Lekuona
kultur etxean, 19:30ean.
Musika asteari jarraipena
emateko, datorren ostiralean 'La
del manojo de rosas' zarzuelaz
gozatzeko aukera izango da 12
euroren truke, eta larunbatean,
berriz, Irungo Kontserbatorioko
musikarien emanaldia izango da,
Manuel Lekuonan, 19:30ean.

egindako eraikuntzak eta
eraberritzeak, efizienteagoak,
osasuntsuagoak eta kontsumo
baxukoak. Honetaz gain, Europatik
datozen legeen arabera, 2.020.
urterako eraikuntza publikoak
ia kontsumorik gabekoak izan
beharko dira.
Behar horiei erantzungo dieten
profesionalak falta dira eta guk
horiek formatuko ditugu.
Zein ikasketa ziklo egiteko aukera dago
EAGIn?
Erdi mailako bi heziketa ziklo
eta goi mailako bat eskaintzen
ditugu, eraikuntzaren arlokoak.
Era berean, lanean ari direnentzat,

zein langabezian daudenentzat
formakuntza ere eskaintzen da.
Erdi mailako heziketa zikloak
dekorazio eta akabera zikloa eta
eraikuntza zikloa dira, eta goi
mailako heziketa zikloa, berriz,
obra enkargatua.
Nori zuzenduta daude heziketa ziklo horiek?
Erdi mailako zikloak DBH duten
16 urtetik gorako pertsonei
zuzenduak daude, eta goi mailako
zikloa, erdi mailako ikasketak
dituztenei, zein Batxilergoa
amaituta dutenei zuzenduta dago.

INFORMAZIOA
Tel.: 943 569 222
www.eagi.eus · eagi@eagi.eus
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Txaldatxurren aurkituak Udalari
Islada Ezkutatuak taldeak Txaldatxur gainean aurkitutako
materiala Udalari uzteko zesio hitzarmena sinatu dute

Jatorri ezberdinetako lasarteoriatar ugari bildu dira egunotan egin den Multikultur Fest jaialdian. TXINTXARRI

Txintxarri
Martxotik ikusi daiteke Islada
Ezkutatuak elkarteak Txaldatxur
mendian topatutako materiala
Udaletxe berriko sarreran.
Gerra Zibil garaiko 16 ukondobonba artisanal, lau hodi-bonba
eta pinaburu tankerako bi esku
granada horiek Udalaren esku
geratuko dira denbora mugagabez
Islada Ezkutatuak elkartearekin
sinatutako zesio hitzarmenaren
ondorioz.
Materiala "lehentasunezko"
tokian erakutsi ahal izatea da
alkate Jesus Zaballosek eta
elkarteko kide Mailu Arrutik
sinatutako akordioaren helburua.

Herritar ugari igarotzen da
Udaletxeko halletik, eta
"horregatik aukeratu zuten gune
hori".
Halaber, aurkitutako material
gehiago utzi dute Udalaren eskura.
Besteak beste, topatutako objektu
pertsonalak eta aurten aurkitutako
gudari baten armak.

Etenik gabe aztarnen bila
Islada Ezkutatuak taldeak etenik
gabe jarraitzen du 1936. urteko
altxamendu militarrean eta
hurrengo urteetan gertatutakoak
eta ezkutatutakoak azaleratzeko
lanetan, eta lan horretan laguntzen
duten herritar ugari daude.

Kontinenteetako biziohiturak elkartrukatuz
Multikultur Festaren 17. edizioaren baitan, kontinente ezberdinetako ohiturak, jakiak,
dantzak eta beste hainbat ezaugarri elkar trukatu dituzte herrian bizi diren jatorri
ezberdinetako lasarteoriatarrek. Gaur egingo da amaiera jaialdia Jaizkibel plazan
Maddi Noriega
Astelehenean eman zioten hasiera
aurtengo Multikultur Fest
jaialdiaren 17. edizioari.
Aurtengoan, kontinente
ezberdinetako kultura, ohiturak,
eta bestelako hamaika ekintzaz
gozatu ahal izan dute horietan
parte hartu duten lasarteoriatarrek.
Askotariko ekintzak izan dira
Burunzpe Guraso Elkarteak
antolaturiko aipatu jaialdian eta
ume zein heldu ugari bildu dira
herriko Jaizkibel eta Isla plazatan
egindako ekintzetan.
Europar kontinentea izan da
aurtengo jaialdiko lehen
protagonista. Astelehen
arratsaldean, euskal mitologian
aditua den Xabier Iguaranen
eskutik, zenbait sendabelar eta
horien propietateen inguruko
hainbat ezagutza jaso ahal izan
zituzten herritarrek. Horrekin
batera, ikus-entzule gaztetxoenen
artean ardi-ile arrotua banatu
eta haria nola egin ere erakutsi
zien Jaizkibel plazan bildutako
gaztetxoei.

Hori amaituta, Bulgariako
abestiez, dantzez eta gozogintzaz
gozatu ahal izan zen.
Asteartean, Asiako kultura
ezagtu asmoz hurbildu ziren
herritarrak Isla plazara. Bertan,
Txinako abestiak, dantzak izan
ziren ikusgai, eta aipatu
herrialdeko jokoetan parte hartu
ahal izan zuten bertaratutakoek.
Arratsaldea amaitu aurretik,
aurreiritziak lantzeko dinamika
bat ere egin zen.
Asteazkenean, berriz, Amerikar
kontinentearen txanda izaki,
Txileko ipuinak ezagutu ahal
izan zituzten gaztetxoek eta baita
bertako gozogintza dastatu ere.
Honekin batera, Nikaraguako
dantza emanaldi laburra ere
eskaini zuten.
Azken amaiera festari hasiera
eman aurretik, atzo, Afrikar
kulturara gerturatzeko aukera
bat baino gehiago izan zuten
lasarteoriatarrek. Honetan,
Maroko izan zen protagonista
eta aurreko egunen antzera,
bertako abestiak, ipuinak, jolas

eta gozogintzaz gozatu zuten Isla
plazan bildutako herritarrek.

Jaialdiaren amaiera festa
Gaur egingo dute Multikultur
Fest jaialdiaren amaiera ekitaldia,
Jaizkibel plazan. Arratsaldean
hasi eta gauera bitarte, hainbat
ekintza izango dira herritarren
gozamenerako.
Arratsaldeko 16:45ean
trikitilariek girotutako
txokolatadak irekiko du eguneko
egitaraua.
Ondoren, Txalaparta jotzen
ikasteko tailerra izango da, eta
horri jarraiki, Bolibiako dantzen
emanaldiaz gozatu ahal izango
dute Jaizkibel plazara gerturatzen
direnek.
Gaueko ekintzari hasiera eman
aurretik, Gaztelekuan, DJ Aitor
arduratuko da giroari musika
jarri eta jendea dantzarazteaz.
Amaitzeko, gaueko 21:00etan,
kultur aniztasuna karaoke
txapel keta eg i ng o da 2 KN
kafetegian. Antolatzaileek dei
egiten dute parte hartzera.

Lasarte-Oriako irakasleak Okendon egindako elkarretaratzean. TXINTXARRI

Ikastetxeetako irakasleek greba
egin zuten asteartean
Lasarte-Oriako ikastetxeetako irakasleek hezkuntzak
asteartean deitutako grebarekin bat egin zuten
Txintxarri
"Eusko Jaurlaritzak inposatutako
murrizketengatik" greba egitea
erabaki zuten EAEko hezkuntza
publikoko hainbat irakaslek.
Lasarte-Oriako ikastetxeetakoek
ere deialdiarekin bat egitea
erabaki zuten, eta Donostian
deitutako manifestaziora joan
aurretik, Okendo plazan
elkarretaratzea egin zuten.
Egun aplikatzen ari diren
neurriak murrizketak sorrarazten
ari dira ikastetxeetako eskola
saioetan; geroz eta ikasle gehiagio
dituzte irakasleek ikasgelatan
adibide eta honekin batera

gertatzen ari diren bestela
egoerek eragin kaltegarriak
dituzte.
Kalitatezko hezkuntza lortu
bidean, aipatu murrizketak
desagertu behar direla aldarrikatu
nahi izan dute irakasleek.
ELA, LAB, Steilas, ESK, CNT
eta CCOO sindikatuek bat egin
zuten aipatu deialdiarekin.

Hilaren 23an bigarren deialdia
Astearte honetako greba deialdia
ez da hilabete honetan egingo
den bakarra, izan ere, maiatzaren
23rako ere bigarren greba deialdi
bat ere luzatu da.
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Guraso ugari elkartu zen elkarretaratzean. TXINTXARRI

Burunzpe: "Beste urtebete
gehiago horrela ez!"
Sasoeta-Zumaburuko lanak baimentzea eta egoera
konpontzea eskatu du guraso elkarteak.
Puzgarrietan elkartu zen herritar gehien ostiral arratsaldean. TXINTXARRI

Udaberri Festak girotu
zuen Lasarte-Oria
Joan den larunbatean zehar Udaberri Festa izan zen protagonista Lasarte-Orian.
Deskontu eta eskaintza bereziak hainbat komertziotan, gaztetxoenentzako puzgarriak,
txaranga, dantza klaseak...ez zen ezer falta izan. Herritarrek gogotsu hartu zuten parte.
Iñigo Gonzalez
Udaberri giroa arnastu zen
larunbatean zehar gure herrian.
Aterpea merkatarien elkarteak
eta Udalak elkarlanean
antolatutako Udaberri Festak
hartu zituen denda eta kaleak.
Lasarteoriatarrek gogotsu hartu
zuten parte egitarauko ekintzetan.
Egun osoan zehar deskontu eta
eskaintza berezi ugari topatu

zituzten Aterpeako bazkide diren
komertzioetan. Hainbat izan ziren
postu berezietatik pasa eta begiratu
bat eman zutenak, baita produktu
bat baino gehiago erosi ere:
zapatak, arropa, loreak, janaria,
bidaia eskaintzak eta beste hainbat.
Egitarauko ekintza gehienak
arratsaldeko 17:30ean hasi ziren,
baina denda askotan goizetik egon
ziren zabalik postu bereziak.

Zenbait komertziotan, eskaintza
bereziak iragartzeaz gain, tailerrak
eta antzeko ekintza bereziak ere
antolatu zituzten.
Bien bitartean, gaztetxoenek
primeran pasa zuten puzgarrietan.
eta gorputza mugitzeko aukera
paregabea ere izan zen Jaizkibel
plazan. Eguna biribiltzeko,
Gautxori txarangak alaitu zituen
kaleak.

Iñigo Gonzalez
Burunzpe guraso elkarteak
protesta ekitaldia egin zuen joan
den ostiral arratsaldean, SasoetaZumaburu ikastetxearen egoera
salatzeko. Bertan jakinarazi
zutenez, "zentro horretan
konponketak egiteko lanek ez
dute baimenik oraindik". Era
berean, Hezkuntza ordezkaritzari
eskatu zioten "konponbideak
berehala" bilatzeko egoerari.
Ikastetxearen egoitzan bertan
elkartu ziren dozenaka herritar.
Pello Sanchez eta Marta
Nuñezek komunikatu bat irakurri
zuten, jakitera emateko zein

egoeratan dagoen SasoetaZumaburu: "Hezkuntza
ordezkaritzak egoera suntsikorra
zela ziurtatu zuen 2016an, baina
gaur egun lanak ez daude
baimenduta ere. Ikasle guztiek
jasatzen dute arazoa, ikastetxe
oso bat ari da sufritzen, heziketamodelo oso bat dago gatazkan",
azpimarratu dute.

"Urtebete gehiago horrela ez!"
Hitz horiek irakur zitezkeen
protesta-pankartan. Aipatu afixa
eskuetan eta txilibituak ahoetan,
protesta zaratatsua egin zuten
egoera konpon dadin eskatzeko.

1977ko gertakariak gogoan
Sortu Lasarte-Oriak deitutako elkarretaratzera gerturatu ziren herritarrek
1977ko "amnistiaren aldeko aste odoltsuena" gogoratu zuten. Joan den
ostiralean 40 urte bete ziren Guardia Zibilak bost pertsona zauritu eta bat hil
zuenetik Oreretan egindako manifestazio batean. Hurrengo egunetan protesta
ekitaldiak ugaritu ziren, eta zauritu gehiago egon ziren.
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Euskararen kale
ohiturak aztergai
Pasa den ostegunean eta ostiralean egin zituzten Manuel Lekuona kultur etxean
Udaleko Euskara Zerbitzuen 9. Topaketak. Herrietako hizkuntza ohiturak izan dituzte
aztergai 2017ko edizio honetan
Txintxarri
Inoiz baino parte-hartze
handiagoarekin amaitu dira
aurtengo Udaltop topaketak.
"Aterako gara euskal herritarrok
hizkuntzaren armairutik?"
izenburuz, gizartearen aktibazioaz
eta hizkuntza ohituren aldaketaz
solastu ziren pasa den asteko
ostegun eta ostiraleko hitzaldi
eta mahai inguruetan.

Osteguna
Reyes Prados aurkezleak gidatuta
topaketei hasiera eman zitzaien
ekitaldiaren ondoren, Miquel
Strubell soziolinguistak hartu
zuen hitza. Hizkuntza ohituren
inguruan aritu zen ikerlari
kataluniarra, haren inguruan
dauden errealitateak eta mitoak
azalduz. Ondoren Aguraingo
esperientzia ezagutu ahal izan
zuten bertaratutakoek Asier
Lafuenteren eskutik. "Agurainen,
egunerokoan, 75 ordu euskaraz"
ekimenaren nondik norakoak
eta ondorioak nabarmendu zituen
antolatzaileak.
Atsedenaldiaren ondoren, Pello
Jauregi irakaslearen txanda heldu
zen. Lasarte-Oriako Euskararen
Maratoiaren ondotik etorri zen
"Baietz 40 egun euskaraz!"
ikerketaren emaitzak eta
ondorioak partekatu zituen
bertaratutakoekin. Oro har, "pozik
egoteko moduko emaitzak" izan
zituen, Jauregiren ustez, "batez
ere gazteengan". Xabier Aierdik
ulermenaren mapa ekarri zuen,
etorkizunera begirako erronkak
eta aukerak identifikatuz.
Parte hartzaile guztiek Goiegi
jatetxean bazkari goxoa dastatu
ostean, arratsaldeko saioari ekin
zioten. Bi mahainguru osatu
zituzten. Lehenengoan,
"Euskaldunak aktibatzeko
esperientzien jarraipena nola
egin" aztertu zuten. Hiru

esperientzia izan zituzten
mugarri: Donostiako Egia auzoko
'Egian euskaraz bizi nahi
dugulako', Errenteriako 'Aste
BatZUK euskararen eroaleak
eta Arrigorriagako 'Baietz 365!'.
Hiru ekimenen izenean Aitziber
Gurutzeagak (Egia euskaraz),
Aitzol Perez de San Romanek
(Lau Haizetara) eta Karmelo
Ayestak (Abarrak Euskara
Elkartea) hitz egin zuten, Argiako
kazetari Onintza Irureta
moderatzaile zutela. Bigarrenean,
bestalde, euskaldunak aktibatzeko
esperientziak beste esparrutan
nola aplikatu eztabaidatu zuten.
Topaguneko Arrate Illaro, AEKko Asier Arroita, Emuneko Elias
Zumalde eta Donostiako
Piratetako Idoia Trenor solastu
ziren Berriako Garikoitz
Goikoetxeak mahaigaineratu
zituen galderen gainean.

Ostirala
Ipar Euskal Herriko zenbait
hizkuntza eragilek hartu zuten
hitza ostiral goizean. "Zer eskatuko
nioke Herri Elkargoari
euskaldunen aktibaziorako?"
galdera oinarri zutela, euren iritzia
plazaratu zuten. Ondoren, Kike
Amonarrizek, Jaurlaritzako
euskara zuzendari Estitxu
Alkortak eta Euskaltzaleen
Topaguneko Iker Martinez de
Lagosek Euskal Herri mailako
bi proposamen berri aurkeztu
zituzten, "Baietz 11 egin euskaraz
elkarrekin!", batetik, eta erakunde
bakoitzaren praktika sozial berriak
erraztuko dituen neurria bestetik.

ERRONKA BERRI BI
AURKEZTU ZITUZTEN,
ETA HORIEN GAINEAN
EKARPENAK EGIN
ZITUZTEN ERAGILEEK

Proposamen horien gainean
bertaratutako jendeak egin
zitzakeen ekarpenei garrantzia
handia eman zieten. Hori dela
eta, hiru lantegi antolatu
zituzten kultur etxean bertan:
arduradun politikoak aritu
ziren batean, euskara
teknikariak beste batean eta
gizarte eragileak azkenekoan.
Jardunaldietako azken hiztuna
Estibaliz Amorrortu Deustuko
Unibertsitateko irakaslea izan
zen. Ane Ortegarekin eta Jone
Gorigolzarrekin batera, "Euskal
hiztun berriak: esperientziak,
jarrerak eta identitateak" liburua
argitaratu zuen aurreko urtean.
Hiztun berriak eta hizkuntza
ohitura aldatzea izan zituen
mintzagai ikerlari bilbotarrak.
Amaiera gertu zela, Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzako
Edurne Ramonek eta Topaguneko
Arrate Illarok ekarpen lantegietako
ondorioak partekatu zituzten.
Hizkuntza Politikako sailburuorde
Miren Dobaranen eta Euskaltzaleen
Topaguneko lehendakari Elena
Lakaren ondorioekin amaitu zen
ekarpen lana.
Bederatzigarren Udaltop
jardunaldiei amaiera musikatua
eman zieten Xabier Lizaso pianojotzaileak eta Andoni Egaña
bertsolariak.
Aurtengo erantzuna ikusita,
datorren urtean ere indarberrituta
etorriko dira Udaltop topaketak
bere 10. urteurrenean. Izan ere,
ekarpen baliotsuak jaso zituzen
bertaratutako guztiek; bai
Lasarte-Orian egin ziren
ekimenen inguruan baita beste
herri eta eskualdetara begira
egindakoen inguruan ere.

Aste betean aldaketak?
Pasa den urtean Lasarte-Orian
egin zen 9. Euskararen Maratoiak
eta haren ondotik etorri zen

Udaltop jardunaldietako ondorioak azaltzen.

"Irten armairutik! Baietz 40 egun
euskaraz!" izeneko erronkak
zeresana eman zuten herritik
kanpora ere.
EHUko irakasle Pello Jauregik
urriaren 23tik, Maratoia bukatu
zen egunetik, abenduaren 3ra
bitarteko erronka azaldu zuen
Manuel Lekuona kultur etxera
gerturatu ziren pertsona guztiei.
Lan eta enpresa munduan
azken urtetan aplikatutako
Eusle metodologian
oinarritutako ikerketa zela
azaldu ondoren, diseinuaren
egituraz aritu zen.
Hala, Belarriprest eta
Ahobizietan oinarritutako
ekimenaren nondik norakoak
argitu zituen, terminoak
defi ni tuz et a e lk ar r i z k e t a
dinamikak azalduz.
Lehenengo aldiz, emaitzen
berri izan zuten herritar askok.
Jauregik nabarmendu zuenez,
"pozik egoteko modukoak" dira.

ASTE BAKARREAN
HIZKUNTZA
OHITURETAN
ALDAKETA HANDIAK
EGIN DAITEZKE

Izan ere, ahobizien erronka
astean euskara erabilera %20
inguru igo zen; %62,4tik %83,8ra.
Konpromisoa hartutako aste
hori ekarpentsua izan zela
ondorioztatu zuen ikerlariak.
Hala ere, bada itxaropentsu
izateko beste datu esanguratsu
bat. Erronka amaitu eta hiru
hilabetera egindako galdeketan,
erabilera %81,3koa dela ikusi
dute. Hau da, oso jaitsiera
murritza izan ondoren, erabilera
portzentajea praktikan mantendu
egin dute ahobiziek.

Parte-hartzaileen profila
Guztira, 401 ahobizi balidatuk
hartu zuen parte erronkan.
Azaldu zutenez, badira izena
eman arren erronka-astearen
aurreko eta ondorengo saioetara
azaldu ez ziren pertsonak. Horiek
ez dira ikerketan kontabilizatu.
Parte hartzaileen %66,3a
emakumeak izan ziren, %33,7a
berriz, gizonak. Jauregik "ez du
ondoriorik atera" datu horren
inguruan, baina bikoitza izanik,
esanguratsua izan daiteke.
Bestalde, 31-45 eta 46-60 urte
bitarteko adin tarteak nagusitu
ziren. Kasu honetan, ikerlariak
argitu zuen gazteen aldetik ez
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40 egunen erronka ondorengo festa; emaitzen irakurketa oso positiboa egin dute. TXINTXARR

zela parte hartze "murritzagoa"
egon proportzioan. LasarteOriako populazioari begiratuta,
'adin ertaineko' pertsonen
kopurua handiagoa da.

Gazteen bilakaera
Adin tarteen araberako emaitzei
erreparatuz, ondoriozta daiteke
gazteen artean eskuratu direla
erronkako emaitza onenak.
16 eta 30 urte bitartekoen artean,
%24,7ko hobekuntza egon da.
31-45 eta 46-60 tarteetaako emaitzak
ere "oso positiboak" dira
ikerlariaren ustez; %19,7 eta %16,3
hurrenez hurren.
Dena den, gazteek planteatutako
erronkari gogo onez erantzun
izana eta hizkuntza ohituren
aldaketan aktiboenak izatea datu
"itxaropentsua" da etorkizunera
begira.
"Gazteak dira, populazio osoa
hartuta, ulermen maila handiena
duen adin sektorea. Hortaz, haiek
izatea moldagarrienak irakurketa
positiboa egitea ahalbidetzen
du", azpimarratu zuen irakasleak.

Belarriak, oso prest
Belarripresten kasuan ere, pozik
egoteko moduko emaitzak izan
zituen erronkak. Pello Jauregik

adierazi zuen "aurreko egoerarekin
alderatuz hizkuntza jokaera era
ikusgarrian" aldatu zela.
"Neurri handi batean",
belarriprest gisa identifikatzen
zituen txapari atxikitu behar
zaiola nabarmendu zuen.
Azterketa ondorengo
elkarrizketetan ateratako
ondorioetako bat izan zen hori.
Izan ere, askok adierazi zuten
"behin txapa ikusita konplizitate
modukoa" sortzen zela bi
pertsonen artean. Aurretik
ezaguna izan edo ez, euskaraz
aritzeko gonbita horrek eragina
izan duela ezin daiteke ukatu.
Oraindik ere herritar askok
darama txapa soinean.
Bigarren neurketan –erronka
amaitu eta txapa soinetik kendu
ondoren–, ordea, euskaraz
zuzentzen zitzaizkien pertsonen
kopurua murrizten joan zen.
Lehenengo neurketan
belarriprestei euskaraz zuzentzen

GAZTEEN ARTEAN
BILAKAERA OSO
POSITIBOA IZAN DELA
NABARMENDU ZUEN
PELLO JAUREGIK

zitzaizkien pertsonen kopurua
%75 inguru igotzen zen,
ezezagunengan eragin handiagoa
zuela. Bigarren neurketan,berriz,
%35 ingurura jaisten zen.
Hala ere, Jauregik ez du uste
"irakurketa negatiboa" egin behar
denik. Nahiz eta bistakoa den
pizgarri nagusia soinean txapa
eramatea dela, erronka amaitu
ondoren, aurretik erdaraz zuzentzen
zitzaizkien 10etik 3k euskaraz egin
izana "ikaragarria" dela defendatu
zuen Jauregik. Batez ere, ezagun
asko gogoratuko dutelako.
Ondorioak eta emaitzak liburu
batean bilduko ditu Pello Jauregik
udara aldera. Amaitu ondorengo
inpresioak jasotzean, "mota
guztietakoak" izan dituztela
aurreratu zuen. Batzuei, uste baino
zailagoa egin zaie. Beste batzuk
beraien burua eroso ikusi dute.
Aurreiritzi asko gainetik
kentzeko aukera izan dute herritar
askok, halaber. "Betidanik
ezagutzen ditugun pertsona batzuen
inguruko usteak baztertu" dituzte
askok txapa soinean ikusita.

Erronka berria
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako sailburuorde Estitxu
Alkortak, Euskaltzaleen

Topaguneako Iker Martinez de
Lagosekin batera, Euskal
Herrian, euskara hutsean,
elkarrekin aritzeko proposamen
berri bat aurkeztu zuten aipatu
topaketetan.
Proposamen honi lehen bultzada
emateko hainbat herritan, euskara
hutsean aritzeko aurrera
eramandako zenbait dinamika
izan dira abiapuntu, eta nola ez,
horien artean Lasarte-Oriako
Euskararen Maratoia.
Tokian-tokikoa alde batera utzi
eta jauzi kualitatibo zein
kuantitatibo bat eman nahi izan
dute orain; Euskal Herri osoan
egingo litzatekeen proposamena
aurkeztu zieten Manuel
Lekuonako areto nagusian
bildutako ikus-entzuleei.
Horrela, 11 egun euskaraz
elkarrekin! erronka gauzatzea
aurreikusi dute hurrengo
urterako. Hau, azaroaren 23an
hasi eta abenduaren 3an,

SORTUTAKO EUSKARA
HARREMAN DINAMIKAK
MANTENTZEARI EMAN
NAHI DIOTE
GARRANTZIA HANDIA

Euskararen Egunean amaituko
da.
Hiru helburu ditu topaketan
aurkeztutako proposamenak;
hizkuntza ohiturak astintzea
lehenik; tokian-tokiko
euskalgintza aktibatzea
bigarrenik; eta hirugarrenik,
sortuko diren euskara harremanak
dinamikaren ostean mantentzea.
Norbanako gisa parte hartu
ahal izango da aipatu dinamikan,
eta horretarako, 16 urtez gorako
pertsonei egin nahi diete
dinamikan parte hartzeko gonbita.
Baina bakarka aritzeaz gain,
talde-mailako parte-hartzaileak
ere sustatu nahi dira. Izan auzo,
herri edo eskualde gisa parte
hartzen duten eremu geografikoak,
izan eguneroko jardunean
herritarren esparru diren
bestelako kolektiboak:elkarteak,
ikastetxeak, etab.
Errealitate soiolinguitikoa
kontuan hartuta, lau talde
aurreikusi dira: ulertu
bai,euskaraz aritzeko nahikoa
gaitasun ez dutenak; euskara
ulertzeko gai ez diren (edo gai
sentitzen ez diren) euskaltzaleak;
euskara erabiltzaile aktiboa; eta
erakundeak, ikastetxeak,
elkarteak, etab.

8

ELKARRIZKETA

OSTIRALA 2017-05-19 TXINTXARRI ALDIZKARIA

"Kirola egiteko
aukera eman
nahi diogu
edozein umeri"
AMAIA CADARSO ETA JURGI OLASAGASTI OSTADAR INKLUSIOKO ARDURADUNAK
Lehenengo ikasurtea amaituko dute Ostadar Inklusioko kideak. Baztertuak diren haur
eta gaztetxoei kirola egiteko aukera eskaini die Ostadar SKT-ren atal berriak
Martin Vicioso
Kirola, bere hastapen fasean,
oso garrantzitsua da ume
ororentzat. Hala ere, denek ez
dituzte aukera berdinak izaten.
Ostadar SKT-n atal berria ireki
dute Amaia Cadarsok eta Jurgi
Olasagastik arazo horri erantzuna
eman nahian.
Sei gaztetxok osatzen dute
entrenamenduetako nukleoa,
baina datorren ikasurtean zenbaki
hori handitzeko itxaropena dute.
Kazetaria gerturatu denean, bi
entrenatzaileak bertan zeuden,
hiru gaztetxoekin badmintonean
ederki jokatzen. Elkarrizketan
orain arteko ibilbideari eta
etorkizuneko erronkei begirada
bota diegu.

Zuek jo zenuten Ostadar SKT-rengana
atala sortzeko proposamenarekin.
Zer dela eta?
JO: Eskola kirola modu inklusibo
batean jorratuko zuen atala edo
kirol egokitua eskainiko zuen
kluba sortzeko asmotan genbiltzan. Bagenekien horretarako
beharra zuten zenbait haur
bazeudela eta aukera ezberdinak
ikusi genituen.
Lehena, elkarte berria sortu.
Hasieratik oso zaila zen hura.
AC: Hori jarraitzea erronka polita
zen, baina zaila aldi berean.
JO: Bigarren aukera, kirol
egokituko talde baten barnean
atal berria sortzea, eskola kirolari
bereziki erreparatuko ziona.
Hirugarrena, berriz, elkarte
normalizatu batean sartzea.

Aukera logikoena eta onena
iruditu zitzaigun hau. Hau da,
normaltasun batetik, atal
ezberdinak dituen elkarte batean
sekzio berria irekitzea.

Zergatik aukeratu zenuten Ostadar
SKT?
JO: Gure burua Ostadar SKT-ren
barnean txertatzea aukera ona
zela ondorioztatu genuen,
logikoena.
AC: Ikusi genuen Ostadar SKT-k
kirol desberdin asko lantzen
zituela, eta guretzako hori oso
positiboa da. Multikirola
eskaintzeko aukera gehiago
ematen dizkigu.
JU: Gainera, gehituko nuke,
estrategikoki, Gipuzkoan, oso
ongi kokatuta dagoela LasarteOria. Komunikazio ona du beste
herriekin, eta horrek guztiak
gure atala kokatzeko gune
bikaina bihurtu zuen.

Zein da zuen proposamena?
JO: Haurrei kirola hastapen
mailan egiteko aukera eskaintzen
diegu. Askotan, ume asko
geratzen dira beraien zentrotan
kirola egin ezinik. Hori, eskola
kirolean daudenean; behin etapa
hori amaituta, bazterketa hori
are eta handiagoa izaten da.
Kirolean sinesten dugu eta bai
osasunaren aldetik baita
sozializazioaren aldetik ere
ezinbestekoa iruditzen zaigunez,
enfoke hori aukeratu dugu: kirol
hastapena eskaini, gero kirol
ibilbide batean txertatu ahal
izateko.

Inklusio hitza nabarmendu duzue,
'kirol egokitua' bezalako terminoak
erabili beharrean.
JO: 'Inklusio' terminoa era
askotara uler daitekeela uste
dugu. Guretzako, kirola edozeini
eskaintzea da inklusioa eta hori
da gure helburua, inorri ezetzik
esan gabe. Beste gauza bat da
guk horri aurre egin diezaiokegun
ala ez. Kasu horietan, guk ez
diegu ezetzik ematen, baina
ezinezkoa zaigu suertatu
dakizkigun kasu batzuk nahi
bezain ondo jorratzea. Denori
gustatzen zaigu jolastea eta
horregatik ematen diegu aukera
kirola praktikatu nahi duten
pertsona guztiei beste kirol arau
batzuekin. Hori da gure filosofia.
AC: Jendeari ateak itxiz gero,
guk geuk murriztuko genuke
gure lan arloa eta lan egiten
dugun pertsonek osatzen duten
taldea. Ez dugu hori nahi.
Gainera, gu ateak ireki nahian
bagabiltza, beste batzuei atea
ixtea ez litzateke koherentea
izango.

Kontzientziazioa falta da arlo
honetan?
AC: Batzuetan bai. Baina
kontzientzazioa soilik ez,
baliabideak eta tresnak ere
bai. Errekurtsoak faltan
botatzen ditugu batzuetan.
Egoera jakin batzuei nola aurre
egin jakin behar da, eta zentro
askotan ez dakite, askotan, zer
nolako erantzuna eman behar
duten.

JO: Sentsibilizazioaren aldetik
ere, gabeziak somatzen ditugu.
Urritasuna, lesioak edo
ezgaitasuna bezalako terminoei
buruz hitz egiten denean,
gizartean konotazio negatiboak
ematen zaizkiela iruditzen zaigu.
Nahi gabe egiten da, gehienetan
eta nahasmen handia sortzen
da gai honen inguran.
AC: Ezintasuna hitzak berak
sortzen du nahasmen handia.
Nork ez du ezintasunik edo
ezgaitasunik? Denok ditugu gure
abileziak eta ahuleziak, egin
ditzakegunak eta egitea zailago
egiten zaizkigunak.
JO: Jende askorentzat kirola
bizitzako zati bat da, ez arlo edo
eremu konpetitiboa bat soilik.

Kirol hastapenari eman diozue
garrantzia.
JO: Bai. Guk ditugun ume batzuk
ez dute aurretik inongo kirol
esperientziarik.
AC: Denetarik dago eta asko
baztertuak izan dira kirola
egiteko garaian haien
ikastetxeetan.
JO: Hori kontuan izanda, gure
jarduerak eskola kirolak duen
garrantzia berbera duela uste
dugu. Urritasun ezberdinak ez
dituzten umeentzako bezain
garrantzitsua da kirol hastapena.
Beraz, gure ustez, kirola
hasieratik bultzatu beharreko
ohitura da, eta teorian hezkuntzan
ere pentsamendu hori dago
txertatuta. Hala ere, guretzako
sinesgaitza bada ere, adin txikiko
pertsona asko ez dira hezkuntza
plan horietan sartzen.

Zergatik gertatzen da hori?
JO: Arestian aipatu bezala,
baliabide falta izan daiteke
arrazoi nagusietako bat, baina
ez bakarra.
AC: Formakuntza falta izan
daiteke beste bat. Hezitzaile asko
ez daude prest arazo hauetako
askori aurre egiteko. Beldurra

"ASKOTAN HAUR
ASKO GERATZEN DA
BERAIEN ZENTROETAN
KIROLA EGITETIK
APARTE"
"KONTZIENTZIAZIOA
SOILIK EZ; TRESNAK
ETA BALIABIDEAK
BEHAR DIRA AURRERA
EGIN AHAL IZATEKO"

ere izan daiteke beste faktore
bat. Askotan errazagoa izaten
zaie umea baztertzea, fundamentuzko erantzuna eman
aurretik edo behar bezalako
baliabideak eskuratu aurretik.
Bide errazena bilatzen da
askotan, baina horrek ez du esan
nahi egokiena denik, inondik
inora.

Ze adinetako haurrekin egiten duzue
lan momentu honetan?
AC: Gazteenak zazpi urte ditu
eta zaharrenak hamazazpi bete
ditu aurten.
JO: Gerturatu zaizkigun 13
pertsona ezberdinekin lan egitera
iritsi gara orain arte. Sei
pertsonako nukleo batekin egiten
dugu lan asteazkenero. Ez ginen
urtearen hasieran hasi eta
horrek, ume batzuk gurekin
entrenatzen hastea zaildu zuen.
Izan ere, beste ekintza batzuetan
emanda zuten izena. Alde
horretatik begiratuta, datorren
ikasurtea hasieratik hasiko dugu,
eta horrek haur gehiago
gerturatzea ahalbidetuko du.

Herri ezberdinetako ikasleak batu
dituzue.
AC: Hala da. Irungo, Errenteriako,
Zarauzko, Donostiako, Ataungo
eta Lasarte-Oriako haurrekin
egiten dugu lan. Esan bezala,
Gipuzkoan ondo kokatuak gaude,
eta jende ezberdina batzeko
itxaropena dugu.

Nolakoak izaten dira zuen
entrenamenduak?
JO: Lehen aipatu dugun moduan,
eskola kirolaren ikuspuntutik
enfokatzen ditugu entrenamendu
guztiak, ahalik eta kirol gehien
landuz. Helburua da umeek
gaitasun ezberdinak ezagutu eta
lantzea. Bide horretan, uste dugu
kirol aniztasunak asko lagundu
dezakeela.
Ibilbide eta modalitate
ezberdinak egin ditzatekeela
ikus dezaten nahi dugu. Askotan,
ez zaie aukera hori ematen edo
ez zaizkie bide horiek erakusten.
Guri, egia esan, ez zaigu gehiegi
inporta ze kirol aukeratzen duten.
Garrantzitsuena da kirola
gustuko izatea, praktikatu
dezaketela ikustea eta, aurrera
begira, ibilbidea izan dezaketela
ikustea, gurekin edo beste
batzuekin.

Zenbat entrenatzaile zarete?
JO: Amaia eta biak aritzen gara
asteazkenetan entrenamenduetan.
Batzuetan, Ostadar SKT-k
laguntzaileak jarri izan dizkigu
eta alde horretatik, babestuta
gaude.
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praktika ireki gehiago egin ahal
genituzke. Hedabideetan
zabalkundea edukitzea
garrantzitsua da, halaber.
Azken batean, guk nahi duguna
da umeek jakitea eta sinestea kirola
praktika dezaketela inongo arazorik
gabe. Noski, horretarako metodorik
eraginkorrena beraiekin lanketa
zuzena egitea da. Kasu horiek
identifikatzen dituzten pertsonak,
normalean, gizarte langintzan
daudenak dira, eta horregatik,
haiekin ere lankidetza estutu
beharko dugu. Haiek ere zuzenago
iristen direlako.

Nola baloratzen duzue proiektuak
orain arte izandako harrera?

Ostadar inklusioa taldeko kideetako batzuk asteazkeneko entrenamenduan. TXINTXARRI

'Kirola denentzat' ekimena egin
zenuten apirilean. Zer moduz joan
zen?
AC: Oso ondo, egia esan. Polita
izan zen. 24 pertsona gerturatu
zitzaizkigun guztira Maialen
Chourraut kiroldegian egin
genuen ekimenera. Familiak ere
gerturatu ziren ekimena ikustera.
Lehenengo aldia zen halako
zerbait antolatzen genuena eta
nahiko ondo atera zen. Gure
balorazioa positiboa da.
JO: Herrian proiektua erakusteko
ere balio du. Aurkezpen nagusia
Michelin lantokian egin genuen,
gure babesle nagusia delako.
Okendo plazan ere beste ekitaldi
handi bat egin genuen abenduan.
Ostadar SKT elkarte osoak erabat
lagundu gintuen, eta asko
eskertzen dugu atal ezberdinetako
kideek egun horretan egindako
lana eta agertutako konpromisoa.

Unibertsitateko ikasle talde baten
laguntza ere izan zenuten 'Kirola
denentzat' ekitaldian. Begirale bezala
aritu ziren. Nola sortu zen bien arteko
elkarlana?
AC: EHUko IKD taldeko lagunak
izan genituen gurekin.
Unibertsitateko ikasleei proiektu
erreal batean parte hartzeko
aukera ematen zaie. Hasiberriak
izanik, pentsatu genuen aukera
polita izan zitekeela gurekin
egun horretan egotea eta gu
laguntzea.
Guretzat laguntza hori oso
aukera ona zen hasiberriak

izanik, eta benetan eskertu
genuen. Horregatik erabaki
genuen, gehienbat, proiektu
horretan sartzea.

Ostadar SKT-ko beste kirol atalekin
elkarlanean aritzeko edo proiektu
ezberdinak garatzeko asmorik duzue?

ematen. Hori kontuan izanik,
esfortzu handia egin dute
kiroldegia eta bestelako
instalazioak ahalik eta ondoen
egokitu ahal izateko.

Kirol instalazio berrietan kontuan
hartzeko ezaugarria da.

AC: Bai. Jadanik egin ditugu
batzuk. Esaterako, saskibaloiko
atalarekin edo futbol eskolarekin.
Bolo jokoan ibili gara eta baita
batera entrenatu ere.
Aurrerantzean halako ekintza
gehiago egiteko gogoz gara.
Pixkanaka aurrera goaz.
Klubeko jaia ospatuko dugu
ekainean eta aukera polita da
Ostadar SKT osatzen duten beste
sekzioekin zerbait bateratua
egiteko. Esan bezala, hainbeste
atal edukitzea abagune
interesgarria da denontzat.
JO: Aldi berean, herriko eskola
kirolean aritzen diren taldeekin
harremana estutu nahiko genuke.
Agian, oraindik ez dugu aukerarik onena izan, baina badakigu
aurrerantzean izango dugula.

AC: Bai. Irrisgarritasuna
errespetatzen bada, instalazio
osoagoak dira, dudarik gabe.
JO: Hala ere, garrantzitsua
iruditzen zait bereiztea
irisgarritasunaren kontzeptua
eta eraikina ondo egokituta egotea.
Lehena oraindik haratago doa.

Herriko kirol instalakuntzak zuen
jarduerarako behar bezala egokituta
daude?

Ikasurtea amaitu bitartean zein
erronka dituzue?

JO: Ez litzateke egia izango behar
bezala egokiturik daudela esatea.
Baina esan dezakegu egun
dauzkaten aukera horiei zuku
handia atera dietela. Eraikinak
eta instalazio asko orain dela
urte askotakoak dira, eta eraiki
ziren garai hartan irisgarritasunari
ez zitzaion hainbesteko garrantzia

Material garestia erabiltzen duzue.
Baduzue laguntza nahikoa?
AC: Neurri handi batean laguntza
pribatuak baliatu ditugu.
Erakundeen aldetik, esaterako
Lasarte-Oriako Udalaren aldetik,
ere laguntza jaso dugu. Hala ere,
lanean ari gara gehiago eskuratu
ahal izateko.
JO: Material bakoitzak kostu
handia dauka, eta horri aurre
egiten lagun gaitzakeen edozein
ekarpen asko eskertzen dugu.

JO: Gustatuko litzaiguke gure
gaztetxoek Lasarte-Oriatik
kanpora esperientzia gehiago
bizitzea. Beste batzuek partiduak
edo lehiaketak izaten dituzten
bezala, beraiek ere bizipen horiek
izatea nahi dugu. Hartara, beste
herrietako pertsona batzuekin
harremanak eduki ditzakete.
Egunero entrenamenduetara

bertaratzen diren jendeaz gain,
sarea zabaltzen joateko.

Eta datorren denboraldira begira
ze asmo duzue?
AC: Hurrengo urtera begirako
programazioa orain hasi gara
lantzen. Familiekin ere orain
bilduko gara, eta aukera ezberdinak
landuko ditugu. Nahiko genuke
ahalik eta egutegi osoena prestatu.
Ideiak baditugu, behintzat.
JO: Kirol ezberdinen aukera
zabaldu nahi genuke, hasteko.
Hortaz gain, beste urritasun
profil batzuekin egin nahiko
genuke lan, oraindik ez baikara
denetara ailegatu. Nolabait,
ate gehiago ireki nahiko
genituzke.

Zer egin daiteke Lasarte-Orian bertan
proiektua zabaltze aldera?
JO: Orain arte egiten ditugun
entrenamendu eta ekintzaz gain,

"GURE GAZTEEK
LASARTE-ORIATIK
KANPORA
ESPERIENTZIAK
IZATEA NAHI DUGU"
"OSTADAR SKT-REN
BESTE ATALEKIN LAN
EGIN AHAL IZATEA
OSO AUKERA
INTERESGARRIA DA"

AC: Orain arte jaso dugun
erantzuna oso ona izan da.
Balorazio bat egin genuen
familiekin. Gehienbat, lana ondo
egiten ari ote ginen ikusteko, eta
oso emaitza onak lortu genituen.
Galdeketa, gainera, ez genuen
guk geuk egin; beste pertsona
bati eskatu genion gure partez
egin zezan eta, hartara, gurasoek
lasaiago erantzun zezaten. Egia
esan, oso erantzun positiboak
jaso genituen. Ondorioa, gure
ustez, garbia da: kirola
hastapeneko fasetan modu
inklusiboan lantzeko beharra
dago; uste dugu, iritziek hala
diotelako, bide onetik goazela.

Izena eman nahiko lukeen haur
batek, zer egin beharko luke?
AC: Interesa duen edonork ateak
irekiak ditu. Esan bezala, guk
ez dizkiogu ateak inorri itxi
nahi. Horregatik, gurekin froga
egitera gerturatu nahi duten
gaztetxoei gonbita luzatu nahiko
genieke. Ostadar SKT-n
informazioa eska daiteke. Guk
ere posta elektronikoa dugu
zalantzak argitu ahal izateko:
ostadar.inklusioa@gmail.com.
Hori bai, guregana gerturatu
aurretik eskertzen dugu gurekin
harremanetan jartzea telefonoz
edo posta elektronikoaren
bitartez. Izan ere, beharrei
hobeto erantzungo diegu modu
horretan.
Sare sozialetan ere bagaude:
Twitter, Facebook eta Instagram
kontuak ditugu. Beraz, gure
ekintzen berri edo argazkiak
ikusi nahi izanez gero, bertan
daude.
Azkenik, lagundu gaituzten
erakunde, elkarte eta enpresak
eskertu nahiko genituzke:
Michelin, Ostadar SKT eta
Lasarte-Oriako Udala, besteak
beste. Haiek gabe ez litzateke
proiektua aurrera aterako.
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Azken txanpari indartsu
ekin diote igerilariek
Ikasurtearen amaiera gertu dutela, sasoiko azken frogei aurre egiten hasi dira
Buruntzaldea IKTko igerilari gazteak. Ohi duten moduan, harro egoteko moduko
emaitzak lortu dituzte azken bi asteburuetan
Martin Vicioso
Lanpetuta aritu dira pasa den
asteburuan Buruntzaldea IKTko
igerilari benjamin eta alebinak.
Gipuzkoako Eskolarteko
Txapelketa jokatu zuten
bigarrenek Tolosako Usabal
kiroldegian, oso emaitza onak
eskuratuz.
Guztira, bederatzi domina
irabazi zituzten: brontzezko bi
–Aintzane Sarobek eta Nerea
Santosek–, zilarrezko bost –Aimar
Sukunzak, Nerea Santosek, Nora
Imazek, Eneko Elizasuk eta
Aintzane Sarobek– eta urrezko
bat –Unai Somovillak–.Espainiako
alebin mailako txapelketara
sailkatzetik gertu geratu zen, 42
ehunekoetara alegia.
Taldeko arduradunek
nabarmendu dutenez, parte hartu
zuten 13 igerilariek "lan bikaina"
egin zuten.
Benjaminek ere Gipuzkoako
Eskolartekoan lehiatu ziren,
'Igerilari Osoa' formatuan. Maila
ona erakutsi arren, ezin izan zuten

Taldeko benjaminak. BURUNTZALDEA IKT

podiumera igo. Ekainaren 10ean
amaituko dute denboraldia herrian
bertan egingo duten sarian.

Infantilak Tarbesen
Taldeko infantil Nahia Jie
Villamediana, Paula Sevillano,

Ainhoa Martin eta Leire Martin
Gipuzkoako selekzioarekin
lehiatu ziren '27eme Nautiques
de Tarbes' frogan.
Leire Martinek, 14 urtekoen
kategorian, Euskadiko marka
berria ezarri zuen 400 estiloak
frogan, urrea nagusitasunez
eskuratuz. Zilarrezko bi domina
eta brontzezkoa ere eskuratu
zituen. Errelebuetan ere parte
hartu zuen Gipuzkoako
taldearekin, urrea eta zilarra
bereganatuz.
Bere ahizpa Ainhoak, bestalde,
100 bular frogan urrezko domina
irabazi zuen. Hortaz gain, zilarra
eta brontzea ere eskuratu zituen.
Leirerekin batera, 4x100
estiloetako errelebuetan
txapeldun izan zen.
Paula Sevillanok eta Nahia
Jie Villamedianak ere lan bikaina
egin zuten Tarbesen, marka
pertsonal berriak ezarriz eta
final ugaritara sailkatuz
Datorren denboraldira begira,
izen emate epea ireki dute.

Bi taldeek, kirol legez, argazkia atera zuten elkarrekin bukaeran. TXINTXARRI

Errendimenduko kadete neskak
Kopako azpitxapeldun (32-56)
Aurtengo denboraldian ere zeresana ematen ari dira
Ostadar SKTren saskibaloi alorreko taldeak.
Kazetariizenxxx
Aurreko astean Errendimendu
mailako juniorrak kategoriako
finalera sailkatzear egon ziren.
Aste honetan ere eman dute
zeresana Ostadar SKTren
saskibaloi alorreko taldeek.
Zehazki, errendimenduko kadete
neskek. Joan den igandean
Kopako finala jokatu zuten
Iraurgiren aurka. Oreretarrak
gailendu ziren, 32-56.

Datorren sasoirako deialdiak
Saskibaloi ataleko arduradunek
jakinarazi dute datorren
denboraldia prestatzen ari direla

dagoeneko. Horren harira,
entrenamendu saioak hasi dituzte
kategoria desberdinetako kideek.
Juniorrek (2000 eta 2001ean
jaiotakoak) maiatzaren 22an,
25ean, 29an eta ekainaren 1ean
entrenatuko dute, 18:30etik
20:00etara. Kadeteek (2002 eta
2003) gaur, 23, 24, 26, 30 eta 31
eta ekainaren 2an, 16:00etatik
17:30era. Infantilek (2004 eta
2005) ekainaren 5ean, 7an, 9an,
12an, 14an eta 16an, ordu-tarte
berean. Eta, azkenik, Saskibaloi
Eskolakoek (2006tik 2009ra)
maiatzaren 30ean, 31n eta
ekainaren 1ean, 18:15-19:30.

ASTEBURUKO HITZORDUAK
FUTBOLA
INFANTILEN OHOREZKO KOPA
Martutene KE - Ostadar SKT
Larunbata. 12:30. Martutene, Donostia.

JUBENILEN 1GO MAILA, IGOERA
FASEA
Urki CD 'A' - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. Unbe goikoa, Eibar.

JUBENILEN OHOREZKO MAILA,
FINALA
Ordizia KE - Ostadar SKT
Larunbata. 17:00. Ubitarte, Andoain.

ERREGIONALEN OHOREZKO
MAILA
Vasconia CD - Ostadar SKT
Larunbata. 17:00. Puio, Donostia.

KADETEEN 1GO MAILA, KOPAKO
FINAL LAURDENAK
Ostadar SKT - Amara Berri KE
Igandea. 10:00. Michelin.

ARETO-FUTBOLA
HERRIKO TXAPELKETA,
KONTSOLAZIO FASEA
Viña del Mar - Reformas Lagunak
Larunbata. 10:00. Kirolgunea.
Indaux - Txoko
Larunbata. 11:00. Kirolgunea.

HERRIKO TXAPELKETA,
FINALERDIAK
Kattagorri Insausti - Trumoi
Igandea. 10:00. Michelin.
Izkiña - Aita Amari
Igandea. 11:00. Michelin.

3. NAZIONAL MAILA
Ostadar Antonio Aroztegia Goierri KE
Larunbata. 18:00. M.Chourraut kiroldegia.

SASKIBALOIA
FROGAK
Ostadar SKTren saskibaloi taldetan
parte hartzeko entrenamendu

deialdia egin dute. Kadeteek hilaren
19an, 23an eta 26an 16:00tan.
Juniorrak 22an eta 25ean 18:30ean
Maialen Chourraut Kiroldegia.

IGERIKETA
UDABERRI LIGA
Buruntzaldea IKTko igerilari infantil,
junior eta absolutuek Udaberri
Ligako 2. jardunaldian hartuko dute
parte.
Larunbata. 15:00. Majori kiroldegia,
Ordizia.

UDABERRI LIGA
Buruntzaldea IKTko igerilari Nora
Imazek eta Unai G. Somovillak
Gipuzkoako igeriketa
federazioarekin teknifikazio saioak
egingo dituzte.
Larunbata. 12:30. Ipurua kiroldegia,
Eibar

GIF SARIAK
Buruntzaldea IKTko Leire eta Ainhoa
Martin igerilariek GIF 2. sarian
hartuko dute parte
Larunbata. 10:00. Anoeta kiroldegia,
Donostia.

TRIATLOIA
FEDERATUAK
Trinko taldeko triatloilari Enaitz
Ibarburu, Mikel Izagirre eta Asier
Gorostegi Bilbotriathlon frogan
hartuko dute parte. Lehenengo biek
distantzia olinpikoan eta
hirugarrenak ironman erdian.
Igandea. 11:50 eta 12:50
Bilbo.

LASTERKETAK
AFIZIONATUAK
Urumeako 5 milietan hartuko dute
parte Lasarte-Oriako eta Gipuzkoako
herri lasterkari ugarik.
Igandea. 12:00. Santa Katalina zubia,
Donostia.

PILOTA
BURUZ BURUKO PROMOZIO
TXAPELKETA, FINALA
Arteaga II - Bakaikoa
Larunbata. 17:00. Labrit pilotalekua,
Iruñea.

ERRUGBIA
16 URTE AZPIKOAK, ESPAINIAKO
TXAPELKETA
Gure Etxea Beltzak taldeak
Espainiako Txapelketa jokatuko du
asteburuan. Quesos Entrepinares,
Alcobendas eta Sitges izango ditu
aurkari ligaxkan.
Larunbata eta igandea. Valladolid.

GIMNASTIKA ERRITMIKOA
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
LOKE taldeko gimnastak Gipuzkoako
Txapelketan. kadete eta senior
taldeak. Arroyo eta Gonzalez
bakarka.
Larunbata. Ipurua kiroldegia, Eibar.
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Kide ugari animatu ziren Lasarte-Oriako mugak ezagutzera. OSTADAR IPAR MARTXA

Lasarte-Oriako mugak ezagutu
zituen Ostadar Ipar Martxak
Igandeko eguraldi ezin hobea lagun, Ostadar Ipar
Martxako kideek ibilaldi ederra egin zuten.

Intza, beheko ilaran bigarrena ezkerretik hasita. DONOSTIARRA

Donostiarraren trainerilak
Federazio Kopa lortu du
Intza Fernandez arraunlari lasarteoriatarra txukun ari da Donostiarra taldean.
Gipuzkoako trainerilen txapelketan ezin izan zuten finalera sailkatu, baina Federazio
Kopa eskuratu ahal izan zuten igandean
Martin Vicioso
Trainera sasoia hasi aurreko
froga guztiak egin dituzte Intza
Fernandezek eta Donostiarrak.
Mutrikun eduki zuten azken
hitzordua: Gipuzkoako trainerila
txapelketa.
Larunbateko sailkatze
estropadan ez zuten zorte handirik
izan Donostiarrako kuadrilakoek.
Lau onenek soilik lortu zezaketen
igandeko finalean aritzeko
txartela, eta bederatzigarren
postuan amaitu zuten.
Igandean, berriz, Federazio
Saria jokatu zuten finalean ez
zeuden taldeek, eta Donostiarrak
bereganatu zuen saria, Zumaia
menpean hartu ostean. Zapore
gazigozoko txapelketa izan da
Intza Fernandez herritarrarentzat.
"Guk finalera sailkatu nahi
genuen, nahiz eta soberan
bagenekien sekulako maila
zegoela. Hala ere, Federazio saria
irabazi dugu eta oso pozik gaude
horrekin".
Koadrila berria da
Donostiarrarena, arraunlari

gazte askorekin. Izan ere,
emakumezkoen kategorian lehen
aldiz lehiatzen ari da kluba

Pixkanaka hobetzen
Sasoi hasiera ez zen erraza izan
Donostiarrako arraunlari
gazteentzat. Trainerila Ligako
lehen estropadetan atzeko
postuetan bukatu zuten.
Hala ere maiatzaren 6ko eta
7ko jardunaldietan, Hondarribian
eta Getarian, maila hobea
erakutsi zuten, zortzigarren
postuan sailkatuz.
Garailearengatik minutu inguru
batera geratu ziren. Hau da,
hasierako jardunaldietako bi
minutuko galera dezente hobetu
zuen Intza Fernandezen taldeak.

PIXKANAKA DENBORA
HOBEAK EGITEA ETA
LEIHAKORTASUNA
IRABAZTEA DIRA
AURTENGO HELBURUAK

"Asteburu batetik bestera
aldaketak egin zituen
entrenatzaileak, eperientzia
handiagoko arraunlariak traineran
sartuz. Beste batzuk ere posizioz
aldatu zituen eta, egia esan, hobera
egin genuen", dio Fernandezek.

Ekainean trainerak
Ekainaren erdialdean hasiko
dute trainera denboraldia.
Lehenik, Eusko Tren Ligarako
sailkapen estropada jokatuko
dute. Lasarteoriatarrak dioenez,
"oso zaila" dute bertan egotea.
Lau lehenentzako tokia bakarrik
dagoela kontuan hartuta,
"sekulako maila" dagoela
nabarmendu du arraunlariak.
Gipuzkoako Liga jokatuko dute
sailkapena eskuratzen ez duten
talde horiek. Helburu argia dute
donostiarrek: pixkanaka hobetzen
joatea. "Gero eta denbora
hobeagoak egin nahi ditugu,
garaileengandik gertuago
amaituz. Denboraldia amaitu
nahiko genuke lehiakorragoak
izaten", adierazi du Fernandezek.

Txintxarri
Lasarte-Oriako mugak ezagutzeko
irteera egin zuten Ostadar Ipar
Martxako hainbat kidek pasa
den igandean. Eguraldi bikaina
lagun, hamarnaka pertsona
animatu ziren makilak hartu
eta gure herria pixka bat hobeto
ezagutzera. Josu Agirretxek egin
zituen gidari lanak.
Goizeko bederatzietan abiatu
ziren Lasarte-Oriako mugak
ezagutzera. Gure herriko hainbat
txoko ikusi zituzten, tartean
indarrak berritzeko atsedenaldiak
eginez. Eta, goizean zehar
egindako kilometro kopuruak

eragindako nekea kentzeko,
bazkari legea egin zuten
hainbatek Xirimiri elkartean.
Sancho tabernan paella eder bat
enkargatu, elkartera eraman eta
mahaiaren bueltan dastatu zuten,
giro ederrean.

Denboraldiko azken irteera
Ostadar Ipar Martxako kideek
aditzera eman dutenez, joan den
igandekoa izan da denboraldiko
azkeneko irteera.
Hainbat ibilaldi egin dituzte
aurten, ikastaroak antolatu eta
herrian egin diren ekitaldi
ugaritan hartu dute parte.

16 urte azpiko Beltzak RT
Espainiako 8 onenekin lehian
Euskal Liga irabazi ondoren, Espainiako 8 onenen
artean dago Gure Etxea Beltzak ZRT
Txintxarri
Errugbi eskolan lanak ongi egiten
diren seinale da 16 urte azpiko
Gure Etxea Beltzak ZRT taldea
lortzen ari dena. Euskal Liga
irabazi ostean, Espainiako
Txapelketa jokatuko dute
asteburu honetan.
Lehiaketa gogorra du aurretik
talde zarauztar-lasarteoriatarrak.
Izan ere, lau partidu jokatu
beharko dituzte asteburuan.
Norgehiagokak 17 minutuko bi
zatiz osatuta daude. Taldeko
lehenak geratuz gero, finala
lehiatu beharko lukete beste

taldeko txapeldunaren kontra.
Hala ez balitz, beste postuen
borrokan sartuko lirateke.
VRAC Quesos Entrepinares,
Alcobendas eta Sitges dira fase
honetan edukiko dituzten
aurkariak. Hau da, GaztelaLeongo, Madrilgo eta Kataluniako
ligetako garaileak. Arduradunen
ustez, "oso aurkari gogorrak".
Bestalde, 14 urte azpiko taldea
ere bide onetik doa. Gipuzkoako
txapeldun izan ostean, EAEko
txapela lehiatuko dute
Universitario Bilbaoren eta
Gaztediren kontra Gasteizen.
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Igotzetik gol bakarrera
geratu da Ostadar SKT
Azken segundora arte ez zuen etsi Emakumezkoen Lurralde mailako taldeak Euskal
Ligara igotzeko ametsean, baina ezin izan zuen lortu: 3-3 berdindu zuten
Arizmendiren aurka, eta aretxabaletarrak igo dira azkenean.
Iñigo Gonzalez
Futbolean distantziak ez dira
zentimetroka neurtzen, golen
arabera baizik. Euskal Ligara
igotzetik bakar batera geratu
zen Ostadar SKT, Aretxabaletako
Arizmendi taldearen aurka
hiruna berdinduta. Denboraldi
amaierak krudela dirudi, baina
inork ez dio kenduko taldeari
sekulako sasoia egin izanaren
satisfazioa. Azken partiduko
azken segundora arte egon dira
ametsa egi bihurtzeko lehian.
Hobeto zelairatu zen kanpoko
taldea, Aretxabaletatik etorritako
zale nekaezinen animoek
hauspotuta. 12. minutuan sartu
zuten 0-1ekoa. Une horretan
Euskal Ligako taldea zen
Arizmendi, Anaitasuna ezinean
baitzebilen Ordiziaren aurka.
Gola jaso arren, Ostadar SKTko
jokalariak ez ziren behera etorri,
ezta gutxiagorik ere. Irabaztea
beste aukerarik ez zutela jakinda,
baloiaren jabe egin eta
Arizmendiren atea bilatzeari
ekin zioten, etenik gabe. Eta
lortu zuten saria: Saioa Perezek
egindako jokaldi eder bat
sareetara bidali zuen Nahia
Mendiablek 22. minutuan.
Hurrengo hogei minutuetan ez
zen beste golik ikusi Michelinen
eta markagailu horrekin joan
ziren bi taldeak atsedenaldira.

Ostadarreko jokalari Saioa Perezek abagune arriskutsuak sortu zituen. TXINTXARRI

Lasartearra futbol
talde ohiaren festa
ekainaren 10ean

LOKEko gimnasta
ugarik hartuko du
parte Gipuzkoakoan

Lasartearra futbol taldea zeneko
kideek festa antolatu dute ekainaren
10erako, 1970etik 1982ra bitarteko
denboraldietan jokatu zutenak
biltzeko. Erribera kaleko egoitzan
ospatuko dute aipatu festa hori,
bazkari batekin, 14:00etan.
Maiatzaren 31 da apuntatzeko
azken eguna. Patxi Larrañaga
harategira edo Publibrock-DV
bulegora joan behar da.

Eibarko Ipurua kiroldegian
hitzordu garrantzitsua dute
LOKEko gimnastek bihar.
Gipuzkoako amateur txapelketa
egingo dute egun osoko
jardunaldian.
Goizean Kadete B taldeak
hartuko du parte pilota eta
uztailekin. Arratsaldean, berriz,
Senior A taldearen txanda iritsiko
da. Hauek, berriz, pilotarekin

Gol baten faltan
Kontuak egiteko errazak ziren:
Ostadarrek bigarren gola sartu
eta Arizmendiren aurka irabazita,
Euskal Ligara igoko zen,
Anaitasuna liderra galtzen ari
baitzen Ordiziaren aurka. Asmo
horrekin bueltatu ziren zelaira
jokalari urdin-beltzak.
Matematika-kontu horiek
denak Arizmendik zapuztu zituen
ordea, 60. minutuan 1-2koa sartuz.
Ainhoa Berazak ez zuen zorterik
izan eta bere atean sartu zuen
gola. Kolpe gogorra izan zitekeen
hori, baina Ostadarrek beste

behin erakutsi zuen ez dela
berehalakoan amore ematen
duen horietako bat, eta 73.
minutuan binakoa sartu zuen
Ainara Maciasek. Ordu laurden
geratzen zitzaien oraindik
balentria egiteko. Baina berriro
ere Arizmendi aurreratu zen 86.
minutuan, eta denak galduta
zirudienean, Ostadarrek lortu
zuen puntu bat poltsikoratzea;
Goretti Iparragirre atezainak
sartu zuen, penaltiz. Azkenean,
3-3, eta Arizmendi igo da. Euskal
Ligatik gol bakar batera geratu
da Ostadar.

soilik lehiatuko direla jakinarazi
du Maite Rueda entrenatzaileak.
Taldekako lanak amaitu ostean,
bakarkakoei ekingo diete.
LOKEko bi izango ditugu
modalitate honetan: Alazne
Gonzalez eta Aizpea Arroyo.
Biak zinta eta pilotarekin arituko
dira.
Igandean, berriz, alebinak
udaberri txapelketako bigarren
fasean lehiatuko dira Tolosako
Usabal kiroldegian. 30 taldeen
artean egongo dira LOKEko
biak: Landaberri eta Sasoeta.

Aspuru bizkaitarra izan zen
nagusi Villa Mirentxun (40-11)
Trinketeko Euskal Ligako norgehiagoka jokatu zuten
Intza KEko Aritz Solanok eta Atxurdeko Aspuruk.
Txintxarri
Era guztietara saiatu zen, baina
ez zuen saririk jaso. Ez zen izan
Aritz Solano herritarraren egun
onena larunbatekoa, eta bai bere
aurkariarena. Gauzak horrela,
zaila da partiduak aurrera
ateratzea, eta Intza KEko
pilotariak ezin izan zuen etxean
garaipena eskuratu. Atxurde
talde bizkaitarreko Aspuruk
40-11 irabazi zuen.
Paretsua izan zen neurketa
hasieran, bosnako berdinketara
arte. Ordutik aurrera, jokalari
bizkaitarra izan zen nagusi Villa
Mirentxuko trinketean. Sake
bortitzak, ia erreboterainoko
pilotakadak, eta, aukera zuenean,
tantoak ederki bukatu dejadak
eginez. Solano saiatu zen
defendatzen eta partiduaren
lema hartzen, baina ezin izan
zuen. Aipatzekoa da baita ere
Aspuruk hainbat tanto lortu

Borrokatutako final
laurdenak areto
futbol txapelketan
Trumoi-Kattagorri Insausti eta
Aita Amari-Izkina izango dira
herriko areto futbol txapelketako
finalerdiak.
Ez dute sailkapena merke izan.
Urdaneta Hortz Klinikak, Alsok,
Ilargik eta Kebab Tabernak gogoz
borrokatu zituzten kanporaketak.
Izkinaren eta Kebab Tabernaren
artekoak ireki zuen bigarren

Aritz Solano pilota jotzear. TXINTXARRI

zituela pilotak botea egin eta
gero ezker hormako sarea jota.
Oso ongi jokatzeaz gain zortea
ere aldeko izan zuen zenbait
tantotan bizkaitarrak, eta hala
islatu zen markagailuan. Herritar
ugari gerturatu ziren Villa
Mirentxura partiduaz gozatzera.

fasea. Ikerren eta Robertoren
golei esker sailkatu ziren lehenak.
Trumoik 4-2 garaitu zuen
Urdaneta. Javi Arsuagak,
Mikelek (2) eta Igorrek egin
zituzten irabazleen golak;
Alainek, berriz, galtzailearenak.
Alsoren eta KattagorriInsasutiren artekoa penalti
jaurkitetean erabaki zen,
5-5ekoarekin amaitu baitzen.
Aita Amarik, ederki sufritu behar
izan zuen Ilargi 1-0 menpean hartu
ahal izateko. Josuk egin zuen gola.

Buruntzazpi taldeko
Asier Pozo bigarren
Abadiñon
Denboraldi paregabea egiten ari
da Buruntzazpi taldeko kadete
Asier Pozo. Joan den asteburuan
bigarren postua erdietsi zuen
Abadiñon, lan bikaina eginda.
Horrez gain, sailkapen orokorrean
ere bigarren postua lortu zuen,
eta lehenengo postutik oso-oso
gertu geratu: irabazleak
bezainbeste puntu pilatu zituen
herritar gazteak.

Asier Pozo, berdez jantzita. BURUNTZAZPI
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ZORION AGURRAK

Julen
Zorionak etxeko
guztien partetik! Segi
horrela Julen. Ondo
pasa.

Aiora
Zorionak gure etxeko
printzesari!!
Txokolatezko 10 muxu
potolo, Oier, aitatxo
eta amatxoren partez!

Eider
Familia guztiaren
partez 14 muxu haundi
haundi zure egunean!!

Leire
Zorionak etxekoen
partez. Gora 14ak!!

SUDOKUA

Sara
Familia guztiaren
partez 14 muxu haundi
haundi zure egunean!!
Eneko eta Sara
Zorionak bikote zuen 10. eta 6. urtebetetzeetan.
Oso ondo pasa ezazue! Muxutxo asko amaren eta
aitaren partez!

Aizpea eta Ekhi
Zorionak zuen urtebetetzean! ondo ondo pasa
eguna eta pila bat muxu famili guztiaren partez.

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.
Bulegora
Etor zaitez Txintxarriko bulegora edo deitu 943 37 14 48 telefonora.

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

OHARRAK

GUTUNA
Bekadunek
hedabideetan duten
egoera larriaren
salaketa
CNT

CNT sindikatuko Prentsa eta
Albiste Agentzien arloak
argitaratu duen txostenak
bekadunek komunikabideetan
pairatzen dituzten urraketak
ezagutarazi ditu. Zentral
anarkosindikalistak azpirratzen
duenaren arabera, sektorean oso
zabaldua dagoen eta ohikoa den
praktika bat da eta “egiaz saldo
prezioan ordaindutako harreman
laboralak, eskubiderik gabekoak

eta ondorengo kontratazio aukera
bat bera ere ez edo gutxirekin”
ezkutatzen duen egoera da.
Txostenean hedabideetan
dauden bekadunen profilaren
deskribapen bat egiten da:
“gazteak, ikasleak, lan egiteko
gogotsu daudenak eta orokorrean
lehiakorrak”. Zentzu horretan,
“Espainiako babesgabe dagoen
eta ugarienetakoa den gremioa”
izanik, “koste baxua duten eta
ondoren uko egiteko arazorik
ematen ez duten langileak nahi
dituzten enpresei aukera ematen
dien haztegiak dira”.
CNT-k ohartarazi nahi izan
du “formakuntza programekin

erlazionatzen diren aktibitateak
direla orokorrean” eta organismo
publiko zein pribatuetan egiten
direla. Kasu guztietan, “edozein
lan kontraturen” aitortutako
eskubideen azpitik dauden
praktikak dira.
Helburua “ondoren lan
merkatuan sartzea erraztuko
duen trebakuntza osatzea eta
lan alorreko esperientzia lortu
ahal izatea dela diote baina egia
esan, arauez, programez eta
praktika eta formakuntzez
betetako errealitate nahaspilatua
existitzen da”.
Izan ere, txostenean
nabarmentzen den moduan, “lan

munduan sartzea eta formakuntza
aitzakiatzat hartuta, praktiketako
hamar kontratu modalitate baina
gehiago daude, bata bestea baina
korapilatsuagoa”. “Pairatzen
dutenek ez dakite enpresek beren
modalitateko baldintzak betetzen
dituzten edo ez eta hori da arazo
nagusienetako bat” dio erakunde
anarkosindikalistak.
Informea eskuragarri dago:
http://graficasmadrid.cnt.es/
wp-content/uploads/2017/05/
becarios.pdf estekan eta
informazio gehiagorako
627 296 646 telefonora deitu.
(Erredakzioan itzulia)

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

1960. urtean
jaiotakoen afaria

1960. urtean jaiotako guztiak
daude gonbidatuta maiatzaren
27an egingo den afarira.
Interesa duten guztiek, deitu
692988897 telefonora (Carmen).

Odol-ateratzea

Hilabeteko azken
astelehenean, maiatzaren
29an, eman ahal izango da
odola Osasun Zentroan,
arratsaldeko 17:30etik
20:30era. Anima zaitezte,
odola ordezkaezina da eta
odol falta dago!
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HILDAKOAK

AZOKA TXIKIA

Sor Verónica Zubeldia Zabala. Maiatzaren 14an.

1. ETXEBIZITZA

2. LANA

3. BESTELAKOAK

102. ALOKAIRUAN EMAN
Etxebizitza alokatzen da
Sasoeta auzoan. 2 logela
ditu eta berogailua etxe
osoan. Telefonoa:
649526766

202. ESKAERA
Kanpoko langile bezala lan
egin nahi duen emakumea
naiz. Ordu kopuru jakin bat
lan egiteko ere prest nago,
baita gauetan aritzeko ere.
634278198

101. SALDU
Mendiko bizikleta salgai.
Karbonozko koadroa.
Crosmax ST gurpilak. Rock
Shock Sid XX urkilak eta
SLX, LT osagaiak. 605 763
341

Pertsona helduak zein haurrak
zainduko nituzke gauez edo
asteburuetan. Garbiketa lanak
ere egingo nituzke. 671763558

Garaje marra saltzen dut
Atsobakar etorbidean
(Landaberri ikastola
parean) 615733576

Emakumea eskaintzen da
adineko pertsoank zaintzeko.
Asteburuetan, jaiegunetan
zein gauetan lan egiteko
prest. 606661048 / 943404015

102. EROSI
8-10 urteko sorgin dantzako
blusa baten bila nabil.
670822802

Bi plazako garaje itxia
alokatzen da Pablo
Mutiozabalen. 686674552
Etxea alokatzen da Oztaran
plazan. 653712793
Txalet eder bat alokatzen
dut Huelvako hondartzan.
Guztiz hornituta dago.
943376115.

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

MANTTANGORRI HIRIBUSA

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

GUARDIAKO FARMAZIAK
Ostirala, 19
Larunbata, 20
Igandea, 21
Astelehena, 22
Asteartea, 23
Asteazkena, 24
Osteguna, 25

GIL
GANDARIAS-URIBE
GANDARIAS-URIBE
ACHA-ORBEA
URBISTONDO
GANDARIAS URIBE
ORUE

EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
ORUE: Jaizkibel plaza 2/ 943 36 26 52
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 36 35 49
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 37 11 51
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 36 17 74
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 36 15 29
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 01 95 21
GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
Echeveste Elosegui: Elkano Kalea 9, Hernani/ 943
55 20 87
Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako
2017ko egutegia eskuratzeko, bidali FARMA
215800 zenbakira.
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga,
operadorearen arabera (www.cofgipuzkoa.com).

ESKELAK

Lanegunak

ESKELAK JARTZEKO:
Txintxarri erredakzioan
943 37 14 48

*Eskola egunetan

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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AGENDA

ZINEMA
LASARTE-ORIA

EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

MANUEL LEKUONA
Locas de alegria
Ostirala: 22:00 (jb)
El bebé jefazo
Igandea: 17:00.

OSTIRALA 19

Cantabrico
Igandea: 19:30.

LASARTE-ORIA Festa
Aste osoan zehar aniztasuna
ospatu dute Multikultur Festari
amaiera emango zaio. Mota
guztietako ekintzekin gozatuko
dute bertaratutakoek: musika,
tailerrak, gastronomia...
Amaitzeko karaoke lehiaketa
egingo dute.
Jaizkibel plaza, 16:45ean.
LASARTE-ORIA Erakusketa
Ostiralean hasi eta 26a bitartean
Jose M. Mongeren ikasleek euren
artelanak erakutsiko dituzte
bertaratu nahi duten herritarrek
ikus ditzaten.
Antonio Mercero aretoa,
18:00tan.
LASARTE-ORIA Musika
Danok Kide Gurasoen Elkarteak
antolatuta, Musika Asteari
emango zaio hasiera. Goi mailako
musikariek osatutako Kamerata
Oiasso orkestak pieza klasikoak
intepretatuko ditu eta haiekin
gozatu ahal izango da.
Brigitarren komentua, 18:00tan.

LARUNBATA 20
LASARTE-ORIA Musika
Danok Kide Gurasoen Elkarteak
antolatuta, Musika Astearen
barnean Lirica Itsasok emanaldia
emango du. Ibilbide luzeko
abesbatzarekin arratsalde
atsegina pasatzeko parada
egongo da.
Brigitarren komentua, 19:30ean.
HERNANI Azoka
IV. aldiz, Lore eta Landare Azoka
egingo da Hernanin. Lore, landare
eta kosmetika naturalaren
ekoizleek euren postuak jarriko
dituzte.
Urbieta kalea, 10:30etan.

IGANDEA 21
LASARTE-ORIA Ospakizuna
Palomo Linares elkarteak bere
50. urteurrena ospatuko du
bazkari bereziarekin.

ANDOAIN
BASTERO
El Círculo
Larunbata: 19:30,
22:00.
Igandea: 19:30.
Astelehena: 19:30,
22:00.
Los Superheroes
Igandea: 17:00.
USURBIL
URBIL

LASARTE-ORIA Festa.
Aniztasuna ospatzen duen Multikultur Fest jaialdiari amaiera emango zaio
Jaizkibel plazan. Txokolatada, trikitilariak, txalaparta, musika bolibiarra eta
beste hainbat ekintzaz gozatu ahal izango da giro onean
Ostirala 19, Jaizkibel plaza, 16:45ean

Palomo Linares elkartea,
14:30ean.

Déjame salir
Ostirala: 15:45,
18:00, 20:20,
22:40, 00:55.
Larunbata: 15:45,
18:00, 20:20,
22:40, 00:55.
Igandea: 15:45,
18:00, 20:20,
22:40.
El bebé jefazo
Ostirala: 16:00,
18:10.
Larunbata: 16:00,
17:00. 18:10.
Igandea: 16:00,
17:00. 18:10.
El caso Sloane
Ostirala: 16:00,
18:45. 21:30,
00:15.
Larunbata: 16:00,

18:45. 21:30,
00:15.
Igandea: 16:00,
18:45. 21:30.
El Círculo
Ostirala: 17:45,
19:50, 22:05.
Larunbata: 17:45,
19:50, 22:05.
Igandea: 17:45,
19:50, 22:05.
Fast&Furious 8
Ostirala: 18:30,
22:20, 00:20.
Larunbata: 19:10,
22:20, 00:20.
Igandea: 19:10,
22:20.
Guardianes de la
Galaxia vol. 2
Ostirala: 16:15,
19:00, 21:50,
00:35.
Larunbata: 16:15,
19:00, 21:50,
00:35.
Igandea: 16:15,
19:00, 21:50.
Nunca digas su

nombre
Ostirala: 20:15,
22:30, 00:30.
Larunbata: 20:15,
22:30, 00:30.
Igandea: 20:15,
22:30.
Plan de fuga
Ostirala: 15:45,
00:50
Larunbata: 15:45,
00:50.
Igandea: 15:45.
Richard Zikoina
Ostirala: 17:55.
Larunbata: 17:55.
Igandea: 17:55.
Un italiano en
Noruega
Ostirala: 15:55.
Larunbata: 15:55.
Igandea: 15:55.
Z: La ciudad
perdida
Ostirala: 15:45,
21:30, 00:40.
Larunbata: 21:50,
00:40.
Igandea: 21:50.

ASTEAZKENA 24

USURBIL Festa
Urtero bezala, usurbildarrek
Sagardo Eguna ospatuko dute
36. aldiz. Egun osoan zehar
Euskal Herriko leku askotako
sagardoa dastatzeko aukera
egongo da. Gainera, musika,
festa eta tailerrak egongo dira
egun osoa zehar haur, gazte eta
nagusientzako zuzenduak.
Dema plaza, 10:00etan.

ZUBIETA Festa
Udaberri Festa ospatuko dute
Zubietan, eskola txikiko guraso
elkarteak antolatuta. Mota
guztietako eskulanekin eta
buruhandiekin ederki pasako dute
txikienek.
Zubieta, 17:00etan.

URNIETA Musika
Musika jaialdi akustikoaz
gozatuko dute urnietarrek eta
bertaratzen diren guztiek. Mice,
Olatz Salvador, Etxe, Pelax, Iker
Lauroba eta beste asko arituko
dira. Aurrez erositako sarrerek
8 euroko kostua izango dute eta
bertan erosiz gero, 10 eurokoa.
Sarobe kulturgunea, 19:00tan.

VILLABONA Dokumentala
Amasa-Villabonako dokumental
zikloaren barnean 'Gutik zura'
proiektatuko dute. Euskal
Herrian zura eta egurrarekin
historian zehar edukitako
harremana errepasatuko du Mari
Jose Barriolak eta Jon Maiak
zuzendutako lanak.
Gurea antzokia, 20:00tan.

ASTEARTEA 23

ZUBIETA Festa
Udaberri Festa ospatuko dute
Zubietan, eskola txikiko guraso
elkarteak antolatuta. Merendola
egingo dute auzoko haurrek eta,
ondoren, puzgarri eta trebetasun
frogekin arratsalde atsegina
igaroteko parada edukiko dute
bertaratzen diren haur eta
gaztetxo guztiek.
Zubieta, 17:00etan.

ZUBIETA Festa
Udaberri Festa ospatuko dute
Zubietan, eskola txikiko guraso
elkarteak antolatuta. Marrazki
erakusketa, ipuin kontaketa,
globo gerra eta apar festarekin
ederki pasako dute txikienek.
Zubieta, 16:30ean.

Alien: Covenant
Ostirala: 16:45,
19:20, 20:00,

22:00, 00:35.
Larunbata: 16:45,
19:20, 20:00,
22:00, 00:35.
Igandea: 16:45,
19:20, 20:00,
22:00.
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La pazza gioia (Locas de alegría)
Zuz.: Paolo Virzi. Herr.: Italia (2016). Gidoia: Francesca Archibugi.
Aktoreak: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna
Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti. Iraupena: 111 minutu.

Askatasunari gorazarre
Beatrice (Valeria Bruna
Tedeschi) kondesa berritsu
eta diruduna da. Munduko
lider politikoen gertuko lagun
taldeko kide dela sinesdun da.
Donatella (Micaela
Ramazzotti), berriz,
tatuajedun gaztea da,
sentibera eta barnerakoia;
sekretuak gordetzen ditu.
Biak Villabiondi ospitale
psikiatroko paziente dira.Bizi
duten laguntasun egiazko eta
ezohikoari esker, sorpresaz
beteriko abentura hunkigarria
biziko dute eroetxetik kanpo.
Lau paretek giltzaperatu
gabeko eroetxea ezagutuko

dute aire librean, non itxuraz
bere senean dauden
pertsonak bizi diren.
Paolo Virzi ibilbide luzeko
zuzendari italiarra da. Besteak
beste, 'La bella vita', 'Caterina
va en citta' eta 'N (Io e
Napoleone)' filmak egiteagatik
ezaguna da.
Valeria Bruni Tedeschik
hamaika filmetan hartu du
parte 30 urtetan. Batez ere,
produkzio frantzes eta
italiarretan egin du lan, baina
baita Spielberg-en 'Munich'en ere, esaterako. Micaela
Ramazzotti ere film italiar
askotan ageri den aktorea da.
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BITXIKERIAK
Maddi Noriega
Lasarte-Oriako Patricio Pub
tabernako Yon Pavon izan da
astelehenean, Donostian
ospatutako Gipuzkoako gin-tonic
lehiaketako irabazlea.
64. gin-tonic lehiaketa izan zen
astelehenekoa, eta bigarren aldia
zen Pavonek bertan parte hartzen
zuela. Iragan urtean aurkeztu
zen lehen aldiz aipatu lehiaketara,
eta orduan, hirugarren postua
eskuratu zuen. Aurtengoan,
berriz, garaile izan da Pavon.
Patricio Pub tabernako Yon Pavon jabea asteleheneko lehiaketan irabazitako oroigarriak eskuan dituela. TXINTXARRI

Gipuzkoako gin-tonic
onena, Lasarte-Oriatik
64. Koktel lehiaketa egin zen astelehenean, Donostian. Beste 11 parte hartzaileren
artean, Lasarte-Oriako Patricio Pub tabernako Yon Pavon ere lehiakide izan zen,
baina ez hori bakarrik; bere gin-tonica izan zen Gipuzkoako garaile

zentilitro eta erdi tomate ura,
tonika, aurrez deshidratatutako
laranja bat apaintzeko, eta
amaitzeko, Sitgeseko
(mediterraneoko) itsasoko
urarekin perfumatu zuen edaria.
"Koketeletan garrantzitsuena
usaina da, zaporea gero eta
kolorea azkenik". Zentzu horri
jarraiki, itsasoko ura erabili zuen
Pavonek mediterraneoko usaina
iradokitzeko eta Blue Curaçao
kolore urdineko likorea, aldiz,
itsasoaren kolorea har zezan
edariak.

Mediterraneoan oinarritua
Bost minutuan, mediterraneoan
oinarritutako 2 gin tonic egitea
zen lehiaketaren oinarria.
Horretarako, Gin Mare markako
ginebra botila jarri zieten parte
hartzaile guztiei, baina hortik
aurrera, nahi zituzten osagaiak
erabili ahal izan zituzten, modu
librean.
Irabazlearen kasuan, honela
osatu zuen Pavonek gin-tonic
garailea; izotzak, 5 zentilitro Gin
Mare ginebra, Blue Curaçao
kolore urdineko likore 4 kolpe,

Hiru irabazleak
Puntuaketei dagokionez, alde
nabaria izan zen txapeldunaren
eta bigarren eta hirugarren
sailkatuen artean. Yon Pavon
txapeldunak, 264 puntu lortu
zituen, Kevin Blazquez
txapeldunordeak 237 puntu eta
hirugarren sailkatuak, berriz,
236 puntu.
Garaipenak, Espainiako
Txapelketan parte hartzeko pasea
eman dio, sari ekonomiko eta
oroigarriarekin batera.

