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Ostalaria kontratatu 
bezain pronto irekiko dute 
Araotzeko ostatua
Taberna, jantokia eta lau apartamendu ditu ostatuak. 
Ekainean zabaltzea da asmoa. 

 Taberna, jantokia eta sukaldea

Apirilean zehar egingo du Udalak 
ostalaria kontratatzeko deialdia, eta, 
dena ondo bidean, ekainean zehar 
irekiko ditu ateak Araotzeko eskola 
izandakoan egokitu duten ostatu 
berriak. 

Ostatua prestatzeko lanak amaituta 
daude eta, ondoko argazkietan ikusten 
den moduan, taberna, jantokia, 
sukaldea eta apartamentu irisgarri bat 
egokitu dute behe solairuan. Goikoan 
beste hiru apartamentu eder eta goxo 
prestatu dituzte, gela bakarrekoa bat, 
eta bi gelakoak beste biak, egoki eta 
dotore ekipatuak.

Bi sarrera ditu ostatuak, bata 
apartamentuetarako, eta bestea 
tabernarako, baina barrualdetik 
komunikatuta daude. Kanpoaldean 
terraza eder bat ere badu, eta 45 bat 
autorentzako aparkalekua ere egokitu 
da ostatu inguruan. 

Ostatua egokitzeko lanek 900.000 
euro inguruko kostua izan dute; 
auzotarren artean 200.000 euro jarri 
dituzte, Udalak beste horrenbeste, eta 
gainerakoa Eusko Jaurlaritzak. Foru 
Aldundiak ere ipini du zati txiki bat. 

Ostatua egokitu izanaren helburua 
ez da Araotz turistaz betetzea, bertara 
iristen diren bisitariei zerbitzua 
ematea eta auzoari bizitza ematea 
baizik, auzotarrentzako topalekua 
eskainiz.

Taberna goxoa 
eta 30-40 
lagunentzako 
jantokia egokitu 
dituzte beheko 
solairuan. 
Sukaldea ere 
behar bezala 
ekipatuta 
dago. Gainera, 
kanpoaldean 
terraza eder 
bat ere badu 
ostatuak eguzki 
egunetarako. 
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 Behe solairuko apartamentu irisgarria

 Goiko solairuko apartamentuak

Goiko solairuko 
logela bakarreko 
apartamentua. 
Egoteko txokoa,  
sukaldea eta 
bainugela ere 
baditu eta oso 
argitsua da leiho 
eta luzero edo 
sabai-leihoei 
esker.

Bi logelako 
apartamentua 
goiko 
solairuan. 
Sukaldea, 
egongela 
eta bi komun 
ditu, bat 
dutxarekin. 
Egongelak 
Araotzeko 
parrokiara 
ematen du

Mugikortasun 
arazoak 
dituzten 
pertsonentzat 
egokitutako 
apartamentu 
bat dago 
behe 
solairuan, 
logela 
bakarrekoa. 
Sukaldea, 
egongela eta 
egokitutako 
bainugela 
ere baditu

Bi logelako apartamentua goiko solairuan.
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TANTAI
Errentagarritasuna
eta jasangarritasuna 
helburu
Tantai Baso Jabe Kooperatiba eratu  nahi dute, basogintzak 
dituen arazoei modu bateratu eta jasangarrian erantzuteko
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ZAURGARRITASUNA eta ZIURGABETASUNA 
dira basogintzak Euskal Herrian bizi duen 
egoera hobekien deskribatzen duten kontzeptu 
edo ezaugarriak.

Basoen jabetzari erreparatzen badiogu, 
gehienak oso sakabanatuta dauden baso sail 
txikiak dira eta, gainera, jabe asko basoari 
bizkarra emanda bizi dira, gero eta urrutiago.

Bestalde, globalizazioarekin edota klima 
aldaketarekin lotutako fenomeno koiunturalak 
daude (prezioen gora beherak, gaitzak...), 
basoen egoeran eragin zuzena dutenak.

Eta ezin da ahaztu, bestalde, soilik egurra 
ekoiztera zuzendutako basoen ustiaketa eredu 
industrial edo intentsiboa oso lotuta dagoela 
biodibertsitatearen galerarekin.

Ertz asko dituen arazo konplexua da, 
zalantza barik, eta arazo horri modu bateratu 
eta jasangarrian erantzutea da Tantai Baso 
Jabe Kooperatibaren helburua, bertako 
espezietan oinarritutako basogintza sustatuz, 
eta errentagarritasun ekonomikoa nahiz 
ekologikoa bilatuz. 

 
BASO-JABEEN KOOPERATIBA
Helburu horiek aurrera eraman ahal izateko, 
baso-jabeen kooperatiba bat sortzea da Tantai-
ren asmoa. Hiru bazkide mota izango ditu 
kooperatibak: bazkide erabiltzaileak (baso 
jabeak), %50eko ordezkaritzarekin, bazkide 
langileak, bozen %35arekin, eta bazkide 
laguntzaileak, %15arekin.

Bazkide erabiltzaileek (baso-jabeek) beraien 
basoen erabilera lagako dute kooperatibaren 
esku, jabetza galdu barik, urtero berrituko den 
usufruktu kontratu baten bidez. Modu horretan 
jabeen eta basoen arteko lotura mantendu 
nahi da.

Bazkide langileek lan proposamen bat 
egingo diote urtero baso-jabe bakoitzari, egin 
beharreko inbertsioak eta aurreikusten diren 
diru-sarrerekin batera, eta urte amaieran 
egingo zaio jabe bakoitzari urteko balantze 
ekonomikoa. 

Bazkide laguntzaileak erakunde publikoak eta 
enpresa pribatuak nahiz partikularrak izango 
dira, eta beraien ekarpen ekonomikoek egin 
beharreko lanen bideragarritasuna bermatuko 
dute, batez ere hasierako urteetan.

BESTELAKO BASOGINTZA
Arestian aipatu dugun ziurgabetasun egoerari 
aurre egiteko, edozein aldaketaren aurrean 
egokitzapen ahalmen handiko basoak sortzea 
da Tantai-ren helburua, eta, horretarako, 
irizpide hauetan oinarritutako basogintza 
eredua aplikatuko du: 

 Bertako espezietan oinarritutako ekoizpena, 
aniztasuna baita ziurgabetasunari aurre egiteko 
tresna eraginkorrena.
 Aniztasuna maila txikienean bilatzen duen 
basogintza. Adin, espezie eta genetika aberats 
eta anitzak osatutako baso ekosistemek 
bermatzen dituzte ekosistema-zerbitzu 
osoenak. 
  Birsortze naturala edo berez etorritako 
zuhaitzez baliatzen den basogintza. Honek, 
besteak beste, kostu ekonomikoak asko 
murrizten ditu.
 Estaldura jarraia bermatzen duen basogintza 
eredua. Hau da, arraseko mozketak saihesten 
dituena, eta ustiaketa bakanketa bitartez 
bideratzen duena.
 Esku-hartze bortitzak ekidinez, lurra babesten 
duen basogintza.

Bide horretan konpromiso bakarra izango 
dute Tantai Baso Jabe Kooperatibara biltzen 
diren baso-jabeek: kudeaketa eredua aldatzea, 
ustiaketa industriala alboratuz. Jakina, eredu 
aldaketa hau ez da gauetik goizera egingo; 
sail bakoitzaren egoera hartuko da kontuan, 
eta horren araberako erritmoan burutuko da 
transformazioa, baso-jabeekin adostuta beti 
ere. 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKO ETA 
EKOLOGIKOA
Euskal Herrian bertan ez dago oraindik bestelako 
basogintza ereduaren errentagarritasun 
maila alderatzeko daturik, baina Frantziako 
Basogintza Irregularreko Elkarteak 30 urtetik 
gora daramatza eredu honekin lanean, eta 
hango datuek erakusten dute 211€-rainoko 
errentagarritasuna lortzen dela, hektareako 
eta urteko. Aramaioko udalak duen erregistro 
historikoaren analisia egin dute Tantai-ko 
sustatzaileek, eta gastuak kontuan hartuz, 

» Ziurgabetasuna 
da nagusi egungo 
basogintzan, eta, 
hain zuzen, edozein 
aldaketaren aurrean 
egokitzapen 
ahalmen handiko 
basoak sortzea da 
Tantai-ren helburua, 
bertako espezietan 
oinarrituz eta baso 
egiturak zainduz, 
besteak beste

» Kooperatibara 
batzen diren baso 
jabeek beraien 
basoen erabilera 
lagako dute Tantai-
ren esku, jabetza 
galdu barik, urtero 
berrituko den 
usufruktu kontratu 
baten bidez, eta 
urtero egingo zaio 
bere jabetzari 
dagokion balantze 
ekonomikoa
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hektareako eta urteko 60€-ko etekina ateratzen 
da. Erakunde publikoen dirulaguntzekin, 
150€-raino igo daiteke etekin hori. 

Tantai-k proposatzen duen basogintza 
ereduaren etek in  handiena gastuen 
murrizketatik dator, batez ere, birsortze 
naturalean oinarritutako basogintza izanik, 
kostuak asko murrizten direlako.

Gainera, egurraren kalitate onak kantitatean 
egon daitekeen galera konpentsatzen du, 
eta egur ekoizpenetik aparte bestelako diru-
sarrerak ere aurreikusten dira, hala nola, CO2-a 
gutxitzeagatiko kredituak, eta uraren zikloaren 
erregulazioa edo aisialdiarekin lotutako beste 
kontzeptu edo iturri batzuetatik. 

Ez da ahaztu behar, basoak zura eta egurra 
ez diren beste hainbat zerbitzu ere eskaintzen 
dituela, eta horiek denak bermatu ahal izango 
direla basogintza eredu honekin.

EKAINERAKO MARTXAN
Oraingoz, proiektuari buruzko informazioa  
zabaldu eta bazkideak lortzeko prozesuan 
murgilduta daude Tantai-ko sustatzaileak, baina, 
aldi berean, estatutuak ere nahikoa aurreratuta 
dituzte, eta ekainerako kooperatiba eratuta 
egotea eta lanean hastea da asmoa. Euskal 
Kooperatiben 11/2019 Legeak aurreikusten 
duen 'Lurrak Erk idegoan Ust ia tzeko 
Kooperatiba' bat izango da. Dagoeneko 700 bat 
hektarea baso batu dira proiektura, eta zenbait 
udalen eta Debagoiena-2030 ekimenaren 
babesa du, besteak beste. 

Informazio gehiago nahi duenak https://errez.
eus/proiektuak/tantai-baso-jabe-kooperatiba 
webgunera jo dezake edo 690084773 telefono 
zenbakira deitu, edo info@errez.eus helbidera 
idatzi. 

BERTAKO 
ESPEZIEAK 
ETA 
KANPOKOAK
Ezkerrean, 
Oñatiko eremu 
zuhaiztua. 
Eskuman, 
berdez, bertako 
espezieak 
nagusi diren 
eremuak, eta 
gorriz, espezie 
exotikoak 
ugarien diren 
eremuak.

Goian, zuhaitz mota ezberdinek Oñatin hartzen duten eremua, 
hektareatan. Tono Ilunean jabetza publikoak, eta tono argian pribatuak. 

Beheran, espezie ezberdinen bilakaera azken urteetan. 

Ondoko QRan aur-
kituko duzu Tantai 
proiektuaren inguruko 
informazio gehiago
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Gogaituta, haserre eta ia ia 
etsita, basurdeen kalteekin

Bellotza aldetik iritsi da notizia 
oraingoan. Basurdeek txikituta 

utzi dituzte baserri inguruko be-
lardiak, ondoko argazkian ikusten 
den moduan. Oraingoan Bellotzan 
izan da, baina duela aste batzuk 
Azpilleta aldean gertatu zen beste 
hainbeste, eta Arantzazu aldeko 
baserritarrak suminduta daude eta 
ia ia etsita. "Halako zelai ederrak 
egoera horretan ikustea etsigarria 
da", aitortu digu Jabiertxo Aranak. 

Urte asko daramatzate basur-
deen okerrak zuzenketan, baina 
aurtengoa demasa izaten ari da. 
Halako triskantzarik ez dute sekula 
ikusi. Andarto eta Urbia arteko 
mendi sailean ez omen da ehizal-
dirik egiten, eta hortxe aurkitzen 
dute babeslekua basurdeek.

"Horrela ezin dugu jarraitu. Zelai 
horiek lehengo moduan ipintzen 
kostu handia dago, eta inork ez 
digu laguntzarik ematen. Gu ez 
gaude basurdeen kontra, baina 
bere neurrian behar du. Soluzio-
ren bat eman behar zaio, bestela 
ezinezkoa da ganadua manten- 
tzea. Egoera latza dago hemen, 
oso gogorra". 

Arantzazu aldeko baserritarrek konponbideak eskatzen dituzte
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Esekitoki guneetan aldaketak egiten 
ari da Mankomunitatea, lurrean 
pilatzen diren hondakinak gutxitu 
eta txukuntasuna hobetzeko asmoz
Esekitoki guneetako egoera 
hobetzeko lanean ari da 
Mankomunitatea, Udalarekin 
elkarlanean. Lurrean pilatzen 
diren hondakinak gutxitzea, 
eta gune hauetako txukunta-
suna hobetzea da helburua, 
eta horretara bideratutako 
hainbat aldaketa egiten ari 
dira. 

Alde batetik, posteetako 
beheko ilarako esekitokiak 
kentzen ari dira. Bi helburu 
ditu neurri honek: batetik, 
erabiltzaileentzat erosoagoa 
izatea hondakinak uztea; eta, 
bestetik, hondakinak lurrean 
uzteko joera moztea, izan 
ere, beheko posizio horiek 
lurretik oso hurbil daudenez, 
hondakinak zuzenean lurrean 
uzteko ohitura zabaltzen ari 
delako.

Goiko argazkian ikusten 
den moduan, esekitokietako 
beheko posizioak zintarekin 
estaltzen ari dira, eta orain 

arte posizio horiek erabili izan 
dituzten herritarrei kokapen 
berria ematen ari zaie gune 
berean. 

Horretarako gune bakoi-
tzeko aukerak aztertu eta 
horren araberako soluzioak 
ematen ari da Mankomunita-
tea, Oñatiko Udalarekin ados-
tuta. Lekua dagoen guneetan 
poste bat gehiago jartzen ari 
dira, eta poste gehiago jar-
tzeko lekurik ez dagoen gu-
neetan edukiera handiagoko 
posteak jartzen ari dira, ontzi 
gehiago eskegitzeko aukera 
ematen dutenak. 

Gune bakoitza egokitu os-
tean, bertako erabiltzaileen 
atarian jakinarazpen orriak 
jartzen ari da Mankomunita-
tea, aldaketen berri emanez. 
Asmoa da herrian dauden 
esekitoki gune guztiak ego-
kitzea, eta kontuan hartuz he-
rria osoan ehundik gora gune 
daudela, urte osoa beharko 
da, gutxi gora behera, lanak 
burutzeko.

HAIZEARENDAKO 
ARANDELAK
Bestalde, haizearendako 
arandelak jartzen ari da 
Mankomunitatea esekitoki 
guztietan. Haizea indartsu 
dabilen egunetan hustutako 
ontziak errez irten ohi dira 
bere lekutik, eta hori ekidi-
teko asmoz, hortz txiki batzuk 
dituzten disko edo arandelak 
jartzen ari dira. 

Lehendik ere badaude ha-
lakoak ipinita herriko hainbat 
gunetan, baina orain herriko 
esekitoki guztietan ipiniko di-
tuzte, gune bakoitza egokitu 
ahala. 

Esekitokietako 
beheko posizioak 

kentzen ari da 
Mankomunitatea, 

hondakinak 
lurrean uzteko 
joera mozteko

ARANDELAK 
Ondoko irudietan ikusten den 
moduan, hotz txiki batzuk 
dituen arandela bana jartzen ari 
da Mankomunitatea esekitoki 
guztietan. Haizete egunetan 
ontziak bere lekutik irtetea ekidin 
nahi da neurri honekin.
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JOKABIDE DESEGOKIAK 
Esekitoki guneak egokitzea 
ez da nahikoa, herritarren 
jokabidea ez bada zuzena, 
eta, tamalez, gero eta ohikoa-
goa bihurtzen ari da honda-
kinak lurrean uzteko ohitura, 
eta, gainera, gero eta gehiago 
dira, behin hustu ondoren, 
ontzia esekitokitik erretiratzen 
ez duten herritarrak. 

Hori ikusita, eta jokabide 
desegoki horiek zuzentzeko 
asmoz, Mankomunitatea pe-
gatinak ipintzen hasiko da, 
dagokion esekitokian eskegi 
beharrean, lurrean uzten 
diren ontzietan, eta, behin 
hustu ondoren, hurrengo egu-
nean erretiratu gabe esekito-
kietan uzten diren ontzietan. 

Gainera, Oñatiko Udalaren 
eskariz, Mankomunitateko 
langileek asteroko ikuskaritza 
egingo dute Oñatin, esekitoki 
guneetako intzidentzien berri 
jaso eta jokabide desegokiak 
zuzentzeko helburuarekin. 
Orain arte noizean behin 

etortzen ziren, baina aurre-
rantzean astero pasako dira 
Oñatiko esekitoki guneen ja-
rraipena egitera. 

Oraingoz, esan bezala, 
abisu edo oharrak ipiniko di-
tuzte, baina erabiltzaileren 
batek jokabide desegoki ho-
riek behin eta berriro errepi-
katzen dituela ikusten badute, 
ez dute baztertzen bestelako 
neurriak hartzea. 

INFORMAZIO KANPAINA
Apirilean zehar esku-orri bat 
banatuko du Mankomunita-
teak etxe guztietara, hondakin 
bilketa zerbitzuaren inguruko 
informazio guztiarekin: atez 
atekoaren funtzionamendua 
(egutegia, frakzio motak...), 
Garbigune zerbitzua, traste 
zaharren bilketa, erabilitako 
olioa jasotzeko edukiontziak... 

Gero udaletxean edukiko 
dituzte esku-orri horiek, he-
rrira bizitzera etortzen den 
jendeari zerbitzu horien berri 
emateko. 

ASTEROKO IKUSKARITZA
Mankomunitateko Hondakinen Bulegoko langi-

leak astero etorriko dira Oñatira, esekitoki guneen 
jarraipena egitera, eta irudikoak bezalako abisu 

edo oharrak ipiniko dituzte era desegokian utzitako 
ontzietan.
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Hiru urte besterik ez ditu Antxintxika 
taldearen baitan sortutako Triatloi 
Egokituko sailak, baina izugarria eta 
azpimarratzeko modukoa da denbora 
tarte horretan egiten ari diren lana 
kirol egokituaren, integrazioaren, eta 
osasunaren alde.

2019ko Oñatiko Herri egunean hasi zen 
dena. Kirola egitea Joseba Azkarateren 
errehabilitaziorako onuragarria izango 
zela sinetsita, zozketa bat antolatu 
zuten handbike edo eskuko bizikleta 
bat erosi ahal izateko, eta herritarren 
aldetik jasotako erantzun bikaina ikusita,  

Antxintxika klubaren baitan trialoi 
egokituko saila sortzera erabaki zuten 
Aitor Rementeriak eta Azkaratek berak.

Orduz geroztik ez dira gelditu. Bidean 
aurkitutako oztopo guztiak gainditu eta 
urrats sendoak ematen ari dira kirol 
egokituari merezi duen lekua egiteko, 
lehiakortasunetik haratago doazen 
baloreak sustatzeko eta, batez ere, 
desgaitasun ezberdinak dituzten 
pertsonentzat kirola egiteak dituen 
onurak (fisiko, psikologiko eta sozialak) 
aldarrikatzeko. "Joseba da horren adibide 
garbia", dio Aitor Rementeriak; "bere 

Antxintxika Triatloi 
EGOKITUA
hazten eta sendotzen ari den proiektua
Bi lagunen artean jarri zuten abian proiektua, kirola egitea 
Joseba Azkarateren errehabilitaziorako onuragarria zela 
sinetsita. Hiru urteren ostean zazpi kirolari dira taldean, 
laguntzaile talde sendo baten babesa dutela

Joseba Azkarate eta Aitor Rementeria, 
Antxintxika Triatloi Egokituaren 
sustatzaileak

«Lehiaketatik 
haratago, kirol 
egokituaren, 
integrazioaren eta 
osasunaren alde 
egitea da helburua»

«Tamalez, kirol hau 
oso garestia da, eta 
ezinbestekoa da 
herritarren babesa»

AITOR REMENTERIA
Antxintxika Triatloi Taldea
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osasunak hobera egin du nabarmen, 
eta  gero eta autonomia maila handiagoa 
lortzen ari da".

"Orain dela gutxi" jarraitzen du Aitorrek, 
Fernando izeneko Elgetako mutil bat 
batu zaigu proiektura. Hiru urte eman ditu 
aulki elektriko batean eserita, ia ezer egin 
gabe, eta giharrak oso zurrun dauzka, 
baina erosi dugu aulki bat eta hasi da 
ariketak egiten. Joseba Azkaratek asko 
lagundu dio, batez ere animikoki, eta 
lotura handia sortu da bien artean. Beraz, 
Fernando martxan jartzea da orain 
gure erronka nagusietako bat; ez dakit 
duatloi bat egitera iritsiko den, hala balitz, 
primeran; edozein modutan, helburua 
da ahalik eta autonomia maila handiena 
lortzea, ahalik eta gauza gehien egin 
ahal izatea bere kabuz". 

Joseba eta Fernandoz gain, muga 
funtzional ezberdinak dituzten beste 
bost kirolari ere batu dira Antxintxika 
taldera. Tartean da, esaterako, Ruben 
gasteiztarra, hanka biak falta dituen 
mutila, eta trialoi bat burutu duen 
Antxintxika Triatloi Egokitua saileko 
lehen ordezkaria.  

BAZKIDEEN BABESA 
EZINBESTEKOA
Helburua, azken batean, ahalik eta 
jende gehienari laguntzea da. Inor ez 
dadila etxean geratu kirola egin barik, 
gurpil-aulki batean egoteagatik. Baina, 
tamalez, handicap edo oztopo inportante 
bat ere badu Antxintxika taldeak, izan 
ere kirol hau praktikatzea garestia baita. 
"Egin kontu, kirolari bakoitzak bi aulki 
(atletismokoa eta txirrindularitzakoa) 
behar dituela lehiatzeko, eta oso garestiak 
dira" azaldu digu Rementeriak. "Aulki 
normal batek 7.000 euro inguru balio 
du, eta Josebarena bezalako bizikleta 
batek, tetraplegiko batentzako bereziki 
egokitutakoak, 12.000 euro. Beraz, 
atera kontuak. Saiatzen gara bigarren 
eskukoak aurkitzen, baina ez dago 
aukera askorik merkatuan. Momentu 
honetan, adibidez, atletismorako aulki 

Aurten bere lehen triatloia egiteko 
prestatzen ari da Joseba Azkarate
Antxintxika Triatloi Egokituko sailaren babesean, erronka berriak hartu zalea 
da Joseba Azkarate. Iaz bere aurreneko duatloiak osatu zituen Oñatin eta 
Avilesen, eta aurten bere lehen triatloia egiteko asmoa du Zumaian, irailean, 
eta horretarako prestatzen dihardu buru belarri, Ainhoa Calleja igeriketa 
monitorearen laguntzarekin. 

Iazko ekainean hasi zen lanean 
Zubikoan, eta ordubeteko bi 
saio egiten ditu astero. Hasieran 
Ainhoak eusten zion buruari atzetik, 
baina gaur egun bere kabuz igeri 
egiteko gai da Joseba. Flotatzen 
laguntzen dion bainujantzi bat 
eta bultzada edo palada emateko 
eskuko ferula banarekin (bestela 
itxi egiten zaizkio eskuak) egiten du 
igerian, eta oso gustura dago. "Bai, 
ariketa ezberdinak egiten ditugu, 
besoak txandakatuz, eta, orotara, 
900 bat metro egiten ditut saioko. Nik ez daukat indar askorik (gorputzeko 
giharren %13k bakarrik funtzionatzen dio) eta, beraz, erresistentzia landu behar 
dut. Tarteka, aurreraka ere egiten dut igerian, snorkel-eko maskara batekin, 
burua ezin dudalako atera, baina mesede egiten dit beste gihar batzuk luzatu 
eta lasaitzeko".

Azken finean, osasunari laguntzea da  helburu nagusia. "Duda barik. 
Igeri egiteak beste gihar batzuk aktibatzeko aukera ematen dit, eta hori da 
inportanteena, eta beste pertsona batzuek ikustea gurpil-aulkian egonagatik 
ere gauza asko egin daitezkeela. Eskerrak eman nahi dizkiot Ainhoari, ematen 
didan laguntzagatik". 

Ainhoa Calleja monitorea, 
eskuko  ferulak ipintzen

TRIATLOIA
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bat falta zaigu", dio Rementeriak. 
Horregatik, ezinbestekoa da bazkide 

eta enpresa babesleen laguntza halako 
proiektu bat aurrera atera ahal izateko. 
Iaz bazkide kanpaina bat jarri zuten 
abian eta gustura daude jasotako 
erantzunarekin. "100 bat bazkide ditugu 
eta enpresa batzuen babesa ere bai. 
Herritik sortutako proiektu bat da hau, 
eta funtsezkoa da herritarren laguntza 
eta babesa. Azken finean, 30€ besterik 
ez dira urtean; zerbeza bat hilean" dio 
Rementeriak, herritarrak bazkide egitera 
animatuz; "diru-sarrera hori arnasa da 
guretzako". Urtean 27.000 euro inguruko 
aurrekontua du Antxintxika Triatloi 
Egokitua sailak.

GERO ETA PROBA GEHIAGO
Iaz Oñati eta Avileseko duatloietan eta 
Zumaiako triatloian parte hartu zuten 
Antxintxikako ordezkariek. Aurten, 
dagoeneko Sopelako duatloian izan 
dira, eta Aviles (Asturias), Azkoitia, 
Donostia, Zumaia eta Reinosako 
(Kantabria)  probetan parte hartzekotan 
dira. "Zorionez, gero eta gehiago dira 
kirol egokituari ateak irekitzen dizkioten 
probak, eta, normalean, errepikatu egiten 
dute, antolatzaileentzat ere esperientzia 
oso aberasgarria gertatzen baita" dio 
Rementeriak.

Horretarako, Joseba eta Aitor tokian 
tokiko antolatzaileekin bildu ohi dira, 
ibilbideak nola egokitu daitezkeen 
aztertzeko. Gipuzkoa, Euskadi eta 
Espainiako Triatloi federazioekin ere 
harremanetan daude Antxintxika taldeko 
ordezkariak, araudiak errealitate berrira 
egokitzen joateko. "Ez da ahaztu behar, 
Joseba Azkarate oñatiarra dela munduan 
duatloi bat egin duen lehen tetraplegikoa. 
Iaz Avileseko proban errekonozimendua 
egin zioten bost medikuak zur eta lur 
geratu ziren, boligrafo batekin sinatzeko  
zailtasunak zituen pertsona bat duatloia 
amaitzeko gai zela ikusita", gogoratzen 
du Rementeriak. 

Antxintxika taldea bidea urratzen ari 

da, bai. proiektu hau sortu zen herrian ez 
parte hartu ahal izatea. Espero dezagun 
hurrengo ekitaldietan parte hartu ahal 
izatea".

Amaitzeko, Rementeriak azpimarratu 
egin nahi du proiektuari babesa ematen 
ari diren boluntarioen lana. "Ikusten ez 
den lan asko dago atzetik, eta eskerrak 
eman nahi dizkiet guztiei. Zorionez 
familia handi bat gara, eta horri esker 
doa aurrera proiektu eder hau". 

da eta erreferente bilakatu da Espainia 
mailan. Azken bi urteotan Madrilen izan 
dira, federazioak gonbidatuta, beraien 
proiektuaren berri ematen. "Inportantea 
izango litzateke beste klub batzuk ere 
animatzea kirol egokituko sailak sortzen, 
gurpil aulkidun kirolariak ikustea gero eta 
normalagoa izan dadin. Gu laguntzeko 
prest gaude", dio Rementeriak.

Pena du, aurten ezin izan dutelako 
Oñatiko duatloian parte hartu, ez delako 
adostasunik izan antolatzaileekin. "Pena 

Goian, Antxintxika 
taldeko kirolari eta 

laguntzaileetako 
batzuk. Eskuman, 

Ruben, hanka biak 
falta dituen mutila, 
eta triatloi bat egin 

duen Antxintxika 
Egokituko lehen 

ordezkaria. 

BAZKIDE EGITEKO
Atxintxika Triatloi Egokituko bazkide egiteko 
(30€/urtean) bidali mezu bat txoske@yahoo.es 
helbidera. Besteak beste, %10eko deskontua 
izango dute bazkideek Antxintxika taldearen 
kirol materialaren promozioetan. 
ENPRESA BABESLEAK: 
Lana, Ulma, Fagor industrial, Servimasa, 
Erreka, Lagun Aro, Elay, Lacturale, Osarten, 
IDR, Elay, Lacturale, Erreka eta Goizper Group.

Enpresa babeslei esker ona 
adierazteko emandako ikurra 



PUBLIZITATEA
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Parte-hartze prozesua 
burutu du Udalak Gaztelekuko 
erabiltzaileen artean
Pandemia giroan bizi izan dituzten emozioak eta Gaztelekuko 
zerbitzuak hobetzeko dituzten proposamenak jaso dituzte. 
Kuboko eta Topaguneko 268 erabiltzailek parte hartu dute

Udaleko Haurrak eta Gazteria, eta Partaidetza sailetako zinegotzi, teknikari eta langileak

Foru Aldundiak eta Udalek osatzen duten 
Gaztematika sareak egindako proposamena 
Oñatiko errealitatera egokituz, herriko haur eta 
gazteei zuzendutako parte-hartze prozesua 
burutu du Udalak, bi helburu nagusirekin: 
pandemia garaian emozionalki nola zeuden 
jakitea, eta hortik abiatuta, Gaztelekuaren 
inguruko hausnarketa egitea, eta bertako 
zerbitzuak hobetzeko erabiltzaileen egarri 
eta proposamenak jasotzea, etengabeko  
hobekuntza prozesuan sakonduz.

Udaleko 'Haur eta Gazteria' eta 'Partaidetza 
eta Garapen Komunitarioa' sailen artean 
diseinatu eta gidatu dute prozesua, eta 
Gaztelekuko hezitzaileak arduratu dira haur 
eta gazteekiko lanketa saioak dinamizatzeaz, 
ohiko ekintzak baliatuz. "Kanpoko jende arrotza 
ekarri barik, Gaztelekuko erabiltzaileentzat 
erreferentziazko eta konfiantzazkoak diren 
hezitzaileekin burutu nahi izan dugu prozesua, 
gazteak eroso eta seguru senti zitezen beraien 
sentimenduez berba egiterakoan. Prozesua 

» Askotan ahaztuak 
gelditzen diren haur eta 
gazteei ahotsa eman 
nahi izan diegu, eta, 
egiari zor, prozesua oso 
aberasgarria izan da 
denontzat

» Ederra izan da 
gazteei euren bizipen 
eta sentimenduez 
berba egiten entzutea, 
besteen aurrean eta 
inor epaitu barik. 
Heldutasun maila  
handia erakutsi dute

» Gazteek berba egin 
dute eta orain geuri 
dagokigu erantzutea 
ekintzen bidez. Egin 
dituzten proposamen 
gehienak egingarriak 
direla uste dugu.

» Parte-hartzea 
sustatzea eta 
herritarrak 
ahalduntzea da udal 
gobernu taldearen 
konpromisoetako 
bat, eta bide horretan 
sakontzen jarraituko 
dugu aurrerantzean ere
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ahalik eta modu naturalenean egin nahi izan 
dugu eta, egiari zor, oso aberasgarria izan da 
denontzat. Heldutasun maila handia erakutsi 
dute gazteek, eta ederra izan da euren bizipen 
eta sentimenduez besteen aurrean berba egiten 
ikustea, inor epaitu barik".

Gazteen ikuspuntua eta proposamenak 
jasotzeko entzute fasea iazko maiatza eta 
ekaina artean burutu zen, eta, guztira, 9 eta 
16 urte arteko 268 haur eta gaztek parte hartu 
zuten, adinak eta lagun taldeak errespetatuz 
egin ziren 17 bileretan. Gehienak neskak 
izan ziren, baina adin eta ikastetxe guztietako 
gazteak egon ziren ordezkatuta. 

Emozioei dagokienez, tristura, amorrua eta 
beldurra dira gehien azaleratu direnak (itxialdia, 
harremanak galtzea, heriotzak eta kutxatzeko 
beldurrarekin lotuta), baina sentimendu atsegin 
edo positiboak ere azaldu dira (alaitasuna, 
lasaitasuna eta itxaropena), batez ere gaztetxoen 
artean; familiarekiko elkartasuna eta konfiantza 
indartu dela, orain gauzak gehiago baloratzen 
dituztela, eta autoezagutzan eta autokonfiantzan 
irabazi dutela ere azaldu zuten.

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK
Gaztelekuko Kuboa eta Topalekua zerbitzuekiko 
dituzten desio eta nahiak ere adierazi dituzte 
gazteek. Proposamen sorta zabala egin dute 
(ikusi ondoko taulan), eta horiek baloratu ostean, 
gehientsuenak (%85 inguru) egingarriak direla 
adierazi dute udal arduradunek.

Eta eskarietako batzuk jada martxan daude 
gainera. Hala, Kuboko eremua handitu egin da, 
itxitura batzuk kendu ostean, eta kanpoaldean 
aire libreko terrazatxo bat egokitzen dute 
eguraldi onarekin. Gainera, zerbitzuko ordutegia 
ere zabaldu egingo da (+30') apiriletik aurrera 
(16:30etan irekiko da asteartetik ostiralera). 
Bestalde, pandemia garaian itxita egon diren 
goiko solairuko gelak erabiltzen hasi dira, eta 
gazteen emozioak kudeatzen lagunduko duen 
aditu baten zerbitzua nola integratu daitekeen 
aztertzen hasita daude. 

Beste proposamen batzuek denbora gehiago 
beharko dute inplementatzeko, baina, edozein 
modutan, udal arduradunek oso kontutan 
hartuko dituzte, eta eskerrik zintzoenak eman 
dizkiete gazteei egindako ekarpen guztiengatik.

HOBEKUNTZARAKO EKARPENAK
 KUBOKO ERABILTZAILEEN PROPOSAMENAK
 Jarduera eskaintza dibertsifikatzea: ekintza bereziak, udako kanpaina, 
zine emanaldiak, diskoteka, sukaldea, paintball, laser combat...
 Teknologia eta kontsumo digitalera zuzendutako eskaerak: bideojokoak, 
ordenagailuak, jolas pantailak, telebista, bideo gela, jolas makinak...
 Irteerak, egun pasakoak eta etxetik kanpo lo egitekoak.
 Irekiera ordua aurreratzea.
 Terrazatxo bat egokitzea Kuboaren kanpoaldean.
 Covid neurriak (edukiera, baimenak...) kentzea edo arintzea.
 Eguneroko funtzionamendua: jolas bereziak, joko gehiago, jolas eremu 
gehiago, musika berria...
 Ekintzekin lotutako eremu berezituak: dantzarako, kanturako 
edota karaokerako musika gela, akrobazietarako, eskulanetarako, 
esperimentatzeko, arterako, kiroletarako, beldurrezko gela, labirintoa, 
baratza...
 Lasaitasuna/erlaxazioarekin lotutako eremu-baliabideak: erlaxatzeko 
gela kojinduna, lasaitzeko jokoak, etxeko lanetarako gela, liburutegia...
 Amorruari bideratutako eremua: garrasi egiteko gela, globodun gela, 
arazoak  konpontzeko gela...
 Bestelako baliabideak: izozkitegia, goxoki makina, merendola lekua, 
skate park, txiki-park, edertasun aretoa, tirolina, ilusio optikoen gela...
 Materiala dibertsifikatzea: ohe elastikoa, koltxonetak, ping-pong, 
igerileku txikia, txirrista, komunetan lurrinak... 

 TOPAGUNEKO ERABILTZAILEEN EKARPENAK
 Zerbitzu-ordutegiaz haratago Topagunea erabiltzeko aukera, 
hezitzaileen presentziarik gabe.
 Gaztelekuan lo egiteko aukera.
 Lehen egondako zerbitzuak errekuperatzea (Informatika gela.
 Gaztelekuan egin daitezkeen ekintzei buruzkoak: txapelketak, tailerrak, 
pelikulak...
 Irteera eta kanpoko ekintza gehiago antolatzea.
 Aireztatze arazoei irtenbidea ematea.
 Espazioen berrantolaketa: musika teknikariaren mahaia kentzea, 
igerilekua jartzea...
 Dekorazio, apaingarri eta espazioen itxuraldaketarekin lotutakoak.
 Materiala dibertsifikatzea: kirol materiala, mahai jolasak, aldizkariak...

 Parte-hartze 
prozesuaren 
harira, Kuboaren 
kanpoaldean 
terraza gunea  
egokitzen dute 
eguraldi onarekin
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Herrioko jolas guneen diagnostikoa 
egingo du Udalak
 Jolas gune tradizionalen inguruko hausnarketa egin eta hezkidetza, 
aniztasuna, autonomia edo sormena bezalako balioetan oinarritutako 
espazioak diseinatzea da helburua.   Modu parte hartzailean egingo da 
diagonistikoa, haur, gazte, guraso eta hezitzaileen iritziak kontuan hartuz.

Jolasteko ez ezik, harreman- 
tzeko lekuak ere badira haur 
eta gazteen jolas guneak, eta 
harreman horiek espazioaren 
konfigurazioaren eta, ondo-
rioz, erabileraren araberakoak 
izaten dira. Beraz, espazio 
publikoen eta jolas guneen 
konfigurazioa oso garrantzi- 
tsua da haur eta gaztetxoen 
harremanak sustatu eta erai-

kitzeko orduan, bai genero 
berdintasuna zein adin ez-
berdinetako haurren arteko 
elkarbizitza lantzeari begira. 

Horregatik, hausnarketa ho-
rretatik abiatuta, herriko jolas 
guneen inguruko azterketa eta 
diagnostikoa egitea erabaki 
du Udalak, agintaldi hasie-
ran hartutako konpromisoari 
erantzunez. "Gure haur eta 

gaztetxoen garapenean eta 
heziketan laguntzeko bitar-
teko ere izan behar dute jolas 
guneek. Haur eta gazteen in-
teresak erdigunean jarri be-
har ditugu jolaslekuak sortu 
eta diseinatzeko orduan, eta 
horretan lagunduko du diag-
nostikoak", adierazi du Izaro 
Elorza alkateak.

BALIOETAN 
OINARRITUTAKO 
JOLAS GUNEAK
Normalean, helduek disei-
natu eta antolatu ohi dituzte 
parke eta lorategietako jolas 
guneak, eta, sarritan, ekipa-
mendu sintetiko eta era tra-
dizionalean konfiguratutako 
espazioak errepikatzen dira 
behin eta berriz, ustez sus-

Iker Oñate, Haur 
eta Gazteria 
batzordeko burua, 
eta Izaro Elorza, 
alkatea, diagnostiko 
prozesuaren 
aurkezpenean
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tatu nahi diren jolas aukerak 
mugatuz.

Horregatik, Udalak abian 
jarri duen diagnostiko prozesu 
honen helburua da konfigu-
razio "tradizional" horietatik 
ihes egin, eta natura, par-
te-hartzea, hezkidetza, aniz-
tasuna, autonomia, jolasa eta 
sormena bezalako balioetan 
oinarritutako jolas eremuak 
diseinatzea. "Haurren eta ne-
rabeen garapen osasunga-
rria bultzatzea da helburua. 
Hortaz, berebiziko garrantzia 
izango du ingurune estimula- 
tzaileak, seguruak, konekta-
tuak eta irisgarriak sortzeak; 
eta horietan jolas integratzai-
leak –adin, genero, jatorri eta 
gaitasun aniztasuna kontuan 
izanda–, eta partekatuak –
kooperatiboa eta soziala– 
lantzeak. Eta naturak ez du 
aparte egon behar", adie-
razi du Iker Oñatek, udaleko 
Haur eta Gazteria batzordeko 
buruak.

PARTE HARTZE 
PROZESUA
Herriko jolas guneen inguruko 
eraldaketa prozesu hau herri- 
komunitatearekin batera egin 
nahi du Udalak, eta hainbat 
parte-hartze saio antolatu 
ditu (ikus ondoko taula), haur, 
gazte, guraso, zaintzaile eta 
hezitzaileen iritziak jasotzeko. 

Helburua da, herriko jolas 
gune sarearen inguruko etor-
kizunera begirako gidalerroak 
marraztea, eta espazio bakoi- 
tzerako fitxa bat egitea, epe 
motzera edo luzera proposa- 
tzen diren jarduketak jasoko 
dituena. 

Projekta Urbes enpresak 
gidatukuo du prozesua. 

 IZARO ELORZA ARREGI 
ALKATEA

 IKER OÑATE AIASTUI 
HAUR ETA GAZTERIA 
BATZORDEBURUA

«Gure haur 
eta gaztetxoen 
garapenean eta 
heziketan laguntzeko 
bitarteko ere izan 
behar dute jolas 
guneek»

«Berebiziko 
garrantzia izango 
du ingurune 
estimulatzaileak, 
seguruak, 
konektatuak eta 
irisgarriak sortzeak; 
eta horietan jolas 
integratzaileak  
eta partekatuak 
lantzeak»

JOLAS GUNEEN DIAGNOSTIKOA
PARTE HARTZE SAIOAK

 HIRU MAHAI
- Herritarren parte hartzea bideratzeko hiru mahai sortuko 
dira: Haurren Mahaia (0-12 / txikienen kasuan gurasoen 
bidez jasoko dira ekarpenak), Nerabeen Mahaia (12-18 
urte) eta Guraso, hezitzaile eta zaintzaileen Mahaia (lau 
azpitaldetan banatuko da: 0-2, 3-6, 7-12, >12).
- Mahai hauetako bakoitza birritan elkartuko litzateke: 
diagnostikoa osatzeko lehenengo, eta jarduketen inguruan 
proposamenak egiteko aurrerago. Edozein modutan, parte 
hartzaileen interesaren arabera saio gehiago egiteko 
aukera zabalik egongo da mahai guztietan.

 EPEAK
- Aste Santuaren aurretik atariko saio bat egingo da, mahai 
guztietako kideei zuzendua.
- Diagnostiko faseko saioak apirilaren amaiera egitea 
aurreikusten da. 
- Jarduketen inguruko proposamenak egiteko saioak 
maiatzaren amaieran egitea aurreikusten da. 

 PARTE HARTZEKO METODOA
- 'Fotoboza' deituriko metodologia izango da tresna 
nagusia.  'Photovoice'  parta idetzazko ikerketa 
ekintzarako metodologian oinarrituta, partaideei beren 
egunerokotasunean argazkiak ateratzea eskatzen zaie: 
jolas guneetan edota jolasaren baldintzatzaile diren 
inguruneetan aterako lituzkete argazkiak. Atariko saioan 
argazkiak egiteko irizpideak azalduko dira. Fotoboza 
ez da ulertu behar azaleko tresna bat bezala (adibidez, 
hondatuta dagoen kolunpio baten argazki hutsa), baizik 
eta elkarrizketa prozesuak egituratzeko baliabide bezala 
(diagnostikoan, sormen prozesuan...).

 BUKAERAKO TXOSTENAK
- Hiru atal izango ditu txostenak: lehenengoak, parte 
hartze prozesuaren memoria jasoko du; bigarrenak, berriz, 
diagnostikoa bateratua, alderdi teknikotik egindakoa 
mahai desberdinetan jasotakoarekin uztartuko duena; eta, 
hirugarrenak, plana bera zehaztuko du. Plan honek hiru 
atal izango ditu: irizpide orokorrak, batetik; ibilbide-orria, 
bestetik; eta jolas guneen fitxak azkenik. 
- Prozesu osoak 4 hilabete pasa iraungo du.
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BERDINTASUNA Gizon eta emakumeen arteko aukera 
berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea lortzea helburu 
duten programak eta jarduerak sustatzeko udal dirulaguntzak 
eskatzek epea zabalik dago, apirilaren 29ra arte.

GIZARTE LARRIALDIAK Dirulaguntza hauek energia 
eta mantentze gastuetarako, etxearen alokairurako, edo 
beharrezkoak diren altzari edo etxetresnak erosteko eman ohi 
dira, eta diru-sarrera txikiak dituzten edo gizarte bazterkeria 
arriskuan dauden pertsonei zuzenduta daude. Eskaerak 
udaletxeko HAZ bulegoan aurkeztu behar dira, azaroaren 30a 
baino lehen. 

KIROLAK Bi dirulaguntza lerro daude: alde batetik, herriko kirol 
elkarteek kirola sustatzeko antolatzen dituzten ekintzetarako 
laguntzak (3.000€); eta, bestetik, ohikoak ez diren kirol 
jardueretarako laguntzak (15.000€). Eskaerak aurkezteko 
azken eguna apirilaren 21a da.

NEKAZARITZA Sei dirulaguntza lerro bereizten dira: 
nekazaritza ustialekuak modernizatzeko (20.000€), bertako 
produktuak merkaturatzeko (18.500€), nekazaritza erabilerako 
ura ordaintzeko (600€), putzu septikoak garbitu eta instalatzeko 
(3.000€), landa auzoetako ermiten argindar kostua ordaintzeko 
(2.000€), eta baso-bide pribatu nagusiak eraiki eta hobetzeko 
(15.000€). Eskaerak aurkezteko epea:  abenduaren 31. Ura 
ordaintzeko laguntza eskaerak 2023ko urtarrilaren 31ra arte.

Baso eta espezie 
autoktonoen aldeko 
sentsibilizazioa 
eskultura bidez 
landuko du Udalak
Zuhaitz espezie autoktonoen al-
deko apustua euskarri ikusgarri 
eta iraunkor bat sortuz irudikatu 
nahi du Udalak eta, horretarako, 
elementu eskultoriko bat auke-
ratzeko ideia lehiaketa eta hau-
tatutakoa gauzatzeko deialdia 
egin du. 

Eskultura osatzeko material 
naturalak edota karbono az-
tarna txikia dutenak lehenetsiko 
dira, baina edozelako figura edo 
konposizioa proposatu daiteke. 

Hautatutako lana egin eta ins-
talatzeko 8 hilabeteko epea ze-
haztu da, eta, gehienera, 14.999 
euroko aurrekontua finkatu da. 
Proposamenak aurkezteko epea 
apirilaren 22ra arte luzatuko da. 
Eskultura Eltzia pareko berdegu-
nean kokatzea aurreikusten da.

Udalak Ur Jauziak enpresatik jasoko duen ezohiko 
diru sarrerarekin gizarte-bazterketa arriskuan dauden 
herritarrentzako laguntzak handitzea eskatu du EAJk 

Roke Azkune eta San Martin arteko eskailera 
gunean eskubanda ipini du Udalak
Roke Azkune eta San Martin zuhaiztia lotzen 
dituen eskailera gunea arriskutsu zegoen, 
batez ere goialdean, babesik ez zegoelako, 
eta arrisku hori murriztu eta oinezkoen 
segurtasuna bermatzeko asmoz, eskubanda 
jarri du Udalak, 27 bat metrotan. Herrería 
Mitxel enpresak prestatu ditu heldulekuak, 
eta udal brigadako langileek ipini dituzte 
bere lekuan.

Kilowatioak merkatuan duen prezio altua dela eta, 1,4M€ inguru fakturatu zituen iaz Oña-
tiko Ur Jauziak elkarteak (2020an baino milioi inguru gehiago), eta EAJren udal taldeak 
eskatu du Udalak jasoko duen ezohiko diru-sarreraren zati bat gizarte-bazterketa arriskuan 
dauden herritarrei laguntzera bideratzea, hobari bidez, argindarraren eta gasaren fakturei 
aurre egin ahal izateko. Ildo horretan, 1989ko udal arduradunek, Eli Galdos alkate zela, 
Olateko Ur Jauziak erosteko egindako apustua goraipatu du EAJk, gogoraraziz erabaki 
hark gaur egun ere onurak ekartzen dizkiola udal-kutxari, oñatiarren ongizateari eta inguru-
menari. Ildo berean, eraikin publikoetako zenbait sabaitan eguzki plakak instalatzearen 
alde azaldu da EAJren udal taldea, argindar garbiaren ekoizpena dibertsifikatzeko.

Elektrikari bat kontratatzeko 
deialdia egin du OÑARGIk
Oñatiko Udalaren jabetzakoa den OÑARGI S.L. enpresak 
elektrikari lanpostua betetzeko deialdia egin du. Lan jardun 
osoko lanpostu mugagabea eskaintzen da (probaldiarekin). 
Bere eginkizunak izango dira, besteak beste, argindar 
kontagailuen datu eta irakurketak kudeatzea, behe-
tentsioko lineak mantentzea, abonatuen barneko 
instalazioen ikuskaritza... 

Bete beharreko baldintzak: Elektrizitateko Bigarren 
Mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea 
edukitzea, eta euskarari dagokionez, 2. hizkuntz eskakizun 
maila egiaztatzea. Esperientzia eta informatika ezagutzak 
ere baloratuko dira. Interesatuek Unai Argoterekin jarri behar 
dute harremanetan: uargote@lksnext.com / 674937957.

UDALAREN DIRULAGUNTZAK

Tel. 616 277 999 - 616 388 396 | gezalagamargoak@hotmail.com
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Korrikaren ibilbidetik kanpo geratu da aurten Oñati, tamalez, 
baina hutsune hori betetzeko bere Korrika propioa antolatu 
dute herriko hainbat eragilek, Debagoieneko AEKrekin 
elkarlanean. Apirilaren 1ean izango da, eguerdi partean. 
Aurrena, Korrika Txikia (10:30) egingo da herri barruan, eta 
11:30etan Elorregirako bidea hartuko du Oñatiko Korrikak. 
Bidegorritik egingo da ibilbidea eta Korrika diruz lagundu 
duten herriko eragileen artean eramango dute lekukoa. 
Musikarekin girotuta egingo da ibilbidea, eta asmoa da 
12:30etarako Elorregira iristea, bertatik igaroko den Korrika 
ofizialarekin bat egiteko. Elorregiko biribilgunetik Ekilorera 
arteko kilometroan Oñatiko eragileek eramango dute lekuko 

ofiziala.

KORRIKA KULTURALA. Korrikaren harira, ekitaldi 
ugari izango ditugu herrian. Apirilaren 1ean erro-
meria plazan (16:30) Gauargi taldearekin, Korrika 
festa Gaztelekuan (18:30) eta Bertso-triki poteoa 
(19:00), Oñatz dantza taldeak, Txinparta bertso es-
kolak eta Musika eskolak antolatuta. Apirilaren 2an 
Korrika bazkaria (14:30) eta kontzertuak (Broken 

Legacy, Letagin eta Calathea) gaztetxean (20:30). 

Aluminiozko kafe-kapsulak jasotzen 
hasi dira Garbigunean
Debagoieneko Mankomunitateak alumi-
niozko kafe-kapsulak batzeko edukion- 
tziak ipini ditu eskualdeko Garbiguneetan 
eta baita Garbigune ibiltarian ere. Eco-
gras enpresa arduratuko da batzen diren 
kafe-kapsulak jaso eta birziklatzeaz. 

Retail saria jaso du Maibik
Maibi Dekorazioa eta Ehungintza dendak Gi-
puzkoako Merkataritza Ganberaren I. Retail 
Saria jaso du, kontsumitzaileen ohitura berrietara 
etengabe egokitzeko egindako ahaleginagatik.

Letraz taldea saritua
Eduardo Herrera eta María Pe-
rezekin batera, Leire Fernandez 
oñatiarrak zuzentzen duen EHUko 
Letraz ikerketa taldeak, hainbat 
sari eskuratu ditu Anuaria Sarietan. 
Diseinu grafikoaren arloan estatu mailan sona handiena duten 
sariak dira hauek, eta Letraz taldeak hiru jaso ditu: liburu baten 
azal onenaren saria, 'Sinboloen eta hitzen artea' liburuarekin, 
kartel onenarena, '50 urte, 50 diseinatzaile' lanarekin, eta editorial 
bateko diseinu onenarena 'Sinboloen eta hitzen artea' lanarekin.  

Aurtengo KORRIKA berezia 
izango da Oñatin
 Oñati eta Elorregi arteko ibilbidea egingo da 
apirilaren 1ean, Korrika ofizialarekin bat egiteko
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ezingo dute 1.800 baino 
karaktere gehiago izan. 
Aldizkariko erredakzioak 
eskubidea izango du gu-
tunak laburtzeko. Gutu-
narekin batera igorleraen 
izen abizenak eta harre-
manetarako telefonoa bi-
dali behar dira. Gutunak, 
egilearen izen eta abizena-
rekin argitaratuko dira.
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Tel.:943 78 20 72
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Ukrainaren aurka Errusiak 
daraman gerra-erasoa 
deitoratzeko adierazpena
Susana Arrese, Oñati Community-ren izenean

Oñatin egoitza duen Zuzenbidearen 
Soziologiaren Nazioarteko Institutuaren 

baitan 2017an sortu zen Oñati Community 
de lako sarearen berrogei  her r ia lde 
desberdinetako ehun bat akademiko 
soziojuridikok manifestu bat adostu dute 
Ukraniaren aurka Errusiak agindutako gerra 
salatzeko. Oñati Community sareak Oñatirekin 
eta Euskal Herriarekin harremana mantendu 
nahi duten akademiko, ikerlari eta masterreko 
ikasle ohiek osatzen dute, eta bere burua 
finantziatzen du, kideen ekarpenen bitartez.

Errusiar Federazioak Ukrainari egindako 
gerra eta zibilen aurkako eraso beldurgarriek 
oinarrizko zuzenbide, Giza Eskubide eta 
gizateriaren-printzipioak urratzen dituzte, 
eta nazioarteko jazarpen bat da nazioarte 
mailan ikertu eta salatu behar dena, premiaz 
auziperatu behar direnak. Ikertzaile eta 
akademiko sozio-juridiko garen aldetik, 
gizakume guztien duintasuna eta funtsezko 
eskubide besterenezinak jotzen ditugu, 
mundu osoan, askatasunaren, justiziaren eta 
bakearen oinarritzat. 

Ukraina bezalako Estatu demokratiko 
ba ten  aurkako  Put inek  ag indu tako 
eraso expansionista honek, eta herrien 
autodeterminazio-eskubidea ukatzeak 
justiziaren eta nazioarteko zuzenbidearen 
oinarrizko eta ezinbesteko baldintzak eta 
eskakizunak hausten ditu.

Putin presidenteak, Ukraniaren aurka 
agindutako gerra eraso honen bitartez, destaina 
nabarmena erakusten du demokraziaren 
balioekiko, zuzenbidezko estatuarekiko, 
zuzenbide arauarekiko (Giza Eskubideekiko) 
eta gizakien duintasunarekiko, azken finean 
ukraniar biktima guztiekiko. Eraso honen 
biktimen artean Errusiako herritar ausartak 
ere badaude, gerraren aurka agertzen eta 

adierazten direnak, edota Putinen diktadurak 
egindako izugarrikeriak eta Giza Eskubideen 
urraketa bandalikoen aurrean egia esatera 
ausartzen diren kazetariak, baina biktima 
larriak Ukraniarrak eta Ukrainan bizi diren 
zibil guztiak dira. Gerrak eta bere ondorioek 
mehatxu egiten dute nazioarteko lankidetza 
esanguratsu baten oinarria suntsitzeko.

Akademiko garen aldetik, beste herrialde 
batzuetan, nazioarteko zuzenbideari eta 
Giza Eskubideei egindako eraso militarrak 
eta bortxaketak gertatu direla arrezagutzen 
dugu eta kontzientzia hartzeko betebeharra 
dugu, baita nazioarteko zuzenbidearen 
urraketa guztien aurka, giza eskubideen 
urraketa guztien aurka eta nazioarteko 
harremanetan indarkeria eta eraso militarra 
erabiltzearen aurka borrokatzeko betebeharra 
ere aldarrikatzen dugu. Beraz, bat egiten 
dugu errusiar erasoari berehalako geldialdia 
eskatzen dioten ahots askorekin, tropa 
errusiarrak Ukrainako lurraldetik erretiratzea 
eta krisiaren irtenbide diplomatiko, baketsu eta 
politikoki iraunkorra bilatzea eskatzen duten 
ahotsekin. Gure sinpatia sakona zabaltzen 
diegu Ukrainako gure kideei, bereziki Yuriy 
Fedkovitx Czernivtsi Unibertsitateaz pentsatzen 
dugu, gure diziplinaren sinbolo historikoa baita, 
non Eugen Ehrlichek zuzenbidearen soziologia 
garatu zuen, Ukraniako herriari eta errusiar 
erasoen biktimei.
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OHARRAK, DEIALDIAK, AZKEN ORDUKOAK

 1981ekuon KINTTO EGUNA
1981eko kinttuok (1961eko irailaren 1etik 1962ko abendura arte 
jaixotakuok) mariatzaren 7xan gure eguna ospatuko dogu.
• 19:30 Hilddako kinttuen aldeko mezia Agustindarren elizan.
• 20:15 Poteuari hasieria Izarraitz tabernan.
• 21:00 AFARIXA TXOPEKUA jatetxian
Izena emuteko 645 732 412 telefonora (Jabi Agirre) diar egin edo 
WhatsApp mezua bialdu.

 Chernobilen Lagunak elkartearen izenean  
   ESKERRIK ASKO!
Ukrainara laguntza humanitarioa bidaltzeko Chernobilen Lagunak 
elkarteak antolatutako presazko material (elikagaiak eta higiene nahiz 
osasun produktuak) bilketa kanpainan 2.500 kilo inguru batu zituzten, eta, 
beraz, eskerrak eman nahi dizkiete modu batera edo bestera lagundu 
duten herritar, enpresa eta zerbitzuei, eta Hotz-Oñati elkarteari. 

Chernobilen Lagunak elkarteak 20 urtetik gora daramatza Kiev 
iparraldean dagoen Ivankiv herriko umeak Oñatira eta Gipuzkoako beste 
herri batzuetara ekartzen. Herri hori egoera larrian dago une honetan, 
errusiar armadaren menpe, eta bertako biztanleak urik eta argirik gabe. 
Baina Chernobilen Lagunak elkarteak laguntza humanitarioa bidaltzeko 
bide bat lortu du eta, horregatik, presazko material bilketa kanpaina 
antolatu zuen pasa den astean. Martxoaren 30ean zen irtetekoa kamioia 
laguntza humanitarioarekin Ivankiv herrirantz. 

 OÑATI - ARANTZAZU
autobus zerbitzuan udako 
ordutegia indarrean
Udaberriarekin batera, udako ordutegia sartu 
da indarrean Oñati eta Arantzazu arteko 
igande eta jai egunetako autobus zerbitzua. 
Horrek esan nahi du orduro ibiliko dela 
autobusa, eguerdiko etenik gabe.

Oñatitik, goizeko 7:30etan abiatuko 
da lehen autobusa, eta ordutik aurrera 
orduoro, etenik gabe, arratsaldeko 18:30ak 
arte. Zerbitzuetako batek, 10:30etakoak, 
Arrikrutzen ere egiten du geldialdia, 
baina gainerako zerbitzuetan ere joan 
daiteke Arrikrutzera, eskaera eginez gero. 
Arantzazutik behera, 8:00etan abiatuko da 
lehen autobusa, eta 19:00etan azkena. 
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ARAZERIXANOÑATIKO UDALEKO HAUR ETA GAZTERIA SAILA

Gure ekintzen berri emango duen atala...

UDABERRIA LUDOTEKAN
Udaberria iritsi zaigu. Ikasturte aurrera joan zaigu eta Txaloka ludotekan bizirik gaude. Ez da erraza izan baina eguzkiaren 
berotasunarekin batera bizipen eta ekintza asko berrartzen hasiak gara gurean. Harrera ona izan dute orain artekoek eta 
poz pozik gaude!

Besteak beste, gure ortu lorategiko lehengo uzta jasoko dugu, tipulinak, berakatzak eta ilarrak aurrerago. Orain apirileko 
ekintza berezietan eta maiatzean udaldiko produktuak sartuko ditugu, piperrak, kalabazak, letxugak … Gainera ez dugu 
ahaztu, udazkenean ezin egin izan genuen inaugurazioa zor diogula herriari! Mereziko du Txaloka ortu lorategia herrira 
irekitzea,  beraz adi ibili!

Ekintza bereziekin jarraituta, duela aste gutxi Kidam Magoa egon zen gurean eta zuetariko familia asko gurekin egon 
zineten. Orain udaberriko oporrak datoz eta gurean ekintza ugari izango ditugu. Hemen eskaintza zabala.

Apirilaren 11,12 eta 13an herriko txoko ezberdinetan egongo gara arratsaldez. Astelehenean plazan zirko tailerra eta 
malabarrak egiteko eskulana egongo dira. Asteartean Natur eskola berrira joango gara, hau bisitatu eta ogia egingo dugu. 
Bigarren ekintza honetarako izen ematea izango dugu aurrez, beraz adi gure sare sozialei hurrengo egunetan. Astearekin 
amaitzeko asteazkenean San Martinera joango gara eta bertan merienda osasuntsua egingo dugu, sinbolikoan sukalde 
txokoaz gozatzeko aukera ere izango dugu.

Bigarren astera jota, apirilaren 19, 20, 21 eta 22an ere 
ekintza ugari egingo ditugu goizero. Asteartean, ludote-
kako ortuan belar txarrak atera eta lurra prestatuko dugu 
landaketa egin ahal izateko. Asteazkenean, Olaitturriko 
kantxan egongo gara plastilina egingo dugu eta jolas 
anitzak ere egongo dira eskura. Ostegunean, Errementari 
plazara hurbilduko gara sormena lantzera, bertako lurra 
klarionaz apaindu eta makedorekin eraikuntza anitzak 
egingo ditugu. Astearekin ondo amaitzeko Sorgina Txi-
rulina ipuin kontalaria etorriko da Ludotekara ostiralean. 
Bere txirularekin emozioen inguruko ipuinak kontatuko 
dizkigu.

Ikusten duzuen moduan ekintza anitzak ditugu datozen 
asteetan. Hurbildu eta gozatu gurekin! 

Maiatza eta Ekainean ere ludotekan zein Oñatiko karri-
ketan arituko gara jolasean … 

Apurka- apurka, gure erritmoan lanean jarraituko dugu!

Hurbildu Txaloka Udal Ludotekara!

AGENDA 2022.04.1 Korrikako ekintza bereziak Gaztelekuan. | 2022.04.8 Idoia Asurmendi, kontzertua 20:00etan 
(prezioa: 8€) | 2022.04.14-24 Kubo zein Topalekuan Aste Santutako ekintza bereziak. | 2022.04.24 Olatz Salvador, 
kontzertua 12:30etan (prezioa: 8€)

Apirilaren 22an Sorgina Txirulina ipuin kontalaria 
etorriko da Txaloka ludotekara
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Eliz egutegiaren bidez kontaketa egiteko monopolioa galdu 
zenetik urteko egun bakoitza da santu batena ez den beste 
“zerbaiten” eguna: langileena, euskararena, emakumeena, 
aitarena eta abar.

Antzeko gertatzen da urtearekin. Lehia komunikatibo gogorra 
jokatzen da “zeren” urte bezala ezagutuko den, adibidez 2022a. 
Proposamenak ugari izango dira zalantzarik gabe, baina, gutxik 
izango dute euskalnafarren oroimen eta sinbologian Amaiurrek 
adineko indarra.

Hitz gutxik izango dute bere baitan euskaltasun eta nafartasun 
sentimenduak batera biltzeko gaitasuna; alegia, euskalnafarren 
irudi sinbolikoren batasuna irudikatzeko indarra. Hona hemen 
adibide batzuk:

Amaiur izena: Antzinako izena izan arren, edo behar bada 
horregatik, adiera asko hartu ditu. Amaiur, Ama Lurretik dator? 
Amaia + ura batuketatik… Kontua da izen hori gureganaino iritsi 
dela eta ohikoa bihurtu dela. Gainera, legediak seme-alabei 
izena jartzeko malgutasuna onartu zuenetik, ez dira gutxi, jaio 
berriak izendatzeko Amaiur aukeratzen dutenak. Seaskaren 
egutegian, berriz, uztailaren 19an da Amaiur.

Amaiur herria: Amaiur Baztan haraneko herri bat da. 
Denboran galtzen den garaitik dugu haren berri. Erdi Aroan, 
gaztelu bat eraiki zuten. Haren zeregina Iruñetik Garazira eta 
gero Baionara zihoazen merkatariei zerga kobratzea zen. 
Gipuzkoatik ere zenbait garaietan bide hori aukeratzen zuten 
merkatariek Pirinioak zeharkatzeko, kostaldeko igarobidea baino 
seguruagoa zelakoan.

Amaiur oroimen lekua: euskalnafar askok, gehienok, badugu 
Amaiur izenaren entzuna. Arrazoi asko daude horretarako, 
jakina. Euskalnafarrontzat, Amaiur oroimen leku bat da: 
materiala eta ez-materiala. Pierre Nora paristarrak finkatu zuen 
Les lieux de mémoire kontzeptua: "giza-borondateagatik edo 
denboraren obragatik delako komunitate baten oroimenezko 
ondarea bihurtu den edozein elementu sinboliko esanguratsu, 
material edo ez-materiala".

Amaiur gaztelua: Nafarroaren konkistaren testuinguruan, 
1512an, gaztelar-aragoiarrek gaztelua okupatu egin zuten. 
1521eko urriaren 12an, bertan gotortutako gaztelarrek amore 
eman zuten euskalnafar legitimisten aurrean. Bederatzi hilabete 
geroago, Karlos V.aren indar inperialak, kontraerasoan, setioa 
jarri zion gazteluari. Erasotzaileak 7.000 gerlari ziren eta 
erresistentzia egin zietenak apenas 200 lagun.

Erresistentzia alferrikakoa zen, indarren arteko aldea 
handiegia baitzen. Uztailaren 19an, errenditu ziren Mirandako 

kondearen soldaduen aurrean. Konkistatzaileek gaztelua 
zartarazi zuten. Galdua zirudien, baina, aztarnak eta oroimena 
bizirik geratu ziren.

Amaiurko erresistentzia: Amaiur erresistentziaren ikurra da, 
euskalnafarrek aurre egin baitzuten bizia galdu arte, bereziki, 
gaztelar-espainolak edo frantsesak izan nahi ez zutelako. 
Bazekiten berrehun lagunek gazteluari eustea ezinezkoa 
zela. Hala ere, tinko eutsi zioten. Ekimen epikoa izan zen. 
Inbaditzaileen aurrean herria defendatzeko erabaki sendoa, 
benetakoa.

Amaiurko oroitarria: 1922ko ekainaren 30ean, Amaiurko 
gaztelua zegoen tokian, haren aztarnen gainean, oroitarri 
edo “monolito” bat inauguratu zen (2022an, 100. urteurrena 
izango da). Lau armarri ditu, bana lauki alde banatan: Amaiurko 
herriarena, Araba-Gipuzkoa-Bizkaiarena, Nafarroa osokoa eta 
sei merindadeena. Zoritxarrez, monumentua 1931ko uztailaren 
26tik 27rako gauean dinamitaz suntsitu zuten. Garai hartan, 
“Lizarrako Estatutuaren” proposamena eztabaidatzen ari ziren 
Hego Euskal Herriko udaletan. Oroitarria berreraiki egin zen eta 
berriro inauguratu, 1982ko urriaren 10ean. Amaiurko udalaren 
ekimenak Nafarroa Garaiko, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko 
Foru Aldundien laguntzaz gain, Eusko Jaurlaritzaren babesa 
jaso zuen. 

Amaiur kanta: 1930eko hamarkadan, Lauaxeta poeta 
bizkaitarrak olerki bat ondu zuen gertaera haiek munduan 
zabaltzeko: Amayur, gaztelu baltza. Gero, 1978an, Antton 
Valverdek musikatu eta kanta bilakatu zuen:

Amayur gaztelu baltz ori
-berreun gudari oso sumin-
zaintzen zaituben zaldun onak

Amaiur XX. eta XXI. mendean: Espainiako 2. Errepublikaren 
alde “Amayur” gudarostea antolatu zen.  ramonrubial.com/
batallon.asp web gunearen arabera, 1522an, Amaiur edo 
Mayan gertatutako balentriaren oroimenez PNV-k sortua; 1931n, 
PNVren eskutik Iruñean sortutako Amayur astekaria, euskaraz 
eta gaztelaniaz, Nafarroa osoan zabaltzen zen; Frankoren 
Espainiako diktadurari aurre egiteko, ETAko hiru komandok 
gutxienez Amaiur izena hartu zuten. 2011ren azaroaren 20an, 
Franko hil zela 36. urteurrenean, Madrileko hauteskundetara 
aurkezteko Bildu eta Aralarren koalizioak Amaiur izena erabili 
zuen.

Amaiurren aurkakoak ere ugari izan dira historian zehar. 
Lehenengoa, 1512an, Nafarroa Garaia militarki okupatu eta 
bortxaz Gaztelari atxiki zutenean; Azken aurrekoa, 1922an, Victor 
Praderak nazionalista espainolak Amaiurren defendatzaileei 
buruz “euren aberriari traizioa (?)” egin ziela esan ondoren, 
1931ean, monumentua dinamitatu zutenean.

2022an, konkista lazgarri haien testuinguruan, gertatutakoetatik 
bostehun urte pasa direnean, eta ehun urte gazteluan oroitarria 
jarri zela bete direnean, aurtengoa, Amaiurren urtea izatea 
proposatzen diegu euskalnafar guztiei. Gure egiten dugu 
harrian zizelkatu zutena: “Napar askatasunaren alde Amayurko 
echarrian” borroka egin zutenei, betiko argia.

Amaiur oroimenean: 
izena, herria, memoria, 
gaztelua, kanta

Beñi Agirre Historialari eta idazlea
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«Ametsak egi bihurtzeko 
aukera izango dugu»
Iñaki Mendizabal Espainiako mendi federazioko 
Alpinista Gazteen Teknifikazio Talderako hautatu 
dute, eta Jon Etxarri Euskadikorako

ERREPORTAJEA  IÑAKI MENDIZABAL VITORIANO ETA JON ETXARRI MENDIZABAL ALPINISTAK

Iñaki Mendizabal (26 urte) eta 
Jon Etxarri (24 urte) oñatiarrak 
Espainiako eta Euskadiko mendi 
federazioetako Alpinista Gaz-
teen  Teknifikazio Taldeko kide 
izateko hautatuak izan dira, hu-
rrenez hurren, eta, horri esker, 
aukera ezin hobea izango dute 
hurrengo hiru urteetan, Mikel 
Zabalza eta Juan Vallejo alpi-
nista handien eskutik trebatzen 
jarraitzeko.

Teknifikazio talde hauek, 
talentu gazteen selekzio mo-
dukoak dira, eta bertan sartu 
ahal izateko hautaketa proba 
ezberdinak gainditu behar dira. 
Hautagaien kirol curriculumak 
aztertuta egiten da aurreneko 
baheketa, eta aurrera jarraitzen 
dutenek proba ezberdinak egin 
behar dituzte (mendiko eskia eta 
harkaitz-nahiz izotz-eskalada) 
beraien teknika eta trebetasuna 
erakusteko, eta horien arabera 
egiten da azken aukeraketa. 

Espainiako mendi federazioko 
(FEDME) taldea 18 eta 30 urte 
arteko gazteei zuzenduta dago. 
Hamasei lagunek egin zituz-
ten hautaketa probak, eta zazpi 
onenak hautatu zituzten; Men-
dizabal oñatiarrarekin batera, 
Euskadiko beste hiru alpinista, 
bi kataluniar eta madrildar bat 
daude taldean. Euskal mendi 
federazioko (EMF) taldea 18 eta 
27 urte arteko gazteei zuzenduta 
dago, eta hautaketa probetan 

gehien nabarmendu ziren sei 
lagunek osatzen dute, tartean 
Jon Etxarri dagoelarik.

HIRU URTEKO FORMAZIOA
Martxo hasieran jakin zuten bi 
oñatiarrek hautatuak izan zirela, 
eta orain hiru urteko formazio 
aldia hasten da beraientzat. 
Zabalza (FEDME) eta Vallejo 
(EMF) alpinista handien gida-
ritzapean, arlo ezberdinetan 
trebatzeko aukera izango dute. 
Autoerreskate eta autobabeseko 
teknikak landuko dituzte, bes-
teak beste, jarduera ezberdinak 
(elur eta izotzezko korridoreak, 
izotz-jauziak, ekipatu gabeko 
bideak, mendiko eski zeharkal-
diak...) egiten dituzten bitartean.

Mendizabalen taldeak egin 
du, jada, aurreneko teknifikazio 
saioa. "Frantziar Alpeetan egon 

gara astebetez. Elur baldintzek 
ez ziguten utzi aurreikusitako 
plana betetzen, baina, hala ere, 
izotzean eta harrian eskalatzeko 
aukera izan genuen, eta eski 
zeharkaldi batzuk ere egin ge-
nituen, arriskuak ondo neurtuz 
beti ere. Taldekideak ezagutzeko 
ere balio izan du egonaldiak" 
azaldu digu Iñakik. "Asmoa da 
urtean zehar halako sei edo za-
zpi saio egitea, eta urtean behin 
Europatik kanpoko mendiren ba-
tera joatea (Kirgizistan, Peru...). 
Prestakuntza aldia borobiltzeko, 
hirugarren urtean Himalaiara 
joango gara, ziurrenera".

Etxarriren taldeak apirileko 
lehen asteburuan egingo du 
aurreneko teknifikazio saioa, 
Pirineotan. "Hilero, gutxi gora 
behera, asteburuko saio bana 
egitea da asmoa. Horiez gain, le-
hen bi urteetan Alpeetara egingo 
dugu irteera bana, eta zikloa 
borobiltzeko espedizio bat an-
tolatuko dugu. Oraindik erabaki 
gabe dago nora, baina Europatik 
kanpora izango da, eta exijentzia 
maila handiagoko espedizioa 
izango da, fisikoki, teknikoki eta 
baita logistika mailan ere" azaldu 
digu Etxarrik. Euskal-Nafartar 
Mendizale Federazioaren sorre-
raren mendeurrena ospatzeko 
modu bat izango da.

AUKERA EZIN HOBEA
Bai Mendizabal eta bai Etxarri 

Utzitakoak eta Jon Garate

IÑAKI MENDIZABAL
FEDME ALPINISTA

«Prestakuntza 
borobiltzeko, 
azken urtean 
Himalaiara 
joango gara, 
ziurrenera»

Mendizabal, harrian eskalatzen.



bihurtzeko aukera, hala nola, 
Himalaiako bide zail bat igotzeko 
espedizio bateko kide izatea. 
"Bai, niretako oso inportantea 

//               25326. zkia
2022ko apirila Kirolak

JON ETXARRI
EMF ALPINISTA

«Halako 
talde baten 
barruan ikustea 
ustekabe 
handia izan da 
niretzat»

oso ilusionatuta daude ireki 
zaien aukera berri honekin. "Bai, 
nik azken orduan eman nuen 
izena eta, bat-batean, halako 
talde baten barruan ikustea us-
tekabe handia izan da, ustekabe 
ederra", aitortu digu Etxarrik. 
"Teknika eta ezagutza maila 
hobetzeko aukera izango dut, 
baina, horrez gain, entrenatzen 
jarraitzeko motibazioa emango 
didala uste dut, horrelako talde 
batean egoteak konpromiso bat 
exijitzen baitu. Taldean erronka 
politak egiteko aukera izango 
dugu, eta horrek sortzen dit ilu-
sioa".
  Mendizabalek ere aukera 
handi bat ireki zaiola uste du, 
bere ametsetako batzuk egi 

da halako talde batean egotea. 
Etorkizunera begira ateak ireki 
ahal dizkizula uste dut". Izan 
ere, mendia aisialdiko jarduera 
gisa bizi dute egun Iñakik eta 
Jonek, baina ez dute baztertzen 
etorkizunean ogibide bilakatzeko 
aukera.

MIkel Zabalza nafarra izango 
da FEDMEko alpinista gazteen 
prestatzailea, eta Juan Vallejo 
arabarra EMFkoena. Ibilbide 
luze eta esperientzia handiko 
alpinistak biak ala biak. 

Teknifikazio taldeen helburua, 
azken batean, erronka berriei 
aurre egiteko gai izango diren 
alpinistak trebatzea da, behar 
izango dituzten tresnak eta for-
mazioa eskainiz. 

Iñaki Mendizabal Vitoriano eta Jon Etxarri Mendizabal Midi d'Ossau tontorrean.

Etxarri, izotzean eskalatzen.
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Axier Alonso, Euskal Herriko txapeldun mendiko eskian
 Aitor Otxoak bere 17. Pierra Menta osatu du

Sasoi bete-betean dabil Axier Alonso mendi 
korrikalari eta eskiatzailea. Martxoaren 9tik 
12ra mendi eskiko probarik entzutetsuene-
takoa den Pierra Mentan parte hartu zuen 
Aitor Ajurria otxandioarrerekin (Aloñako Igoe-
rako azken irabazlea) bikote osatuz, eta 39. 
postuan sailkatu ziren (euskal ordezkariek 
sekula lortu duten emaitza onena), eta ha-
mar egun ondoren, Luz Ardiden inguruan 
jokatutako Euskal Herriko txapelketan parte 
hartu zuen, Ajuriarekin batera hemen ere, eta 
oraingo honetan txapela jantzi zuten. 

Bestalde, pasaden asteburuan brontzezko 
domina kolkoratu zuen Espainiako txapelke-
tan, Iñigo  Martinez de Albornozekin. 

Aitor Otxoa ere bikain aritu zen Altitoy 
proban (hirugarren sailkatu zen Lander Alva-
rez donostiarrarekin bikotea osatuz), baina 
Otxoaren kasuan azpimarragarriena zera da, 
aurten bere 17. Pierra Menta egin duela, eta 
munduan beste hiru eskiatzaile bakarrik dau-
dela bera baino Pierra Menta gehiagorekin.

OÑATIARRAK MENDI LASTERKETETAN
Martxoan zehar maila bikainean aritu dira oñatiarrak lasterketa ezberdinetan.

Ainara Uribarri
Euskal selekzioarekin 
lehiatu da Espainiako 
kilometro bertikaleko 
txapelketan, Cacere-
sen. Bakarkako lanean 
10. sailkatu zen, eta 
taldeka garaipena 
lortu zuten. Uribarrik, 
Onditz Iturbek, Ainara 
Urrutiak eta Maite 
Maiorak osatu zuten 
taldea.

Saioa Arkonada
Mungiako Lau Haizeta 
eta Donostia-Hondarri-
bia Trailak irabazi ditu 
martxoan Arkonadak. 
Lehena, hilaren 12an, 
eta distantzia luzeko 
proban (24 km. eta + 
1276 m. desnibela). 
eta bigarrena, pasa-
den igandean (31 km. 
eta + 1300 m.) zeukan 
proba gogorrean. 

Amaia Bernal
Ia bi urtez lehiatu barik 
egon ostean Donos-
tiako Hiru Mendiak las-
terketa irabazi zuen 
Amaia Bernalek mar-
txoaren 20an. Igeldo 
eta Urgull mendiak lo-
tzen dituen erdibideko 
distantzian (9km.) 
parte hartu zuen, eta 
00:45:26an osatu 
zuen ibilbidea.

Malen Osa
Bigarren postuan sail-
katu zen Malen Osa, 
Bediako (Bizkaia) Ko-
lazinoko mendi laster-
ketan. Proba luzean 
(24 k i lometro eta 
+1700m.) parte hartu 
zuen eta 2:36:45an 
osatu zuen ibilibidea 
Oihana Azkorbeteitia 
garailearengandik bi  
minutura. 

Araba eta 
Bizkaia arteko 
mugan dagoen 
Gorbea mendia 
(1.482m) igoko 
dute Aloña  
Mendik apirilerako antolatu 
duen irteeran. Murgia 
(Araba) aldetik igoko dute, 
Sarriako parketxetik abiatuta. 
Jaitsiera ere Murgia aldera 
egingo dute, Zarate herrira. 
Ez du zailtasunik, baina luzea 
da (19km/+850m).
Hasieran apirilaren 17rako 
iragarrita zegoen, baina 
apirilaren 24an egingo da 
irteera. Izena emateko azken 
eguna, apirilak 21 (10€)

MENDI IRTEERA
GORBEIA
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Sasoiko jarraitzen du Mari-
sol Ramos atleta beteranoak. 
Gogoratu, otsailaren 20an 
Portugalena jokatutako Euro-
pako kross txapelketa irabazi 
zuela W60 kategorian, eta 
orain Cordoban jokatutako 
Espainiako txapelketan na-
gusitu da Aloña Mendiko or-
dezkaria 5,5km.-ko distantzia 
0:23:25ean osatuta. 

Sestao Triatloi Taldean ari 
den Miren Josune Bikuña 
7. sailkatu zen martxoaren 
5ean Sorian jokatu zen Espai-
niako distantzia erdiko duatloi 
txapelketan, elite mailan. Iaz 
14. tokian helmugaratu zen 
eta, bistan da, beraz, egunetik 
egunera hobetzen ari dela. 
Oñatiko duatloian 6. postuan 
sailkatu zen (1:10:39).

ATLETISMOA
Marisol Ramos 
Espainiako txaldun

DUATLOIA
Miren Josune Bikuña 7. 
Espainiako txapelketan

EMOZIOA AZKEN UNERARTE
DUATLOIA Helmugara iritsi baino 300 
metro lehenago erabaki zen gizonezkoen 
proba. Urko Herran (0:58:08), Javier Fer-
nandez (0:58:10) eta Iker Ortiz de Zaratek 
(0:58:30) osatu zuten podiuma. Beñat Guridi 
(1:00:19) izan zen lehen oñatiarra (12.). 
Emakumeen lasterketan garaipen garbia-
goa lortu zuen Maddi Marquetek (1:07:55). 
Besaide Astobizak (1:09:29) eta Arrate Min-
tegik (1:10:08) osatu zuten podiuma. Miren 
Josune Bikuña izan zen lehen oñatiarra (6.). 

SASKIBALOIA 
Oñatiarrak selekzioan
Hodei de Miguel, Luka 
Galdos, Mikel Gonzalez, 
Ane Garcia eta Jare Gaz-
tañaga oñatiarrak, Deba-
goieneko alebin mailako 
selekzioarekin entrenatzen 
ari dira azken asteetan, 
maiatzaren 1ean jokatuko 
den Gipuzkoako eskual-
deen arteko txapelketan 
parte hartzeko.

IGERIKETA 
Bi domina Ane Madinarentzat
Aloña Mendiko sei igerilarik parte hartu 
dute Gasteizen jokatu diren Euskal 
Herriko igeriketa txapelketan, eta Ane 
Madina nabarmendu da bi dominare-
kin; 50 Bizkar eta 100 Bizkar probetan 
3. sailkatu zen maila absolutoan eta 1. 
junior mailan. Anek Espainiako txapel- 
ketan parte hartuko du, apirilaren 9tik 13ra, Malagan. 

KARATEA  
Aloña Mendiko 
neskak bikain
Aloña Mendiko karatekak ere  
maila onean ari dira. Aretxa-
baletan jokatutako txapelketan 
Claudia Martinek zilarrezko bi 
domina lortu zituen Infantil mai-
lako  Kata eta Kumite modalita-
teetan, eta Milena Acosta biga-
rren sailkatu zen Alebin mailako 
Kata txapelketan.
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Apirila ekintzaz betea dator
UDAL LIBURUTEGIAN
Ekitaldi ugari antolatu dituzte Liburuaren Nazioarteko Egunaren harira

FRANKESTEIN AGURGARRIA
Errezitaldi musikatua, Petti eta 
Ana Galarragaren eskutik

Frankestein agurgarria gutun baten irakurketa da. Victor Frankeistini 
zuzendutako gutunarena, zehazki. Ana Galarraga zientzia-
komunikatzaile eta kultura-zaleak sortu du testua, kezka zientifiko, 
etiko, feminista eta literarioak txirikordatuz, eta Petti musikariaren 
ahots eta kantuen laguntzarekin errezitatzen du. 

Frankestein liburua gutun bat da, berez. Eta emanaldi honetan 
gutunaren formatuak zuzenean ikusleei hitz egiteko aukera ematen 
du: zein dira zientziaren mugak? Aurreikusi gabeko ondorioak 
daudenean, norena da ardura? Zer pisu dute, oraindik, erruak eta 
damuak? Zergatik ukatzen zaio aitortza Mary Shellyri? Lurpera liteke 
iragana? Nor da munstroa?

Sarrerak (dohainik) www.oñati.eus eta Txokolateixan eskuragai.

Apirila hilabete berezia da liburutegientzat eta liburuak 
maite dituzten guztientzat. Liburutegia liburuen sorkuntza 
eta irakurketa sustatzen saiatzen da hainbat dinamika eta 
ikuspuntutatik. Idazketa literarioaren tailerrak, irakurketa taldeak 
euskaraz eta gaztelaniaz, solasaldiak idazleekin… 

Aurten ere era askotako ekitaldiak prestatu ditu Udal 
Liburutegiak, Haur Liburuaren Nazioarteko Eguna (apirilak 
2) eta Liburuaren Nazioarteko Eguna (apirilak 23) ospatzeko 
asmoz, beti ere liburuak protagonista direlarik, eta, jakina, baita 
irakurzale guztiak ere. 

TERTULIXAN SAIO IREKIAK
Udal liburutegiko irakurle taldeen saioak ere bereziak 
izango dira hile honetan, idazleak bertan izango baitira, 
eta saio irekiak izango direlako nahi duten herritar 
guztientzat.

ANTZERKIA HIZPIDE
Euskarazko taldearen saioan (apirilak 12, zine aretoan, 
18:30) Patxo Telleria-
ren Simplicissimus 
l iburua izango 
dute hizpide, Mi-
riam Lukik dinami-
zatutako saioan, 
eta idazle bilbotarra 
ere bertan izango da, 
irakurleen galderei erantzuteko.

KOMIKIGINTZA
AZTERGAI
Gaztelerazko Tertulixan 
saioan, berriz, (apirilak 
26, zine aretoan, 18:30) 
komikigintza izango dute 
hizpide, Kike Infameren 
gidaritzapean. Paco Ro-
caren (Valentzia, 1969) La 
casa eta Regreso al edén 
liburu arrakastatsuak az-
tertuko dituzte. Saio hau 
ere irekia izango da nahi 
duten herritar guztientzat. 

APIRILAK 5, ASTEARTEA, ZINE ARETOAN, 19:00
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YOGIPUINAK
Ostegun Kontalariak programaren baitan, 
6 urtetik gorako haurrei zuzendutako ipuin 
kontaketa saioa egongo da apirilaren 28an 
(Haur Liburutegian, 18:00), Maite Arrese 
aktore eta ipuin kontalariaren eskutik. 
Yogipuinak saioan bat egingo duten yogako ezagutza txikiak 
eta ipuinek.  Erleen soinua imitatuz, arnasketa eginez hasiko 
da saioa eta, ondoren, gorputza, emozioak eta adimena 
landuko ditu irudimenaz baliatuz. Izen-ematea apirilaren 19an 
irekiko da ohiko bideetatik: liburutegia@onati.eus / 943716111 
/ whatsapp-688732826.

EUSKARA ETA NATURA
TXIRIKORDATUZ

Eñaut Agirre Goiak (filologoa) eta Iñaki Sanz-Azkuek (biologoa) 
argitaratu duten Gure faunari eta florari begira: ornodunak 
liburua aurkeztera etorriko dira Oñatira, Udal Liburutegiak 
gonbidatuta. Euskarak eta naturak bat egiten duten liburu inte-
resgarria da. Alde batetik, ornodunen 150 espezie deskribatu 
dituzte, bost taldetan: arrainak, anfibioak,  narrastiak, txoriak eta 
ugaztunak, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ematen zaizkien 
izenak jasoz. Horrez gain, izaki hauen inguruan belaunaldiz be-
launaldi iritsi zaizkigun ipuin, kondaira, sinismenak, kultura... ere 
jaso dute. Naturari begiratzeko eta bizitza ulertzeko modu baten 
isla da liburua. Maiatzaren 4an izango da emanaldia, zine are-
toan (19:00). Sarrerak (dohainik) www.oñati.eus / Txokolateixan.

Eñaut Agirre 
eta Iñaki 
Sanz-Azkue, 
liburuaren 
egileak, 
izango dira 
gure Oñatin, 
maiatzaren 
4an

Jon Mestre Arzuaga oñatiarrak XV. 
Euskadiko Gazte  Musikar ien 
Lehiaketako lehen saria irabazi du, 
'B' kategoriako (15 urte artekoak) Tekla 
modalitatean. Lehiaketa honetan parte 
har dezakete Euskadiko edozein musika 
kontserbatoriotako, Oinarrizko eta Lanbide Irakaskuntzak 
emateko baimena duten ikastetxe eta musika eskoletako 
ikasleek, baldin eta 2021-2022 ikasturtean musika-ikasketak 
egiten ari badira. Parte-hartzaile bakoitzak aukeratzen du 
bere errepertorioa, eta gutxienez estilo desberdinetako bi obra 
interpretatu behar ditu. Jonek, Frederik Chopinen Scherzo No 
1 in B minor Op.20  eta Serguéi Prokófieven Visiones Fugitivas 
No 9 eta 11 Op. 22 aukeratu zituen bere emanaldirako.

Sari gisa, Musikeneko bere espezialitateko irakaslearen 
eskola magistral batera joan ahal izango du entzule gisa. 
Gainera, Jon izango da gonbidatuetako bat Andoaingo Piano 
Jaialdi ezagunean, 2023an. Sari-banaketa martxoaren 20an 
egin zen. Jonek 14 urte ditu eta Gasteizko Jesus Guridi 
Kontserbatorioan profesional mailako lehen ikasketak egiten 
ari da.  

Jon Mestre Arzuagak 
Euskadiko musikari gazteen 
lehen saria lortu du
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Broken Legacy taldeak 
disko berria plazaratu du

Apirilaren 2an aurkeztuko dute 
Ortzimuga  disko berria, Gaztetxean

Zortzi abestiz osatutako Ortzimuga 
diskoa plazaratu du Broken Legacy 
metal talde oñatiarrak, beraien 
bigarrena. Aurreko diskoaren (XIX, 
2019) eboluzioa omen da, bai 
soinuan eta baita konposaketan 
ere, baina estiloari dagokionez, 
metalcore-a egiten jarraitzen dute, 
eta hitzei erreparatuz, kritika soziala 
(sistemaren ustelkeria, Euskal 
Herrian bizi izandako torturak...) eta 
sentimendu nahiz bizipen pertsonal 
ezberdinak jorratu dituzte.

Aitor Atxa (ahotsa), Pello Uriarte, 
Asier Goit ia eta Josu Manuel 
(gitarrak), Unai Urkia (Baxua) eta 
Gorka Mondragonek (bateria) osatzen 
dute Broken Legacy taldea, eta iazko 
udan grabatu zuten diskoa Asuako 
(Bizkaia) Chromaticity estudioan, 
Pedo J. Mongeren gidaritzapean, 
eta gustura daude esperientziarekin. 
"Bai, Mongeren aholku eta kontseiluak 
oso lagungarriak izan dira, eta oso 
gustura geratu gara emaitzarekin. 
Esperientzia aberasgarria izan da" aitortu digute taldekideek. 

Abestietako batean (Jukutria) ere kolaboratu du Mongek, 
Vhaldemar taldeko gitarra-jotzailea ere badenak, eta beste bi 
kolaborazio ere izan dituzte ahotsetan; Drop! eta Wood Strings 
taldeetako abeslari Paul Casalek Askatasun eza kantan parte 
hartu du, eta Uckaia taldeko Lander Txabarrik Bakardadea 

abestian jarri du ahotsa. "Biak ere 
aspaldiko lagunak ditugu, behin baino 
gehiagotan partekatu izan ditugu 
eskenatokiak, eta plazer handia izan 
da gure diskoan kolaboratu izana. 
Ilusio handia egin digu eta prozesua 
oso polita izan da". 

AURKEZPEN KONTZERTUA
Urtarrilean hasita, hilero kanta bana 
aurreratu dute sare sozialetan, baina 
martxoaren 27az geroztik diskoa bere 
osotasunean entzuteko aukera dago, 
Spotify, Youtube eta Bancamp-en, eta 
Ikatz tabernan ere eskuragarri egongo 
da 5€-ren truke. 

Bi abestiren (Ezezaguna eta 
Hostoak erori dira) bideoklipak ere 
grabatu dituzte, Aimar Metalek (Ilun 
Produkzioak) eta Beñat Elorzak 
zuzenduta, eta taldearen Youtube-ko 
kanalean daude ikusgai.

Baina zuzenean aritzea da Broken 
Legacy taldekoei benetan gustatzen 
zaiena, eta irrikaz daude jada 

larunbatean (apirilak 2) Antixena gaztetxean (20:30) emango 
duten aurkezpen kontzerturako. Letagin eta Calathea taldeek 
osatuko dute kartela. "Itzela izango da, eta animatu egin 
nahi ditugu herritarrak gure musika Undergronud-ari aukera 
bat ematera eta kontzertura hurbiltzera. BROKEN LEGACY 
BASQUE COUNTRY FUCKING METAL". 

Metalcore estiloko zortzi abesti 
biltzen ditu lan berriak. Ohiko 
plataforma digitaletan dago 

entzungai, eta Ikatz tabernan 
eskura daiteke CDa 5€-tan



PUBLIZITATEA
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AGENDA Kultur ekitaldiei buruzko informazioa eta sarrera salmenta 
www.oñati.eus webgunean (QR kodean) edo Txokolateixan

Ramon Irizar kalea, 3
Tel: 943 71 61 60

I n m o b i l i a r i a
etxian@etxian.net

www.etxian.net

KONTZERTUAK

APIRILAK 1 / 18:30
ALOÑA ABESBATZA
Pake Lekuko abesbatzaren kontzertua, 
pandemiaren osteko lehena Santa Anan. 

APIRILAK 1 / 21:00
THE NORTHAGIRRES + TURBOFUCKERS
Urretxu eta Bilboko rock taldeen 
kontzertua  Ikatz tabernan.

APIRILAK 8 / 20:00
IDOIA ASURMENDI
Musikari aramaioarrak 
I lun eta abar  diskoa 
aurkeztuko du. Sarrera, 
8€. Gaztelekuan.

APIRILAK 24 / 12:30
OLATZ SALVADOR
Kantautore donostiarraren Matinee 
kontzertua. Sarrera, 8€. Gaztelekuan.

ANTZERKIA

APIRILAK 3 / 19:00
'ERESIA'
'Geuretik sortuak' programaren baitan 
Oier Zuñiga, Eneko Gil eta Belen Cruzek 
sortutako antzezlana. Sarrera: 8€. Santa 
Ana antzokian.

HITZALDI-SOLASALDIAK

APIRILAK 7 / 18:30
ASIER GURIDIREN EGOERA
Venezuelan bizi den iheslari politiko 
oñatiarraren egoera azaltzeko hitzaldia. 
Antixena gaztetxean.

APIRILAK 25 / 17:30
BAIONA ETA SARA
Hizlaria: Ramuntxo. Apirilaren 29an Pake 
Lekukoek Baionara eta Sarara eigngo 
duten bidaia girotzeko. Pake Lekun.

MARTXOAK 24 / 19:00
BELARRI BERO, BAI ESAN?
Umorea eta sexualitatea ikuspegi 
feministatik lantzen dituen websailaren 
proiekzioa Antixena gaztetxean.

IBILALDIA

APIRILAK 26 / 10:00
'OÑATI EZAGUTZEN'
Pake Lekuk antolatuta, Natur Eskolan 
abiatuta, Olapoto, San Martin, Patrue 
Kale eta Foruen enparantza.

BINGOA

MARTXOAK 28 / 17:30
BINGO BEREZIA
Opari eta guzti Pake Lekun.

APIRILAK 27 / 19:00
NUKLEARRA BAI ALA EZ?
STHk antolatutako eztabaida saio irekia. 
Antixena gaztetxean.

ZINEA

MARTXOAK 19 / 17:30
'LA BODA DE ROSA'
Iciar Bollaínen pelikula Pake Lekun.

'VIVA LA OPERA'
Musika Bandaren eskutik
Maiatzak 1, Zubikoan, 13:00

Musika Bandaren denboraldiko 
5. kontzertua operari eskainitakoa 
izango da. Operaren historian zehar 
bidaiatzeko aukera izango dugu, 
Monteverdi, Bizet, Puccini edota 
Donizettiren musikaren bidez. Aria 
ezagunenetako batzuk entzuteko 
aukera egongo da. Ezagunenak 
edo aipagarrienak bi hauek: 
Carmen Suite, Sevillan girotutako 
opera dramatikoa, eta El fantasma 
de la ópera, opera hizpide duen 
musikal ezaguna, hainbat estilo 
nahasten dituen obra. 

OLABARTAKO 
JAIXAK
APIRILAK 29, OSTIRALA 
17:30 itxafleruak jaixai hasieria 
emuteko+altxorraren bila 
umiandako
22:00 kontzertuak

APIRILAK 30, ZAPATUA
11:00 krosa
13:00 ardo dastaketa
14:30 auzo bazkaixa trikitilari ta 
bertsolaixakin
17:30 pelotako finalaurrekuak

MAIATZAK 1, DOMEKIA
11:00 meza nagusia
Ostian pelotako finalak
12:00 dantzak+luntxa
16:00 mus txapelketa
17:00 jolasak+txorimaluak
19:00 boletuan zozketa ta jaixai 
amaiera emuteko itxafleruak

Informazio gehiago Instagram kon-
tuan (olabarta_jaixak)
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MERKATU TXIKIA

LOKALA ALOKAGAI Patrue Kalen 
garaje edo almazen bezala erabil 
daitekeen lokala alokagai. 695758526.

ETXEBIZITZA EROSI Etxebizitza bat 
erosi nahi nuke Oñatiko erdigunean, 
120m2-tik gorakoa. Deitu: 610466020 

ETXEBIZITZA EROSI Erosten dut 
pisua edo apartamentua Oñatin. 
Deitu: 680398022.

ETXEBIZITZA SALGAI Aozaratza 
kalean (4 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 bainugela, bat egokituta). 
685727662 / 665712294.

ODOL ATERALDIA
APIRILAK 8 / 16:30-20:30
Enpresagintza fakultatean

Hileko gomendioa

Komedia beltza eta kaus-
tikoa, basatia eta oso kri-
tikoa. Sari ugari jaso ditu 
(horien artean 6 Goya sari) 
eta 2022ko Oscar sarieta-
rako hautagaia da. Javier 
Bardemen interpretaziorik 
onenetakoa dela diote kri-
tikariek. Ados zauden ala 
ez jakiteko, liburutegian 
duzu eskuragarri.

FARMAZIA

ANDUAGA 
San Lorentzo 3 ' 943 78 21 16 
Apirilak 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29 eta 
30. Maiatzak 1.

IGARTUA 
Kale Zaharra 1 ' 943 78 01 22 
Apirilak 4, 5, 13, 22, 23 eta 24. 
Maiatzak 2 eta 3.

GARATE
Kale Barria 42 ' 943 78 05 58 
Apirilak 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25 eta 
26. Maiatzak4 eta 5.

JULDAIN 
Kale Barria 6  ' 943 78 11 28 
Apirilak 8, 9, 10, 19, 27 eta 28. 
Maiatzak 6, 7 eta 8.

ORDUTEGIA
Zine-kluba: Osteguna (20:00)
Nagusiak: Ostirala (22:00), larunbata 
(22:00) eta igandea (19:30 eta 22:00)). 
Astelehena (19:30 / ikuslearen eguna)
Gaztetxoak: Larunbat eta Igandea (17:00)

ZINEA
Mar. 31 - Apirilak 4

ZINE KLUBA:
La peor persona 
del mundo
NAGUSIAK:
Código 
emperador
GAZTETXOAK:
Peter Rabbit 2: A la fuga

Apirilak 7 - 11

ZINE KLUBA:
El acontecimiento
NAGUSIAK:
La última 
película
GAZTETXOAK:
Los tipos  malos

Apirilak 15 - 18

ZINE KLUBA:
-
NAGUSIAK:
El método 
Williams
GAZTETXOAK:
Orkesta lurtarra

Apirilak 21 - 25

ZINE KLUBA:
Paris distrito 13
NAGUSIAK:
Llegaron de 
noche
GAZTETXOAK:
Pil

Jose de Azpiazu musika 
eskolako 49 ikasle eta 7 
irakasle Cambrilsera hiru 
eguneko (apirilak 8-10) 
egonaldia egingo dute 
Cambrilsen (Katalunia), 
eta emanaldi ezberdinak 
eskainiko dituzte. Hilaren 
8an Pinaret parkean 
emango dute aurreneko 
kontzertua. Hurrengo 
eguna PortAventurara 
joateko baliatuko dute, 
eta hilaren 10ean 
Cambrilseko Arrantzaleen 
parkean eskainiko dute 
emanaldia. Txistu, 
piano, akordeoi, trikitixa, 
gitarra, zeharkako txirula, 
perkusio, klarinete 
eta tronboi taldeetako 
ikasleak ariko dira bertan.

Musika 
eskolako 
ikasleak 
Cambrilsen 
ariko dira

Kirol egokitua 
denontzat

Antxintxika taldeak 
antolatuta, Eskola 
Kirolarekin elkarlanean, 
kirol egokituko jardunaldia 
egingo da apirilaren 2an 
Zubikoan (9:15-12:00) 
sentsibilizazioa eta 
integrazioa lantzeko.
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Itten
(*) Itten: arrastua, pistia

bat

Aurreko gizaldiko hirurogeigarren hamarkadiaren erdi 
ingurura arte behintzat, edozein gauza karriau bihar 
zanian, normalena zan astuagaz etortia baserrittik 
kalera. 

Esnedunak etorten ziran egunero esnia partittera eta, 
zapatuetan, auzo danetako emakumiak euren astotxuakin 
etxeko jenerua plazara, edota, kaleko etxietara ekartera; 
eta, bueltan, etxian falta zana eruatera: kafia zala, 
azukarra, olixua, garbantzuak, txokolatia… Eginkizun 
hori emakumiena izaten zan aixkomente. 

Kal ian, leku seiñalauak egozen astuak lotzeko, 
asto-tokixak izenekuak, gaur eguneko automobillen 
aparkalekuen funtziñua egitten eueiña, eta ezagunak ziran 
horman zihar hainbat argoilla ekuaillako jarritta zeregin 
horretarako: Arantzazu eta Araotz aldetik etozeiñendako 
Diortxuena parian; aurreko mendittarrendako Zumeltzegi 
eta San Anton kalietan; larrañatar eta olabartarrendako 
Santa Mariñan eta Gerriko kantoian; urrexolatar eta 
garagaltzatarrendako, berriz, berdura-plaza ostian.

Zapatu goizetan goiz samar agertuko ziran baserrittarrak 
kalian, goiza errekaduetan pasau eta eguerdi partian, 
kaleko lanak eginddakuan, auzo bakoitzekuak alkartu 
eta berriz etxerako bidia hartzeko. Aurrekomendiko 
zazpi baserrittakuak juntaitten ziran etxera fateko: asto-
kargak ondo lotu eta danak illaran behetik gora abixaitten 
ziran. Kaletik zazpi asto abixaitten baziran, bidian zihar 

bakoitza bere baserriko bidekurtzera aillegaitten zanian, 
partiu egitten ziran; horregatik puntu horreiri partilekuak 
esaten xaten, hau da, etxerunzkuan norberaren etxera 
fateko bidekurtzian pertsonak apartaitten edo banaketan 
ziran lekuak, oso puntu zihatzak eta jakiñak.

Honeitxek ziran behetik gora goiazela aurrekomendittarren 
partilekuak:  

 Lehenengua, Olabarriko partilekua: Leku hartan 
eskumaldera Olabarriko etxekoandriak egitten eben, 
eta ezkerretik gora beste seirak.
 Bigarrena, Unetako partilekua: Han ezkerretik gora 
Sarramendikuak, Koixkar bikuak eta Lizargaratekuak 
jo ten  euen,  e ta  eskumara Korosokuak e ta 
Eltzikortakuak.
 Hirugarrena, Koixkargo partilekua: Puntu hartan 
ezkerretara Koixkar bikuak eta eskumara  Sarramendi 
eta Lizargaratekuak faten ziran. Leku horri Koixkargo 
kale-bidia be esaten xakon.

Seguru gagoz herriko beste auzo danetan be partilekuak 
egongo zirala, leku seiñalauak euren izen berezi eta 
guzti, mereziuko leuke leku eta izen horreik danak jasotia 
gure aurrekuen ibillerak ezaguketako. 

Argibidiak: Sarramendiko Migelanjel Kortabarria. 
Eskerrik asko!

PARTILEKUAK
>> JAKINGARRIXA

Baserriko 
emakumiak 
etxerako 
bidian. 
Argk.: Indalecio 
Ojanguren 
(Gipuzkoako 
Foru Aldundiko 
Artxibo Orokorra) 
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AEK erakundiak, bi urtetik behin, euskaldunketia inddarketako herririk herri antolaketan dauen eten bariko ibillaldi eza-
gunak igaz kale egin eben, tamalez, izurrittia zala-eta. Aurten, baiña, Amurrio eta Donostia bittartian jardungo daue an- 
txintxikalarixak, ttipi-ttapa, gau ta egun, martixaren 31tik apirillaren 10era arte. Oñatittik sarrittan pasau izan da Korrika 

eta herrixak ondo erantzun dau halakuetan. Ediziño honetan San Prudentzioraiño hurreratu biharko gara apirillaren batian, 
eguerdi aldera, lasterketa berezi horretan parte hartu gura badogu.

Egixa esan, Oñatik hartu-emun estu samarra euki dau euskeriaren aldeko martxa berezi horrekin. Gauza jakiña da lehenengo 
Korrikiak Oñatiko unibersidade aurretik urten ebela 1980ko zemendixaren 29xan, eguraldi txakurrarekin. Ordukua Kontzejupetik 
aldizkariko sail honetantxe gogoratu geben, 1911ko apirillian. Baiña beste behin be abixau zan hemendik: 1997ko martixaren 
14an eta Arantzazutik, orain dala 25 urte, hain zuzen be. Hasiera haretan be euskaltzale ugari alkartu giñala akordaitten naiz.

 
Hamargarren Korrika haretako lehenengo metrotan lekukua eruan ebena aitta Luis Villasante Kortabitarte frantziskotarra 

(1920-2000) izan zan, Arantzazu eta euskeriarekin aparteko loturia eukana. Urtetxuak eukan ordurako eta makal antzian ebillen 
osasunez, baiña pozik hartu eben parte Korrikiaren urteixeran. Ekiñaldi hori aprobetxauaz, AEK erakundiak eta Euskaltzaindiak 
omenalditxua eskiñi otsain, argazkixan ikusi leikienez. Ondo merezittakua, benetan. Izan be, Gernikan jaixo eta ixa bizimodu 
osua Arantzazun pasautako aitta Villasantek, batez be, euskeria azterketan, lantzen eta aurrera atara guran egin zittuan bere 
ahalegiñik inportantienak: idazlan ugariren bittartez, euskera batuaren prozesu nekosua bideraketan edota euskaltzainburu 
moduan 18 urtian. Oñatiko gaixen gaiñeko lan mordoskia be itzi oskun. 

Argazki haundixan agiri dira egun haretako ekiñaldixan parte hartu euen batzuk: omenduaz gaiñera, Jean Haritxelar euskal- 
tzainburua eta Sebastian Lizaso eta Andoni Egaña bertsolarixak, bestiak beste. Ondoren, antxintxikaldixak Arantzazutik Udana 
aldera jo eben eta, hamasei kilometroko tarte gorabeheratsu horretan, Oñatiko talde, ikastetxe eta erakundetako ordezkari 
pillatxuaren eskuetan fan zan lekukua.

  Argazki haundixa udal artxiboko Laixan fondokua da. Eskerrik asko  Izar Salaberri 
  eta Kepa Elortzari samurtu doskuen informaziñuerengatik.

ANTXIÑAKO  FOTOGRAFIXAK

Jerardo Elortza

Hamargarren Korrika ren hasieria 




