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f\lKARIA 

'Egunkaria' itxi eta bi hilabetera, horretaz eta 
komunikabideez aritu dira hizketan Amagoia 
Gurrutxaga, Patxi Azpillaga eta Xabier Euzkitze 

EGUNKARIEN 

MUNDU EZKUTUA 

ARAKATZEN 

K 
ostatutakoa izan da, baina azke

nean mahai baten bueltan bildu 

ahal izan ditu Uztarriak hiru lagu

nak, Zarautzen, ia-ia beste modu-

rik ez zegoelako. "Ez dela giro", dio Amagoia 

Gurrutxaga Egunkaria-ka kazetariak. Udal

biltzaren kontrako operazioaren berri izan 

berri dute, eta kafesne banari zurrupada 

emanez hasi dira euskal prentsaz hizketan, 

patxadan, batere presarik gabe. 

• Bi hilabete badira Egunkaria itxi zutela. 

Zer balorazio egiten duzue bi hilabeteoz? 

Erasoaren tamaina, erantzunaren tamai-

na ... 

Xabier Euzkitze: Erasoaren tamaina ikara

garria izan zen. Beharbada gauzak ondoren 

aztertzen hasita erraza da esatea "ikusten 

zen bazetorrela ... ", baina nik uste dut inork 

ez zuela pentsatu ere egingo horretara aile

gatuko zenik. Eta hori aurretik bazeudela au

rrekariak. Gero, eraso.;:iren tamaina hain 

handia izanda, erantzuna ere halakoxea es

katzen zuen. Pentsatzen dut erantzuna mo

mentuak eskatzen zuenaren araberakoa 

izan dela. 

Patxi Azpillaga: Esaten da ikusten zela ba-

zetorrela, baina nik ez nuen ikusten. Gertatu 

zenean benetan harrituta eta kezkatuta ge

ratu nintzen. Dena biltzearen politika horre

kin, Batasuna ETArekin lotzen duen politika 

horrekin, instituzioen ingurutik aldenduta da

bilen guztia da kontrakoa; eta dena ETAre

kin biltzen duen politika horrekin, Egunkaria 
bera ixteraino ailegatu den politika horrekin 

instituzionala ez den edozeren kontra jo de- . 

zakete. 

Euzkitze: Dena dela, nik uste instituzional 

hori ere bereiztu egin behar dela. Beraien 

kontroletik aparte dauden instituzioak ere ez 

dira haientzat oso instituzional. Ni berez ko

munikabide instituzional bateko langilea 

naiz. Hala eta guztiz ere, ez dut uste haiek 

bereizketa hori oso garbi egiten dutenik. 

Esate baterako, Gil Roblesek egin zuen bere 

txosten famatu hartan Sorginen Laratza ze

torren gurutze handi batekin markatuta, eta 

berak esaten zuen saio hartan terrorismoa

ren apologia egiten zela. 

Amagoia Gurrutxaga: Nik uste, hain zu

zen, Egunkaria-ren aurkako operazioaren 

helburuetako bat hori zela: aviso a navegan
tes. Ez dago zentsura okerragorik norberak 

beldurragatik bere buruari ezartzen diona 

baino. Eta hori da niretzat gakoetako bat. 

Erasoa ikaragarria izan dela diozuenean, 

erabat ados, baina ikaragarri hitzaren bi zen

tzuetan: hau da, handia, eta ikara ere sor

tzen duena. Hala, erantzuna ere bi mailatan 

sumatu da: handia izan da, baina ikara ere 

sortu du Egunkaria-renak. 
• Egunkaria-ren zabaltasuna, instituzioen 

kontrola ... eztabaidagai bihurtu dira azken 

hilabeteotan. Zer egiteko bete behar dute 

instituzioek eta zehazki Eusko Jaurlaritzak 

prozesu honetan? ►► 



EUSKALDUNON EGUNKARIA 

I I Instituzioen erantzukizuna da 
horrelakorik gertatu ez dadin neurri 
batzuk ezartzea. Instituzioek beste 
jarrera bat hartu behar dute" 

Patxi Azpillaga 
(EHUko irakaslea) 

I I Ikara hor dago, eta ezin da 
ezer bermatu. Bihar egunkari berria 
martxan jarrita, zeinek esango du 
hilabete barru ez dutela itxiko?" 

Xabier Euzkitze 
(ETSko kazetaria) 

I I Hemen guk besteen 
informazioa kont�umitzen dugu, 
eta horrek baldintzatu egiten du 
iritzi publikoa" 

Amagoia Gurrutxaga 
(Egunkaria-ka kazetaria) 

►► Gurrutxaga: Hasteko, argi eta garbi esan 
behar da gu ez garela egunkari publiko bat, 
baina zerbitzu sozial edota publiko bat ema
ten dugula. Hortik abiatuta, guk ere nahiko 
genuke diru laguntza beharrik ez izatea, bai
na tamalez beharrezkoa da, eta instituzioek 
lagundu egin behar dute halako egunkari 
bat. Gero, helburua autosufizientzia da, eta 
bide horretatik zihoan Euskaldunon Egunka
ria. Hau da, ez da kasualitatea Egunkaria 
orain itxi izana, urterik politena ixtera zihoa
lako: ekonomikoki begiratuta batetik, kultur 
parkea inauguratuta, proiektu berriak mar
txan ... 
Euzkitze: Niretzat, oso kontuz aztertu beha
rreko kontua da diruz laguntzen duten era
kundeen funtzioarena, zenbaterainoko kon
trola eta zer eratakoa izan behar duten ... Ez
tabaida hori mila aldiz sortu izan da gure ar
tean; esaterako, gaztetxeen kasuan, edo 
beste mila arlotan. Eta hori bai, gero eta au
tosufizienteagoa, orduan eta hobeto. 
Azpillaga: Ados, baina eztabaida hau ezin 
da airearen gainean egin. Kontuan hartu be
har da hamahiru urteko ibilbidea egin duela 
Egunkaria-k, eta ezin da eztabaida bat abia
tu hamahiru urte horiek existitu ez balira be
zala. Egunkaria hor zegoen, eta egunkari 
hori berreskuratu behar dugu. Eta gero hori 
hobetu egin behar dugula, zabaldu egin be
har dugula? Ados, baina Egunkaria-k bete-

tzen zituen gaur egun euskarazko egunkari 
batek bete behar dituen funtzioak. 
Euzkitze: Nik uste hor badela oreka bat. Ba
tetik, ezer egin ez balitz bezala hutsetik abia
tzea planteatzen duenak erabat gutxietsi 
egiten du orain arte egin den lana, meritu 
handiko lana dena, gainera. Bestetik, oinarri 
hori aitortuta, eta horren balioa inoiz zalan
tzan jarri gabe, hortik aurrera egin beharko li
tzateke eztabaida. Eztabaidari ateak ixtea 
inoiz ez da ona, baina horrek ez du esan nahi 
hutsetik hasi behar denik. 
• Langileek iragarri dute jada egunkari be
rria laster izango dela kalean, eta badirudi 
hala izango dela. Baina nahikoa c1I da horre
kin? Hala beste zerbait behar da halakorik 
berriro ez gertatzeko? Nola berma daiteke 
hori? 
Gurrutxaga: Hor badago askotan aipatu 
izan den euskal komunikazio eremua, baina 
hori ez da defentsa neurri bat, hori sortu eta 
eraiki behar den zerbait da. 
Euzkitze: Ikara hori hor dago, eta ezin da 
ezer bermatu. Bihar egunkari berria martxan 
jarrita, zeinek esan dezake hilabete barru ez 
dutela berriro itxiko? 
• Baina ezin al da ezer egin komunikabideen 
arloan, kazetarien arloan, euskal herritar 
moduan, instituzioetan ... , halakoak egitea 
hain erraz ez izateko Espainiak? 
Azpillaga: Instituzioen erantzukizuna da 
horrelakorik gerta ez.dadin neurri batzuk 
ezartzea. Egin itxi zuten eta Gara zabaldu 
zuten; orain Egunkaria itxi dute eta beste bat 
zabalduko dute. Baina horrela ibili behar al 
dugu beti? Hori ez da modua. Eta hori ez de
nez modua, instituzioek beste jarrera bat 
hartu behar dute, babesleagoa, Espainiako 
Estatuari berari esanez eta finkatuz mugak 
non dauden. Jaurlaritzak-eta argi erakutsi 
behar dute gauza batzuk ezin direla egin, 
instituzioek beraiek eta gizarteak ez dituzte
la gauza horiek onartzen. Instituzio mailan 
kokatu behar da erantzuna. 
Euzkitze: Baina apustuak ez dira maila le
galean bukatu, eta batzar nagusietan eta 
udaletan mila aldiz galdetu diote EAJri eta 
EAri ea Egunero laguntzen segitu behar du
ten ... Beraz, alde horretatik instituzioek 
eman duten erantzuna ere nahikqa tinkoa 
eta ona izan dela iruditzen zait, publizitatea 
sartzeari ez ziotelako utzi Egunero-n. 
Azpillaga: Baina kontua ez da bakarrik pu
blizitateari eta halakoei eustea. Nire ustez, 
are eta adierazpen nabarmenagoa egin be
har zuten instituzioek, esanez honaino aile
gatu gara, hemendik aurrera instituzio ho
nek ez du horrelakorik gehiago onartuko. 
• Euskal komunikazio eremua aipatu du le
hen Amagoiak. Zenbaitek komentatu izan du 

egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa 
dela gure komunikabide propioak sortzea, 
euskal prentsa bultzatzea, elkarren arteko 

ZARAUTZE N ■ Azpeitian jaioak 

dira Xabier Euzkitze eta Patxi Azpillaga, eta 
Matximentan Amagoia Gurrutxaga (er
dian). Hirurak, baina, Azpeititik kanpo bizi 
dira: Zarautzen Euzkitze eta Gurrutxaga, 
eta Bilbon Azpillaga. Hala, Zarauzko Mu
sika Plazan bildu genituen hirurak. Komuni
kabideetan eskarmentu handikoak dira 
Euzkitze (ETBn) eta Gurrutxaga (Egunka
ria-n), eta aditua Azpillaga (EHUko irakas

lea da, eta hainbat lan egin du komunikabi
deez). Mahainguru mamitsua izan zen. 

harremanak sendotzea, sarea osatzea. Egin 
beharreko lan handia al dago hor oraindik? 
Azpillaga: Euskal komunikazio eremuak al
derdi asko dauzka: hartzaile partetik, es
kaintza aldetik, instituzionalizazio eta legedi 
aldetik, merkatu aldetik ... begiratu daiteke. 
Eta hori dena egituratzea ez da lan erraza, 
urte askotako lana beharko da. Baina he
men gero eta gehiago ikusten ari dena da 
badagoela Euskal Herrian komunikabideen 
kontsumo berezko bat, ari dela egituratzen 
eskaintza propio bat, eta hortik, modu bate
an edo bestean eskaintzen den komunika
zioa propioa dela. Eta horrek islatzen duena 
da badela Euskal Herrian iritzi publiko des
berdina, Espainiakoaren desberdina dena. 
Dena dela, horrek baditu desoreka garran
tzitsuak, batik bat bi: prentsan, batetik, Co
rreo Taldea nagusi delako gurean; eta eus
karan, bestetik, euskarak oso presentzia txi
kia duelako komunikabide idatzietan. Hori 
kontuan hartuta, bestelako egiturak sortu 
beharko liratekeela, komunikabide desber
dinen arteko sinergiak bilatu beharko lirate
keela, horrela hobeto erantzuteko dauden 
desorekei? Nik uste zentzuzkoa dela hori. 
Gurrutxaga: Gaur egungo gure gizartea in
formazioaren gizartea dela esaten dugu, eta 



kontua da hemen jasotzen dugun informazio 
gehientsuena ez dagoela pentsatua euskal
dunen komunitatetik euskaldunen komuni
tateari erantzuteko. Kontsumitzen dugun 
gehiena ez, behintzat. Eta horrek baldintza
tu egiten du iritzi publikoa. Nik euskal komu
nikazio eremua honela ulertzen dut: euskal
dunek elkarren berri izateko informazio sare 
bat, espainolek, frantsesek eta portugesek 
duten moduan, herri normalizatuek duten 
moduan. Eta hemen guk besteen informa
zioa kontsumitzen dugu. 
• Beraz, galdera bat: zergatik erosten da 
hainbeste EI Diario Vasco Azpeitia bezalako 

herri euskaldun eta abertzale batean? 
Euzkitze: Jon Sarasuak Azpeitiko Kirolde
gian bota zuen duela urte mordoska bat: 
"Zuen artean zer gertatzen den mila aldiz dut 
ikusi, Egunkaria txalotu eta Diario Vasco 

erosi". Eta hala da hori. Nik neuk ere Egun

karia-rekin bakarrik ez nuen nahikoa, lan 
kontuegatik. Nik lan kontuagatik erosten dut 
Diario. Beste jendeak, zergatik? Ez dakit. 
Azpillaga: Hor ohitura kontua baino gehia
go dago. Nik ez dakit, baina Espainiako tran
tsizio garaitik hona Correo Taldeak asko 
handitu du bere difusioa, eta prentsa aber
tzaleak behera egin du nabarmen. 

• Horrek ba al dauka eraginik euskal komu-
- nitatean? Zenbaiten ustez, ez. 

Euzkitze: Hauteskunde emaitzetan ez da 
nabaritzen, behintzat. 
Azpillaga: Zer esango dizut ba .. . Hor bada
go tesi bat esaten duena kontsumo mediati
koak ez duela eraginik norberaren aukera 
politikoan. Baina prozesu mediatikoak eta 
kulturalak oso epe luzekoak izaten dira. 
• Eta zertan eragiten du gaur egun? 
Gurrutxaga: Erreferentzialtasunean, ikara
garri. Esaterako, hemen gehien kontsumi
tzen diren komunikabideetan euskarazko li
teraturak duen presentzia oso txikia da, oso 
txikia. Azpeitiko ez dakit zenbat jendek da
kien, esate baterako, kristoren idazlea badu
g uia Azpeitian: Jose Luis Otamendi, hain 
justu. Azpeitiar gehienek ez zuten sekula ha
ren ezer irakurriko, eta zer liburu idatzi di
tuen ere ez dute jakingo.Eta hori gertatzen 
da enteratu ere ez direlako egiten, EI Diario 

Vasco-n azaldu ere egiten ez delako. Eza
gutzen ez duzuna ezin duzu maite. 
Azpillaga: Hori da. Gaiak-eta zeinek ezar
tzen ditu? Jendeak ahoz aho erabiltzen di
tuen gaiak zeinek markatzen ditu? Komuni
kabideek. Eta hemen EI Diario Vasco-k mar
katzen ditu, berak ezartzen ditu erreferen-

tziak. Kontuan hartu behar da, bestalde, 
prentsa oso merkatu berezia dela, ez dela 
irratia eta telebista bezalakoa. Egunkari as
ko dauden tokietan egunkari batek edo ba
tzuek bereganatzen dute merkatuaren parte 
handiena, bada joera hori. Hemen, gainera, 
enpresa bat dago sekulako baliabideekin 
[Correo Taldea], eta horrek aukera ematen 
dio eskaintza indartsua egiteko. 
• Eta horri nola egin aurre? Nola eman da
kioke buelta merkatu egoera horri? 
Azpillaga: Horixe da galdera. Nola egin au
rre? Pareko eskaintza batekin? Ez duzu ha
lako baliabide ekonomikorik, ez duzu halako 
sarerik informazio bat jasotzeko, eta beti bi
garren maila batean zaude. Eta berriro buel
tatzen gara lehengo gaira. Europako hainbat 
lurraldetan babes sistemak daude prentsa
rentzat. Jakinda hori gertatzen dela, jakinda 
badela monopoliorako joera bat, lurralde 
gehienetan prentsa aniztasuna sustatzeko 
eta bultzatzeko babes neurriak daude, diru 
laguntzak. Europako ia lurralde gehienetan 
ematen zaio babes publikoa prentsari, aniz
tasun minimo bat babesteko. 

Mahainguru oso-osoa www.uztarria.com 
helbidean aurki daiteke 



EUSKALDUNON EGUNKARIA 

I I Gu EHEn ibiltzen ginen 

orduan, eta handik etorri 

zen herrietan taldeak 

sortzeko mezua" 

I I Jende gehienak jarrera 

ona erakutsi zuen; 'Argia'-tik 

aurrelan bat egin zen eta 

I I Komertzioetara eta 

tabernatara joaten ginen 

'Egunkaria'-ren lehen alerako 

publizitatea eskaintzera" ez zen perretxiko soil bat" 

Aitor Larrafiaga Jose Luis Otamendi 

LAN BERA, BESTE 

JENDE BAT HAMAHIRU 

URTEREN BURUAN 

'Egunkaria' Sortzen zen orduan eta 'Egunkaria'-ren aldeko 

herri batzordea da gaur egun. Euskarazko kazetaren aldeko 

lana da bien egitekoa, eta formulak ere berdintsuak dituzte 

H ei burua: euskal kazeta. Lanak: harpi
detzak lortzea, bono eta akzioen sal

menta, materialaren salmenta. Bi talde, bi 
garai. Hamahiru urteko tartea ez da alferrik 
igaro, baina 1990ean eta 2003an lan bera 
egiteko sortutako bi taldeen lekukotza jaso 
du Azpeitiak, Euskal Herriko beste herri as
kok bezala. Bederatzi bat lagun biltzen zi
ren duela hamahiru urte; aurten hamabost 
bat dira, guztiak berriak. Baina denek dute 
gauza bat amankomuna: euskarazko kaze
ta bat esku artean izateko nahia eta desira. 

Aitor Larranaga eta Jose Luis Otamendi 
duela hamahiru urte Egunkaria Sortzen
eko kide izan ziren. Artxibo txikian aurkitu
tako paper zaharrei hautsa kenduz, beraien 
lana zein zen gogoratu dute. Batzordeak 
sortzeko deia Euskal Herrian Euskaraz-etik 
(EHE) etorri zitzaien orduan. "Gu EHEn ibil-

tzen ginen eta handik etorri. zen herrietan 
taldeak sortzeko mezua", dio Aitor Larrana
gak. Orain Egunkaria-tik bertatik iritsi da 
oihua, eta azpeitiar langileek hartu zuten 
ardura, hasieran. Bi batzordeek martxan 
jartzeko modu bera izan zuten: deialdi za
bala. Mikel Azkunek poz ederra hartu zuen 
1990ean Azpeitian kartelak ikusi zituenean: 
"Banekien beste herrietan batzordeak sor
tzen ari zirela, eta zain egon nintzen Azpei
tian noiz sortuko. Euskal prentsa sortzeak 
izugarrizko ilusioa egiten zidan". 

laritz Aizpuru ez zen jabetu ere egingo 
duela hamahiru urte Azpeitian egindako 
lehen bilerekin, berak zazpi urte besterik ez 
baitzituen. Urteak ez dira alferrik pasatzen, 
eta aurtengo bilerak ez zaizkio oharkabean 
pasatuko, bera partehartzaile baita. "Egun
karia-ren itxiera Euskal Herriaren kontrako 
beste eraso bat iruditu zait, eta horren au
rrean zerbait egin beharra dago". 

Mikel Azkune 

DIRUA BILTZEKO MODU BERBERAK. Tal
deak osatu ondoren diru bilketa hasi zen 
bai 1990ean eta baita aurten ere. Zer diren 
kasualitateak, batzordeetako partaide ba
koitzak hamarna bono saltzeko lana hartu 
zuten, 1990ean eta 2003an. 1990ean 
ehun mila pezeta inguru bildu zituzten bo
no laguntzekin. Aurten, gutxienez, hama
sei mila euro lortzeko asmoa zegoen boen 
bidez; 50 eta 300 eurotan zeuden salgai, 
eta eskuratzeko lau leku zeuden herrian: 
Luba aholkularitza, Urbistondo margoak, 
Sarea informatika eta Uztarria. Lehengo 
astean bukatu zen bonoen garaia, akzioe
nei heltzeko. 

Akzioen salmenta da bi batzordeek egin 
beharreko beste lan bat. 1990ean bi erata
ko akzioak zeuden: bost mila pezetakoak 
eta 500 mila pezetakoak; orain, berriz, 50 
eta 300 eurokoak daude, bonoak bezala. 
Merkeenetik 40 akzio saldu zituzten or
duan, garestien kontua, ziurrenik egiteko 
errazagoa izango bazen ere, ez da jaso
tzen eskuizkribuz eginiko artxiboan. Aurten 
54 mila euro lortzeko erronka dago. 

Dena ez da berdina, ordea, aurtengo herri 
batzordeak ez duelako publizitate bila inora 
joan beharrik izan. 445 mila pezeta lortu zi
tuzten publizitatearekin 1990ean; gero, Az
peitian ospatu zuten Egunkaria Egunean 
iragarkiekin eginiko hiru orri erraldoi eraku
tsi zituzten plazan. "Komertzio eta taberna
tara joaten ginen, atez ate, Egunkaria-ren 
lehen zenbakirako publizitatea eskatzera", 
gogoratzen du Mikel Azkunek. 

HERRIAN JARRERA ONA. Bi batzordeeta
ko kideak herrian oso jarrera onarekin aur
kitu zirela eta direla diote. 1990ean "jende 

• 450 HARPIDEDUN BERRI BEHAR DIRA AZPEITIAN • AKZIOTAN 54 MILA EURO BEHAR DIRA HERRIAN 



I I 'Egunkaria'-ren itxiera 
Euskal Herriaren kontrako 
beste eraso bat da, eta 
zerbait egin behar da11 

I I 'Egunkaria'-ren aldeko 
giroa harpidetzatan 
eta akzio salmentan 
antzeman behar da,, 

loritz Aizpuru Sorkunde Urbistondo 

BONOETATIK AKZIOETARA. Orain arteko diru bilketa bonoen bidez egin 
dute herri batzordekoek, eta gero akzio bihurtuko dira bonoak. Bonoak norbanakoak erosi badi
tu ere, zenbait enpresak eta taldek ere egin dute ekarpenik. Orain akzioak jarri dira salgai. Ar
gazkian, koadrila bateko kide bat ageri da, lagunek bildutako diruarekin bonoak erosten. 

gehienak jarrera ona erakutsi zuen", Jose 
Luis Otamendi akordatzen denez. "Argia
tik aurrelana ere egin zen, eta ez zen pe
rretxiko bat izan". Bazen, ordea, jarrera 
desberdinik: "Euskalgintza munduan ilusio 
handiarekin zegoen jendea, baina EAJtik 
errezelo ikaragarria nabari zen", dio Aitor 
Larranagak. Artxibo txikian baieztatu daite
ke esandakoa, EAJk ez baitzion pezetarik 
eman Egunkaria Sortzen-i. 

Ander Bastida gaur egungo Egunkaria
ren aldeko batzordean dago, eta haren hi-

tzetan, "herrian jarrera ona dago , eta ez da 
oso zaila izan bonoak saltzea, baina zaila 
egiten zait jendeari dirua eskatzera joatea". 
Gainera, "materiala erraz saltzen da", laritz 
Aizpuruk dioenez. Hala ere, "udal erakun
deetatik Liburutegia baino ez da egingo 
harpidedun", dio Sorkunde Urbistondok, 
hau ere Egunkaria-ren aldeko herri batzor
deko kidea gaur egun. Haren esanetan, 
"kalean dagoen Egunkaria-ren aldeko giroa 
harpidetzatan eta akzio salmentan antze
man beharko litzateke". 

�-1 
I I Bonoak saltzea oso 
zaila ez den arren, zaila 
egiten zait jendeari dirua 
eskatzera joatea" 

Ander Bastida 

Proiektu berria, 
akzioak salgai 

• Egunkari berria uda aurretik kalera
tzeko asmoa dute. Horretarako "behar
beharrezkoa" da bost milioi euro (800 
milioi pezeta) biltzea datozen bi hilabe
tetan. Herritarrek eman beharko dute 
diru kopuru handiena horretarako, 
Azpeitan 54 mila euro (bederatzi milioi 
pezeta) lortzeko erronka dute herri 
batzordekoek. Diru bilketa hori akzio 
bidez egingo da. 50 euro eta 300 euro
ko akzioak daude. 

Akzio horiek Azpeitiko batzordeko 
jendearekin kontaktuan jarriz eros dai
tezke, baina egongo da salmentarako 
toki finkorik ere. Herrian lau leku egon
go dira akzioak erosteko: Luba aholku
laritza da bat, Enparan kalean; Sarea 
informatikan ere egongo da erosteko 
modua, Paulo Vl.ean; eta baita 
Sanjuandegiko Salbe auzoan dagoen 
Urbistondo Margoaken ere. Toki horie
tan ez ezik, Uztarria herri aldizkariko 
egoitzan ere eskuragarri izango dira 
akzioak. 

Aurretik bono bidez dirua eman zute
nak ere proiektuko akziodun izango di
ra, bono horiei dagokien diru kopurua 
akzio bihurtuko baita. 

Diru kopuru hori guztia bilduta ere, 
egunkari berriak beharrezkoak ditu ira
kurleak bizirik irauteko. Harpidetza 
kanpainak aurrera segitzen du, eta 
Azpeitian 450 harpidedun berri lortu 
behar dira. 

• 450 HARPIDEDUN BERRI BEHAR DIRA AZPEITIAN • AKZIOTAN 54 MILA EURO BEHAR DIRA HERRIAN 
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EMAKUMEAK 

Lagun batek emakumeei buruzko idatzi bat 
eskatu zidan eta hauteskundeak laster di

rela eta . . .  nire azken idatzi hau horretarako 
erabiliko dut; baina, hasi aurretik eskerrak 
eman nahi dizkiot Uztarriari nire iritziak azal
tzeko eman didan aukeragatik. 

Nire seme zaharrena jaio zenean, emazteak 
erditu eta ama ikusi nuenean hau esan nion: 
elizetako santu guztiak kendu eta bera eta au
rreko belaunaldietako emakumeak ipini behar 
zituztela; erditzean emazteari mina hasi eta 8 
bat ordura sartu zioten epidurala; ordua joan 
eta etorri, emaztea min haiek jasaten iku_stea 
oso gogorra egin zitzaidan (hari, zer esanik 
ez) eta orain urte batzuk epiduralik gabe 6-8-
10 ume izaten zituztela pentsatzea . . .  

Aste Santuan berriz, emaztea lanera joan da 
eta ni gelditu naiz umeen kargu; benetan, 
pazientzia behar da (nik gero eta gutxiago . . .  ) 
egunero zirko hori ikusteko: gosaltzeko hau 
ez dut nahi, bestea gehiago gustatzen zait; 

galtza horiek ez, haiek; txikiak ez dakit zer 
mahaitik bota eta sukaldea zerri eginda; ohea 
egiten ari naizela bat negarrez besteak txime
tatik tira diolako; hurrena bestea, buruan bide
oaren karatulaz jo duelako. Goazen parkera: 

· batak leku batera, besteak bestera; beste 
iskanbila, bazkaltzerakoan: oraindik ez . . .  
Eguraldi txarrarekin zer esango dut bada, 
etxea hankaz gora jarri ondoren nazkatzen 
dira eta berriz kolpeak, bultzadak . . .  eta nega
rrak. Gaztetxoagoa nintzenean, amak beti 
berdina esaten zuen: noiz bukatuko ote dira 
oporrak? Lau anai-arreba ginen, nik bi ume 
ditut, zer ote zen hura . . .  Behin, ama nazkatu 
nuen batean, burduntzalia eskuan eta harekin 
eman zidan; ez nau harritzen hura egin iza
nak, askotan sentitzen duzun ezinarekin. 

Hau etxean lana egiten duten emakumeek; 
etxekoaz gain kanpoan ere lana egiten dute
nek (nahiz eta emakumeren batek edota ama
mak asko lagundu) merezi dute zerbait. 

PAZKO EGUNETIK 

EVERESTERA 

Apirilaren 20a Pazko Eguna -goraintziak 
orrikide den Kepari- eta Aberri Eguna, 

ospatu ohi dituenarentzat behintzat. Aberri 
Egunaren harian eskailarapeko komentarioa: 
ikurrina gutxi aurten balkoietan. Ez da aurten
go kontua, tamalez; badirudi Aberri Egunean 
ikurrina zintzilikatzeko ohitura galtzen doala. 

1976ko urtarrilaren 19an, San Sebastian 
bezperan, jarri zen antzinekoz ikurrina Azpei
tiko udaletxean_ Plaza leporaino, jendea gai
nezka, baita emozioz ere. Benetan hunkiga
rria izan omen zen. Egin ahal zuenak egin, eta 
bestela erosi, jende guztia egin zen ikurrina 
baten jabe. Hurrengo egunean hileta omen 
zen herrian, eta ikurrina azpitik (plazan) pasa
tzen zen lehen hildakoa etxekoa izatea ilusio 
eta ohore izan omen zen zenduaren familia
rentzat. Nik lau urte nituen, eta kontatu dida
telako dakit. Ondorengoa ere kontatua, bizila
gun batek alegia: ikurrina ikusi zuten aurrene-

ko aldia Iparraldeko dantzari talde batek eka
rri zuenean izan omen zen. Oilo ipurdia aza
lean, zirrarak hartuta . . .  sekulako emozioa. 

Garbi dago ikurrinaganako sentipen horiek 
itzalita daudela gaur egun, baina berreskuratu 
behar genituzke neurri batean_ Bakoitzak 
eman diezaiola ikur horri nahi duen esanahia, 
sinboloak sinbolo eta zapiak zapi, komunitate, 
herri, nazio, elkarte, batasun edo lurralde be
zala daukagun zeinu bakarra da eta. Kasu ho
netan ez diogu lortu nahi dugunari begiratu 
behar (hori beste kontu bat da eta asko dago 
esateko eta ikusteko), lortu dugunari baizik, 
eta ikurrina bera lorpen handia izan zen. 
Manten dezagun_ 

Klandestinitate garaietara bueltatu beharko 
agian, lortutakoa estimatzeko. Eta ikurrina 
ikusi ahal izateko, Everestera bueltatxo bat. 
Han behintzat jarri zuten eta .. _ jarraituko ahal 
du? Azpeitian ikustea gero eta zailago_ 

Enekoitz Esnaola 

POLITIKA 

Z
elai Luzen ez dago zaka

rrontzirik. Betharram

darretan saskiek ez daukate 

sarerik eta futboleko ateek 

ere ez. Miserikordiko ordu

lari historikoa bostak laur

den gutxian dago denbora

lean. Bizikletak uzteko leku 

publikoa Zapo Txikin baino 

ez dago. Lasao alderako pa

seolekuan ez dago argirik ... 

Alderdien programatan ez 

dago horrelakoei konponbi

dea emateko proposame

nik. Txikikeriak dira. Baina 

gauza txikiek egiten dute 

zerbait handia; politika, adi

bidez. 

Erabaki handiek ere egiten 

dute handi politika. Herriko 

programatan, ordea, ez da

go Habearen udal parte-har

tzea bermatuko duen ideia

rik. 

Eskubide zibilak ukatzen 

direnean, ez dago demokra

ziarik, eta orduan politikak 

zentzurik ez du. 

Martxa honetan, ordea, 

Realaren ilegalizazioaren 

zain egon beharko dugu gi

zartea mugitzen hasteko ... 

� bota bertsue 
German Zelaia 

POLITIKOAK 
ASTO HILEAN 

Zein konpasetan egin 

behar dugun dantza 
momentuan badaukat 

nahikoa zalantza 
zauri berean gera 

liteke arantza 
mezu faltsuak eta 

astoan arrantza 

horrela joango da 
aurtengo maiatza. 

Mitin aspergarriak 

ta hainbeste endredo 
horregatik jartzen naiz 
astoan bezero 
naturaren legean 

jartzen dira bero 

eta astakume bat 
litekeena gero 

bestengandikan eztet 

hainbeste espero. 
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ba idan '  ata lea n  uda l  sustapeneko etxebizitzen p lanari bu

ruz sesioa n dab i ltza kide batzuk .  Hona hemen gutu n 

hor ietako sorta bat: 

La u i de i a  

Hasteko, idea ona irusitzen zait. Bigarren
goz, zalantza bat: udal sustapenekoak di
rela irakurri dut. Beraz, ez al dira babes 
ofizialekoak? Hirugarrengoz, kritika bat: 
urtean 7 ,5  milioi pezeta irabazten dituenak 
horrelako proiektu batean sartzeko aukera 
daukala jartzen du, eta ez zait batere ondo 
iruditzen hori, horrenbeste diru irabazten 
duenak bestelako etxebizitza erosteko 
aukera ere badaukalako. Eta laugarren
goz, zera: urtean 1,5 milioi pezeta baino 
gutxiago irabazten duenak zergatik ez 
dauka aukerarik proiektu horretan sartze
ko? Gutxi daukana lagundu behar du poli
tikoak. 

Neu a urrena 

Guzti on  a rd u ra da 

Zergaitik orain triptikoz bonbardeatu 
Azpeitiko buzoiak? Azken hamabi urteetan 

ezer ez da egin etxebizitzen kontua dela
eta, atzean interes ekonomiko ugari egon 
direlako; Azpeitian ·bezala beste herrietan 
ere. 

Gure herrian ematen du lau urtean behin 
buzoneo bat eginda nahikoa dela asmo 
onak azaltzeko. Niri ez zait ondo iruditzen: 
batetik, planteamendua oinarritik pozoin
duta dago, eta ez dio herriak gai honen 
inguruan duen arazo nagusiari erantzuten. 
Eta bestetik, berriro ere, lotsagarriki gizar
te sektore behartsuena kanpoan gelditzen 
da. 

Oinarrian denok onartuak ditugu etxebizi
tzen inguruan ematen diren espekulazio 
legeak: etxe honek hasieran hamar balio 
du; gero enkantera ateratzen da, beste 
batek 15 ematen dizkit, orduan nik 16 bai 
baina ondoko etxe berdinagatik hogei 
emango dizkidate eta nik, azkenean 21 
ordaindu, baina hori bai, hamar zurian eta 
hamaika beltzean. 

Egoera honen ardura guztion gain eror
tzen da: konstruktoreetan, inmobiliarietan, 
Udalaren eta beste erakundeetan, lagun-

1 HAZPARNE. Azpeitia
rekin anaitutako Lapur
diko herrian inaugura
tu dute i k a stolaren 

eraikin berria, Frantziako Esta
tuaren aldetik makina bat arazo 
izan arren. 1 1 2  ikasle da biltza 
gaur egun Ezkia Ikastolan. 

1 LAGUN ONAK, IRAURGI. 

Denboraldi ederra egi
ten ari dira Lagun Onak 
futbol taldea eta lraurgi 

saskibaloi taldea.  Lagun Onak 
3. Mailan lehen tokietan da eta 
lraurgik EBAra igotzeko kan
poraketak jokatuko ditu. 

D 
UROLAKO ARRAINAK. 

Arrantza r a k o  garaia  
d ela eta , azkenaldian 
arrantzan jende asko 

dabil Zelai Luze inguruan, Uro
la ibaian sartuta. Han harrapa
tuta ko arraina k jan egite n ote 
dituzte! 

tzadun etxeen kontrol eskasian, norbana
koon diru anbizio ustelean .. .  

Udalak aurkeztu duen plana mugimendu 
zuritzaile eta guztiz elektorala da, "beste 
guztia gure irudimenak eragindakoa da, ez 
eman beste bueltarik". 

Neu bigarrena 

Eta so l uz ioa k? 

Ados nago diagnosian, eta batez ere ardu
ra guztion gain jartzean (nahiz eta batzuk 
besteak baino ardura gehiago eduki). 

Baina, egoerari buelta emateko ez dut 
soluziorik ikusten. Proposamenik bai? 

Neu bigarrenari 

Bost proposamen 

• Etxe hutsen inguruko diagnostikoa eta 
planteamendua. 

• Etxe bat baino gehiago daukatenei zer
gak gehitu etxe hutsak izateagatik. 

• Etxebizitza publikoak erosi ezin erosi 
dutenentzat. 

• Alokairu soziala gazteentzat. 
• Okupazioaren onarpena eta zabaltzea. 

Proposamenak 

� 9 
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Leire Ostolaza 

MAIATZERAKO 
G I ROAREN 
PLANA 

U da berri betean aurki
tzen garen seinale da 

d ugun eguraldi  na h asia , 
etorkizuneko.mapak zalan
tzaz betetzen ditu zerura 
begira bizi diren iza kia k.  
Badirudi munduak hankaz 
gora jartzeko joerari eutsi
ko diola maiatzean ere, eta 
a urrikuspena b e r b e r a  
izango d ela bizi garen lur 
zatitxo honetan ere : h au
teskunde haizeak batzuen 
azpiko arropa zikinak azal
duko ditu, eta besteena k 
zurrunbilo batean Madrile
ra eram ana k izango dira, 
agian. 

Betiko antizikloia saiatu
ko da erauntsien ondoren 
betiko le kua m antentzen 
ez badu behintzat mende
bal indartsua k bere tronu
tik erortarazten. 

G ezur euri-jasa k izango 
dira , trumoi eta tximista k 
b arrua l d e a n ,  a z a l e a n  
eguzki kolore ederra, hor
tzen ahoko zuria karteletan 
eta fenomeno atmosferiko 
arraro batek kalea k eta lo
rategia k distiratsu apain
duko ditu. 

Agian,  itsasald e ko bo
rraskak ezingo du egural
dian parte hartu, hegoalde
koak debekatu nahi duela
ko eta hala ere antizikloiak 
gaizki iruditzen zaiola era
kutsi na hi ko du, baina ez 
da euripean jarriko. 

Gezurtien kea k arrazoia
ren lainoak ezkutatuko di
tu, kea haizeak eramango 
du eta lainoak ere bai, bai
na hauek itzuli egingo dira. 

10 � 

Ku ltur ekita ld iak gustuko a l  
d ituzu? Zer motatakoak 
atsegin d ituzu geh ien? 

1$1Q€1!t 

Akats bat 

zuzenduz 

Joan den apirileko Uztarria al
dizkarian eta I nazio Urrestilla 
Lapatx jostunari eginiko sola
saldian, aurrez herrian izanda
ko jostunetako bat bezala aipa
tzen zen Demetrio Egiguren, 
beraren tokian N ikanor Bere
ziartua agertu beharrean. Ba
koitzari berea . . .  

Imanol Elias Odriozola 

l za rra itz mend i ko 

l u rra k eta 

l u rj abea k 

Uztarrian, Azpeitiko aldizkariko 
apirileko alean Udal erabakiyek 
atalean agertu den berriaren 
aurrean honako oharpen hau 
eman nahi dut aditzera: lza
rraitz mendiko lurren jabe baka
rra ez da Azpeitiko Udala. Az
ken sal-erosketan, orain arte ja
be izan den Soziedade Zahar
etik (37 lurjabek osatua) lau ki
dek (bi Zestoakoak eta bi 
Azpeitikoak) ez dute saldu bere 
jabetza. Lau hauek lehen zego
kien jabe partaidetza berdinare
kin jarraitzen dute. 

Lur sail hori banaezina da ere
mu zatietan; osoaren jabetza 

dago banatua kideen artean, 
hainbesteko desberdinetan. 

Gaur egun, Azpeitiko Udala 
eta l�hendik dirauten beste lau 
kide dira mendi sail horren jabe
ak, bakoitza berari dagokion 
parte kopuruarekin, jakina. 

Justo Bereziartua Zendoia 

Eske r  m i l a ,  

ba i na 

ez ad i o r i k 

Badira urte batzuk Antxieta An
tzerki Taldea aski isilik dagoela 
herrian. Zenbait urtetan emai
tzez eta lanez beteriko urfeak 
bizi eta gero, zaletasunak eragi
nik eta zaletasuna sorrarazteko 
sortu zen Antxieta taldeak po
zarren ikusi du bere baitatik jaio 
zen eta hainbat eta hainbat ak
tore, laguntzaile eta antzerki
zalek bide berriak jorratu dituz
tela, beren bizitzetan bezala ar
te eszenikoetan ere. Eta berriro 
diogu, pozarren ikusten dugula. 

Denok ezagutzen ditugun ize
nak eta ezkutuan gorderik egin 
ditugun lanak dira euskal kultu
raren eremuan nekatzeke pilatu 
dugun ondarea: sormena, ema
naldiak, aktore-plantela, denon 
aberasgarri izan den eskar
mentua . . .  

Eta gure saiakerarekin herria-

Arantxa Ibarbia 
(langilea} 

"Kultur ekitaldiak asko gus

tatzen zaizkit. Ni re ustez ga ine
ra , a l de  ho rretat i k  b e h i n tzat ,  he
rrian aukera pol ita dagoela i ku sten 
d ut .  Geh ien  gustatzen za idan eki
tald ia antzerkia da .  Aukera gutxien 
e re atal horretan dago. Normalean 
joa ten  n a i z  e k i t a l d i eta ra , b a i n a  
denbora gehiegir ik e z  dudanez, ge
roz eta gutxiago joaten na iz.  O ra in  
geh ienbat u meei b ideratutako ku l 
tu r  ek i ntzeta ra joateko oh itu ra du
gu , hauentzat ga i ne ra aukera za
bala egoten baita , herrian geroz eta 
aukera handiagoa dago". 

gandik jaso duguna beti herriari 
eman diogulako, urte hauen bu
ruan herriaren esku uztea era
baki dugu herriari itzultzeko ge
ratzen zitzaiguna. Horrek, ze
hazki, ondorengoa esan nahi 
du: 22 urteko ibilaldian pilatu 
dugun ondare osoa herriko kui
tur taldeen esku uztea erabaki 
dugula. 

Ondare horretako hainbat 
gauza herriko kulturgintzan era
biltzen dira jadanik, eta halaxe 
jarraituko dute aurrerantzean 
ere; eta falta zitzaiguna -hau 
da diru-ondarea- herriko zen
bait kultur taldetara bideratu du
gu jada. 

Hauxe da gure ekarpena he
rriaren eskuetan uztean herria
ren aurrean esan nahi duguna: 
mila esker denoi garena zuen
gandik jaso dugulako eta hortik 
izango garena ere zuekin egin
go dugulako. 

Esker mila laguntzeko prest 
izan zareten erakundeoi. 

Esker mila ikusle, zaletu eta 
herritarroi, beti eman diguzuen 
harreragatik. 

Baina ez adiorik: zuen artean 
jarraitzen dugu, ahal eta daki
gun neurrian herritarron kultur 
ahaleginean lankide izaten eta 
-nork daki- agian biharko 
egunen batean berriro taulagai
nean emanaldi berriak ematen. 

Hurrena arte! 

Antxieta Antzerki Taldea 



Jon Berastegi 
(langilea) 

"Zerbait interesgarria dago

e n ea n j oa t e ko o h i t u ra ba

dut.  Hala ere , aukera hand iegir ik 
ez dagoela uste dut  eta horregatik, 
askotan h ir iburuetara joateko oh i
tura d ugu . H errian ekita ld i  geh iago 
eta d e sberd i n ak, a ukera, jartzea 
proposatuko n uke" .  

Liern i Garate 
(langilea) 

"Gustuko ditut kultur ekital

d i a k  ba ina  ez n a i z  sa rri tan 

joaten. Noizean beh i n  zerbait be-

Ka ixo Uzta rr i a . 
Aspa l d i ko !  
Vi l lepi nten  (Frantzia), martxoa
ren 1 5ean idatzia. 

Orain de la gutxi, patioan ordu 
eta laurden bue ltaka ibil i  ondo
ren,  ziegara sartu naizen ean, 
poz ederra eman dizu . Banuen 
esperantza, no iz  edo no iz  iritsi
ko zine la  eta dagoeneko esku 
a r tean  zai t u t .  S e n id eak ere  
saiatu izan d ira, bisitetan :  zu  
hona sartzen, baina beti atzera 
bota izan za ituzte . Ora i n  b i de  
onetik eta korreoz iritsi zara. 

Gogoan d ut, azkenengo aldiz 
ikusi zintudan eguna, duela urte 
eta erdi zen .  Denbora honetan 
guztian zure falta handia suma
tu izan d ut; badak izu , h erritik 
u rr u n  ibili gara eta zuk  ere ez 
ze n u e n  j akin ere e g i n go n o n  
genbi ltzan; zai la g u  topatzea. 

Orain behintzat badakizu non 
nagoen ;  espero du t, lehen  be
zalaxe, h err iko kontu  guztiak 
ekarriko d izkidazula. Herr i tik 
ihes egin genuenetik zure falta 
hand ia s u matu d ugu. Zu  sortu 
z i n e netik zu  izan zara herriko 
kontu guzt iez ente'.atu eta bes
te azpeitiar guztioi kontatu izan 
digu na. Badakit izugarrizko la
na egiten duzula, eta horregatik 
ere eskertu nah i  zaitut. Orain 
ere ikusi d ut kontu pi lo  bateki n 
etorri zarela, baita argazki pilo 
batek i n  ere. Ez zau d e  txarra 

UZTARRIAREN 

WEB ORRIKO 

INKESTA 

1 .  G ALDERA: Zer  

motako erakuske

tak d i tuzu g ustu 

koenak? 

• Pinturenak: %51 

• Argazkienak: 
%4 1 

• Eskulturenak: % 1 
• Bestelakoak: % 7 

rezia bald i n  badago bai baina bes
tela ez. Gehien gustatzen zaizkida
nak p intura erakusketak izaten di
ra. Herrian nah iko erakusketa ego
ten d ira baina zerbait hobea ikuste
ko kanpora atera beharrean aurki
tzen naiz" . 

Antton Uranga 
(ikaslea) 

- " N i r i a s ko g u s t a 

tzen zait joatea. Gu, 
gazteo n tzat f e stetan 
egoten d ira askotan eki-

-■-...- tald iak . Baina horretaz 
gai n  ere aukerak badaude .  N ir i  z i
nea gustatze n  zait geh ien ,  bai na 

Nora b ide ba ka rra ? 
I ldefonso Gurrutxaga kalea autoentzako norabide bakarreko 
kalea da. Hala jarri zutelako, logika handirik gabe . Miserikor
dia aurretik Pablo Vl.a kalera sartzeko aukera bakarrik ema
ten du ,  baina bi bide ditu, bi auto sartzen dira. Beraz, zerga
tik ez da jartzen bi norabideko aukera? Era horretara, Pablo 
Vl.a auzoak autoentzako bi irteera izango lituzke, eta, hala, 
Hartzubia aldeak arindua hartuko luke. Ez da ba zaila! 

eg inda. Lehen bezalaxe jarrai
tzen duzu, fin-f in  eta ahal duzun 
g u zt ia azaltze n . O rai ngoan  
ekarri dizkidazu n  albisteak ere 
batzuk onak eta beste batzuk  
txarrak dira. Normala da, eta 
u lertzen dut, zaila baita guztiak 
on.ak eta ederrak izatea. 

I .  Alkorta 

Albiste onen artean bat auke
ratzekotan ,  alkatearen agurra 
au keratuko nuke. Badakit egin 
dizkiozun galdera askori ez dio
la erantzun ;  baina lasai, beti ho
rre lakoxea izan da eta orain 
ere, bere agurrean, ez du  ema
ten asko aldatu denik. 

onak bakarrik. lkastoian anderefio
ak esaten d igunean joaten gara pe
l iku lak ikustera. Beste ekintzetako 
bat ibi lald ietara joatea izaten da eta 
hori ere gustokoa dut". 

lfiaki Agirre 
( ikaslea) 

"As ko g u statz en  

zaizkit antolatzen 

d i ren e k i t a l d i a k .  

Guretzat antolatzen d i 

ren  e k i ta l d i a k  n a h i ko 

s a rr i tan  egoten d i ra .  Au ke ra e re 

hand i a  d a .  N i re gustoko ek i ntzak  

z inea eta k iro l  ekita ld iek in zerikusia 

dutenak izaten d i ra" . 

Albiste txarren artean beste 
bat aukeratzekotan, zure lagun 
handi baten atxiloketa aipatuko 
dut, Euskaldunon Egunkariare
na. Badakit zuretzako ere izu
garrizko kolpea izan dela eta 
nola edo hala animatu nahi zai
tut .  Badakit izugarrizko ezina 
sen titzen de la, baina aurrera 
egin beharra dago. Guk ere, Es
pain iako eta Frantziako espe
txeetan gauden preso politiko
ek, aurrera egin behar dugun  
bezalaxe. Orain ikusten ari ga
ren eraso hauek guztiek helbu
ru bakarra dute, Euskal Herria 
leku guztietatik suntsitzea. Bai
na gogor he ltzen badiogu era
soa  Id ia ri, eta gain era g u re 
proiektu guztiak aurrera erama
ten baditugu,  egon ziur laster 
lortuko dugula gure betiko ame
tsa: Euskal Herriaren askatasu
na. 

Jarraitu Azpeitiko berriak leku 
guztietara banatzen, eta zorte 
ona izan ezazu. 

Badakit honaino etortzeko ki
lometro asko egin behar izan di
tuzula eta baita ere ful/a (katxe
oa) batzuk pasatu beharra izan 
duzula, baina zu lasai, pixkana
ka-pixkanaka nire senideak be
zalaxe oh itzen joango baitzara. 
Besterik gabe, zaindu  zaitez eta 
apirilean ere etor zaitez Azpeiti
ko berriekin, gaur etorri zaren 
bezalaxe. Begirunez, 

J abi Agirre Egurtze 
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ZENBAT BURU, HAINBAT ABURU 

Amets Arzallus (bertsolaria eta kazetaria) 

Azpei t ia rrok nola i k u ste n ga i tuen  idazteko eskatu dio Uzta rri a k  Amets A rza l l u s  h e n d a i a rra r i .  D u e l a  g utx i  i ra bazi  du l a u ga rre

nez Nafa rroa ko Bertso l a ri Txape l keta . Kom u n i ka b i deetan ere a r i tzen da.  Hemen  h a re n  a rt i k u l u a : 

AZPEITIARRAK 

B i I pa rra ldeko joan  omen z i ren  beh i n  

Azpe iti ra bazka ltzera . Otordu ederra eg in

go zuten ,  eta i r its i zen beh i ntzat postrea auke

ratzeko ordua . Kamarerak zer nah i  zuten ga l 

detu , eta , "gasna" gustura jango zuketela  

erantzun ,  hauek .  "Ez daukagu ba -kamare

rak seg ituan- nah i  baduzue,  arroz con leche,  
flana ,  tarta de queso, fruta , edo gazta ia dauz

kagu" .  "N i k  gasna nah i  nuen ba ina . . .  Segu r  

z i ra ez d uzue la  gasna ri k?" , tematu zen 

I pa rra ldekoa.  "Ezetz ba !  Arroz con /eche,  
flana ,  tarta de queso, fruta , edo gazta ia ,  esan 

d izut ! "  (kaskagogorrean ez d iozu i no iz i rabazi

ko azpeit iar bati ) .  "Bon ,  bon , u ntsa , gasnari k  

ez bada  kafea ha rtuko dut" esan ,  eta ha la  kon

pondu omen z i ren .  Eta kafea ha rtzen a ri ze la 

han i kus i  zuen kamarera ondoko maha i ra 

gasna ,  ba rkatu , gazta i puska eder bat zerbi

tzen .  Gerozt ik  Azpe it iko jatetxeek oso fama 

ona dute I pa rra ldean .  

N i ri ez  zait ha lakor ik gertatu . I zan  ere ,  ez  dut 

gaztari k jaten .  Eta ga i nera ,  azpeit ia rrez pixket 
ikixi det i b i l i an - i b i l i an .  Bertso esko lan ez ba ita 

batuan  eg i te n .  Ha l a  e re ,  a i tor dezadan  

I pa rra ldeko hu ra ez  de l a  azpeit ia rrek  arazoak  

sortzen d izkioten bakarra . Ora i n  de la pare bat 

h i l abete , a rreba tx ik ia , etxean baka rri k ikaratu 

eg iten zela-eta , n i rek in eraman nuen asteaz

ken arratsa ldean Azpeit i ko bertso esko lara .  

Eg i n  genuen , ondo  edo  ga izki , bertsotan ,  txo

rakeri p i l a  bat esa n ,  barre batzuk bota , eta 

ab iatu n intzen amonaren etxerantz autoan .  

Zestoan sartu a rte , a rreba tx ik ia ,  i s i l i k .  Zestoa 

pasatu , eta berd i n .  Ez da oso normala hor i  

beregan ,  eta Arroako autop ista i rteerako erro

tondan ,  ga ldetu eg in  n ion ea zer zuen .  Hara 

zer erantzun  z idan :  "Amets , zuk Minixtro-ri 
zerbait u lertzen al d iozu?" . "Bueno ,  zerbait ,  

zerbai t ,  ta rteka-ta rteka ba i  . . .  zer ba?" .  "N i k ,  

I I I parraldekoak 
gasna eskatu zion 
kamarerari; honek ez 
zuela. Kafea hartzen 
ari zela han ikusi zuen 
ondoko mahaian 
gaztaia zerbitzen" 

I I Azpeitiarrek 
badute baserritar 
puntu bat, eta 
bestalde·, badute 
moderno ukitu bar 

I I Han naizenean, 
zuka egin eta arraro 
begiratzen didate. 
Hendaian, euskaraz 
egitean begiratzen 
didate arraro" 

ezta ezerre ! Ezta euske raz a i  dan i k  e re !  Eta 

bere pasad izok kontatzen hasten d a n i a n ,  

oa ind i k  eta gutx ia ! " .  "Zuk  ere pa rre e i n  dezu 

ba hoiek kontatu d i tu n ian " ,  n i k .  "Bai bano 

parre no iz e i n  b ihar  zan kontu ratzen n i ntzala

ko ,  bestela  . . .  " .  

HIZKERA ETA IZAERA. Eg ia da ,  ba i ,  azpeit ia

rren h izkera oso itx ia dela ,  eta kanpoti k dato

rrenarentzat u le rtzen nah i ko za i l a .  Ba ina  h iz

kera denaren a lderantzizkoa da azpeit ia rren 

izaera . Izaeraz i rek iak ,  eta u l e rtzen errazak 

d i ra .  Natu ra lak  ba i t i ra .  Natura lak ,  eta pixka 

bat xe lebreak e re ba i .  Izan ere ,  badute base

rrita r puntu bat ,  eta besta lde ,  badute moderno 

uk itu bat .  Azpeit iarrek ,  hanka bat Errez i len  eta 

bestea Donostia n  ( eta puzkerra beti Azkoi

t i ra ) .  Berezia k  ba i t i ra ,  z inez. Goizean igua l  

joango d i ra u rrezko a izkora i kustera , e ta a rra

tsa ldean zezen korrideta ra . Xe lebreak ,  azpei

t ia rrak .  (K laro ,  n i k ,  ezagutzen d itudanen ara

bera j uzkatzen d itut azpeit iar  denak ,  eta n i k  

ezagutzen d itudanak geh ienbat bertso esko

lakoak d i ra .  Ba ina  lasa i ,  n i k  ere pentsatzen 

dut  1 3 .000 b iztan le ren  a rtean , ta rtean-tartean 

egongo d i re la ho riek ba ino  zuzenagoak .  Kos

tatuko za ie ,  ba i na ,  ha i n  natu ra lak  izaten ! ) .  

Ti ra ,  horre la  seg itzen badut ,  h u rrengoan ,  

zezena ordez ag ian  n i  akabatuko naute , eta 

orduan  itzu l  nad i n  loreetara . Eg ia  esa n ,  I pa

rra ldet ik Azpeit i ra joaten na izenea n ,  ha lako 

arnas berr i  bat beza la  ha rtzen dut .  Azpeit i an ,  

zu ka eg i n  e ta  a rra ro beg i ratzen d id ate . 

Henda ian ,  euskaraz eg itean beg i ratzen d ida

te a rraro. Azpeit ian  badute ha lako harrotasun  

bat  beren herr iarek iko ,  beste askok  ez dugu

na ,  eta behar  genu keena .  

Laburb i l duz ,  Azpe itia k  gasna  fa lta d u ,  ba ina  

bad itu beste gauza asko .  Asko eta onak .  N ik ,  

hara eg indako bue ltetan ,  hor ietako batzuk 

ikus i  d itut .  Denak ez o ra i nd i k .  Eta  horregati k ,  

gerora e re segituko dut  Azpeit i ra bueltaka . 

Txangu rror ik  hegan ,  ad ib idez,  ez ba itut o ra i n 

d i k  i kus i .  

zuk ere eman ezazu albistea, agenda, botoa, iritzia ... ; hartu parte 

Azpeitiko atayen, erraza da 

. uztarria .com 
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ERREMONTEA 

ERREMONTEAREN 

OINORDEKOTZA 

Matxinda rren send i ko bost erremontista , eta lau profesiona lak d i ra .  

Batek, ' Matxin 1 1 . a '-k, ora i n  gutxi utzi d io erremontean jokatzeari 

UttMrtMttffl 

S 
ei erremontista matxindarren b i  be
l auna lditan. Bi ana i ,  l n ak i  eta Ma
nuel lehen belaunald ian; eta lau le
hengusu , Xuban, I gor, l bon eta Gor

ka bigarrengoan. Send ian ere erremonteko 
postuak majo betetzen d ituzte: bi atzelari, 
l nak i Agirrezaba la Matxin /. a eta bere se
mea ,  I gor Ag irrezabala .  Besteak, a ld iz ,  au
rrelariak. Horiek d ira matxindarrak, Matx i 
mentakoak. J atorritik d atorkio g o itizena 
erremontista send i honi . 

l naki izan zen fami l iako lehen erremontis
ta. Azpeitian, frontoi l uzeko eskola bat jarri 
zela jakin eta izena eman zuen. l naki ,  Ma
nuel ana ia  gaztearekin etorri ohi  zen erre
monteko esko lara . Manue lek ere g u stoa 
hartu zion erremonteari, eta hasieran jo las 
moduan hasi  zena azkenean ofizio bihurtu 
zitza ien bi ana iei . 

B igarren belauna l dikoek denbora g utx i 
dara mate erremontean jokatzen. Matxin 
///.ak duela bi urte debutatu zuen profesio
na letan .  Matxin IV .a  eta Agirrezaba la be
rriz ,  joan d iren ihauterietan hasi ziren profe
s i ona l etan j okatzen,  Azpeiti an eg in  zen 

erremonte j a i a l d ian .  B i garren be launa l d i  
horrekin hasi  ziren izenaren arazoak. Sen
dian zegoeneko baziren l au  erremontista 
izen berarek in ;  beraz ,  be launa l d i  berriko 
azken biek izen desberd inak hartu behar 
izan dituzte, Matxin gehieg i zirelako. Ora in
goan ab izena hartu dute I gor Agirrezabala 
Matxin /aren semeak eta Gorka Ag irreza
balak ,  oraindik debutatu gabekoak. Horrela 
j arraituz gero , laster beste izen bat topatu 
beharko d ute. 

Erremontean jokatzen ikasi arte kirol za i la  
de la d iote Matxindarrek , "baina behin ikasi
takoan asko gozatzen den kirola  da" .  Parti
dak, berriz, "borroka" bezela definitzen di
tuzte. " Ikus leek bera ien d irua bataren edo 
bestearen alde jokatzen dute, eta gugan ja
rritako konfidantza h ori defend atu behar 
izaten dugu". 

IZARRAITZ PILOTALEKUAN . Entrena
menduak geh ienean lzarraitz p i lota lekuan 
eg iten d ituzte, asteazkenero. Baina ezin 
izaten dute guztiak batera entrenatu , lan 
kontuak tarteko .  Ba ina, hala ere sendiko 
bost bat kide bildu  oh i  dira , famil i giroan 
entrenatzeko . "Profesiona len artean ere 

gelditu oh i  gara frontoiren batera joan eta 
elkarrekin entrenatzeko. Lau bat lagun 
elkartzen gara, eta geure artean jokatzen 
ditug u  partidak" . 

Denbora ld i a  has i  orduko partidak ugari
tzen joaten d ira , eta askotan entrenamendu 
behar hand irik ere ez d ute izaten. "Urtean 
zehar ehun partida  inguru jokatzen d itugu ,  
astean pare bat g utxienez. Partida  kopuru 
horrekin ez dugu  izaten fronto iko entrena
mendu behar hand irik" .  Manuelek gogoan 
d u  bere profes iona l gara ietan jokatzen·zi
tuen partidak: "Lehen jaia ld i  gehiago izaten 
ziren, denbora ldian zehar 1 50- 1 60 partida 
inguru jokatzen ba ikenituen" . 

Erremontean jokatu aha l  izateko beha
rrezkoa da fronto i l uzea . Eta gisa horreta
ko frontoiak d ira Hernaniko Galarreta eta 
Iruneko Labrit. "Azpeitian ere egiten dira 
erremonte ja ia ld iak santotomasetan eta 
inauterietan ,  ba ina ez da erremontean 
jokatzeko frontoi aproposa" ,  d iote matxin
darrek. Azpetian erremontearen inguruko 
afizioa pizten ari da .  "Eskolan gaur egun 
1 5  bat gazte dab i ltza, ba ina , ha la ere, 
esku-huskaren itza l pean jarraitzen duen 
kirola da" ,  diote. 

Manuel A irrezabala 'Matxin 11'.a Erremontista 

H l naki ana ia eta b iok gara send i ko 
lehen erremontista belauna ld ia " 
Manuel Agirrezabala Matxin I 1. a  erremon
teko jokalaria izan da 23 urtean. Joan den 
h i laren 1 2an eg in zioten omena ldia Ma-txi
mentako erremontistari Hernaniko Gala
rreta frontoian. 
• Nolatan hasi zinen erremontean? 

14 hn 

Anai zaharraren b idez hasi nintzen. Bera 
izan zen lehenengoa erremontean joka
tzen gure fami lian. Umetan berarekin joa
ten nintzen frontoira , nola jokatzen zuten 
ikustera , eta han sortu zitza idan erremon
terako zaletasuna. 

• Zenbat urtetan jardun duzu jokalari pro
fesional moduan? . 
23 urtez jardun dut jokatzen, 22 estelarren 
mai lan. Zortea izan nuen has i  eta urtebe
tera erremonteko maila a ltuenean joka
tzen hastean 
• Orain utzi egin duzu. Zergatik? 

Bai ,  utzi eg in dut. Dagoeneko ohartu na iz 
ez naizela lehengoa. Gorputzak ez d ida la 
lehen bezala  erantzuten. Ba ina, hainbeste 
urtetan erremontean jokatzen jardun oste
an, ez da erabaki erraza izan. 



• 2 . 9 1 2 .  P rofe

s i o na leta n joka 

tzen has i  zenet ik 

e r r e m o n t e a n 

2 . 9 1 2  part ida  jo

ka t u  d i t u  M atx i n  

1 1 .ak . 

• LAU TXA P E L .  

L a u  a l d iz izan d a  

erremontean ba

na ka  txa pe ld u n : 

1 9 8 9 a n , 1 9 9 0 -

ean , 1 992an  eta 

1 994an . 

• 23 URTEAN. 1 9  

u rte  z i t u e n e a n 

hasi zen profesio

na letan jokatzen . 

23 u rtez jardun du 

p rofe s i o n a l et a n  

-22 u rte este l a

rren mai lan-. 

• Matxindarren erremonteko belaunaldiko 
beste erremontista bat izan zara? 
Bai. Anaia eta ni izan gara familiako lehen 
belaunaldia. 
• Familiartean hainbeste erremontista 
izatea zer da zuretzat? 
Ni asko pozten naiz nire ilobak ere erre
montean jokatzen ikusita. Kirol sanoa da, 
eta nik bezala erremontetik bizitzeko 
bidea ni pozik egongo naiz. 
• Nolakoa izan da zure erremontista bizi
tza? 

Ona izan da. Eta zorte handia izan dut 

urte hauetan guztietan. Egindako lanare
kin oso gustora nago. 
• Eta orain utzi eta zer? 

Gaur egun Azpeitian dudan harategian 
egiten dut lan. Lanetik ateratzen naizene
an jokatzen dut erremontean, baina den
bora pasa. 
• Urte hauetan guztietan bitxikeriarik, 
pasadizorik pasatuko zitzaizun bada . . .  

Ez dut gertaera berezirik gogoan. Irune
rako bidean-eta askotan elurra egiten zi
gun, eta dezente kostatzen zitzaigun fron
toira iristea. • 

� 15 



HERRI MAILAN 

Olazko basel izarako errepidea 
Aldundiak Udalari utzi dio 
Gipuzkoako Foru A ldund iko Di putatuen Kontsei l uak  Loio lab i 

det ik  O lazko Basel iza ra doan G l -41 8 1  errepidea Azpe it iko Uda

lari uztea erabaki  zuen joan den ap i r i l a ren 1 ea n  eg indako ba

tzarrea n .  

Azpeit iko Uda lak O lazko errep idearen eskualdaketa iazko 

eka i naren 1 0ean eskatu z ion idatzi b idez Foru A ldund ia ri ,  ba ina 

ba ld i ntza batek i n :  errepidea egoera onean egonda egitea 

Xanti Antero 

eskua ldaketa . Beraz, D iputatuen Kontse i l uak ,  errep ideko ga i 

naza la  kon pontzeko obrak  eg i n  ondoren ,  errep idea "artapen 

egoera onea n "  dagoelako eta uda lerr ia ga ind i ko " i nteres ik  ez" 

duenez, uda laren eskaria betetzea erabak i  zuen. Errep idea 

a u rrera ntzean Azpeit iko Uda laren esku egongo da ,  eta uda la  

a rd u ratuko da h u ra a rtatu eta ustiatzeaz. 

O lazko Base l iza rako G l -41 8 1  errep ideak 581 metro l uze d itu . 

Has ierako zat ia ,  1 25 metrokoa, 6 metro za ba l  da ;  jarra ian  dago

en zatiak ,  456 metrokoak,  batez beste 4 ,6 metroko za ba lera d u ,  

eta errepidea O lazko basel izan amaitzen da .  

Txan magoa 

Herriaren 
antolamenduaren 
arauak aztergai 

" Beh in  Azpeitiko ja ietan egon 

n i ntzen eta herria i rau l ita zegoen "  

nerea Uranga / Azpeit iko Udalaren eskariz , Cha
varri Slko Jan Txabarri arkitektuak Arau Or
dezkatza i leen Planteamendu au rrerapena egin 
d u. Jose Mari Bastida al kateak dekretuz onartu 
eta au rrerapena udaletxean ikusgai izan da ,  
api ri laren 24a arte ; herritarrek au rrerapen ho
rren gainean iradokizunak au rkezteko aukera 
izan d ute denbora horretan. Aurrerapenak esku 
askotatik pasa dira , jende ugari hu rbildu ba ita 
aurrerapenaren txostena eta planoak ikustera. 
Ba ina ,  oraind i k  Arau Ordezkatza ileen Plantea
mendua beh in  beti-

nerea Uranga / Xanti Antera , Txan magoa bezala ezagunagoa, apir i laren 3an izan 
zen Azpeit ian .  Korrika Ku ltu ra laren barruan bere trukoak eta magia eg itera eto
rri zen Soreasu antzokira .  Txik iak geh iago b i ldu  ziren helduak ba ino, "i l usioz be
tetako" magia ek ita ld ia ikustera . Ba ina ez da aurreneko a ld ia xan magoak 
Azpeit ian magia eg in  duena .  
• Ez da aurreneko aldia Azpeitian magia ikuskizuna eskaintzen duzuna? 
Ez, ez da lehendabiz iko ald ia , h i ruzpalau aldiz behintzat etorri na iz .  
• Eta zer nolako harrera topatu duzu Azpeitian? 

Ondo , ondo. Beti ondo.  
• Oraingoan haurrentzako ikuskizu
na egitera etorri zara. Baina, 
zein publiko duzu gustukoen? 
Magia au rkezteko era des
berd ina da .  Hau rrek in handi
cap bat d uzu , mag iaz sin isten 
dute. Haurra exijenteagoa da , 
magiaz s in isten baitu . Magia 
askoz dotoreagoa , konpl i katuagoa , 
sofist ikagoa da helduei egitea . Hel
d uak bere osotasunean baloratzen 
dute magia eta haurrek ez; haurrek 
ikusi nah i  d utena emaitza da . Az
ken boladan helduei eg iteko i rr iki
tan nago ,  %90a umeei egiten 
bait iot, baina b i  pub l ikoek bete
tzen naute. 
• Bestela, etorri al zara inoiz 
Azpeitira? 

Festetan .  Azko i t ian 
eg in  genuen saio bat, 
eta bu-katu eta 
"Azpeit ian festak d i ra" 
esan ziguten. Afaldu eta 
festara atera g inen. Uda 
zen ,  oso festa poten teak 
ziren ,  herria irau l ita zegoen. • 
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ko onartzeko pauso 
g a r ra n t z i ts u e n a k  
ematea falta da. 
Hu rrengo pausoa :  
Uda l batzak hasie
ra ko onarpena 
eman behar  d io. 
Gero , Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizia lean 
argitaratu eta berri-

1r.1■,r---• 
• E TXE BERRIAK. 

Arau Ordezkatzaile
en au rrerapen plane
an, 1 .600 etxebizitza 
be rr i  eg i tea  a u r re i 
kusten da. 

ro ikusgai jarr iko da, eta 30 eguneko epea izan
go da a legazioak eg iteko. 

AURRERAPEN PLANA . Au rrerapenak _ herria
ren datozen u rteetako etxebizitza , i ndustria , 
azpieg itu ra , i ngurumen eta beste lako beharrei 
erantzuna emateko asmoa du.  Hala nola , 
azterketa ugariren datuak jaso d ira au rrerape
nean: biztan leria , trafi koa -pasoko trafikoa 
% 1 4koa da-, etxebizitzak -200 1 ean 6.040 
etxebizitza zituen Azpeitiak eta hauetatik 1 .533 
hutsik zeuden ; 1 990et ik 1 .230 etxebizitza erai
ki d i ra-, i ndustria lu rrak eta abarren inguruko
ak. Ha laber, alde zaharraren berreraikitzea , 
promozio publiko eta pribatuko etxebizitzen 
politika garatzea eta etxeb izitzarako h i riguneen 
birka lifi kazioa aurre ikusten da bertan. I ndustria 
guneak non izango d i ren ere aurreratzen da. 

Gaur egun  indarrean dagoen Arau  Ordezka
tza i leen Plana 1 992an onartu zen. • 



Sanjuandegin 
norabide aldaketak 
Sanj uandegi auzoan errepideen 
n o rab ide  aldaketak eg i ngo d itu  
Azpeitiko U dalak. Norabide alda
k eta hau e k  b e h i n  b e h i n e k o a k  
izango dira, Sanj uandegi auzoko 
autoentzako aparkalekuak egoki
tzeko asm oa baitu udalak.  Sanjuandegi auzoa. / NEREA U. 

Maiatzaren lOeko 

manifestaziorako deia 

Diru bi lketa teknikari plazarako 
onartutakoen zerrenda erabaki da 
Azpeitiko Udalak diru bilketa teknikari plaza bat betetzeko 
leh iaketa deitu zuen ,  oposaketa bidezkoa. Eta lehiaketara aur
keztutakoen artean onartuak eta baztertuak izan direnen 
zerrenda erabaki zuen apirilaren 9an . 7 1  pertsona aurkeztu dira 
lehiaketara, eta denak onartzea erabaki du udalak,  i nor ez da 
izan baztertua. Bestetik ,  lehiaketa oposaketarako epaimahai 
kalifikatzailea izendatu zuen udalak. 

1 I I 

Idoia mendizabal / Udalbiltzaren kontra egindako opera
zioa salatzeko manifestazioa egingo da maiatzaren 
1 Oean, arratsaldez, Bilbon. Azpeitiko ASA taldeak 
manifestaziorako deia luzatu zien herritarrei, apirilaren 
30ean Udaletxe aurrean egindako kontzentrazioan. • C1:v.;:1m1■mwn1,mtm1nt1mm2nttt!Mit12lfflMl;1,e 

f Jij ·• tit •Ui fij f:J � ,tgij i-1•] I] Cl ;,tgij. m [fU aij� ----------------,------------------------------------, 
r -�:::iiiii AURREKO ARGAZKIYE . . .  

ERANTZUTEKO EPEA: Maiatzak 2 0  (asteartea) 

HELBIDEA: Uztarria, Julian Elorza Hiribidea 4, 2.a ezkerra; edo 227 posta kutxa (Azpeitia) 

AKATSA ADIERAZI (idatziz edo boligrafoz) :  

IZEN-ABIZENAK: 

TELEFONO ZENBAKIA: 

I RABAZLEARENTZAT SARIA: Etxe Zuri tabernan ataria. 

. . .  ETA SOLUZIYUE 

IRABAZLIE: Monika Bayon 

Monika Bayon izan da 39 . garailea. 
Patxo Eduardo Berasategi harate
giak emandako arkume bat irabazi 
du . Argazkian, Monika Bayon -es
kubian- eta Patxo Eduardo Berasa
tegi harategiko jabea ageri dira. 

L - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _ 
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HERRI  MAI LAN 

I I Lotsa ematen 
diguten alderdiak 
literaturaren bidez 
maitatzera iristen gara" 

Joxean Agirre 
(idazlea) 

I I Ameriketan, Renon, 
1959an, lehen euskal 
jaialdian aldatu egin zen 
euskaldun izateko era" 

Miel Anjel Elustondo 
(kazetaria) 

'Urrestil lako musika 
altxorra' maiatzaren 
9an kalean izango da 
nerea Hranburu / Urrestillako Pa

rrokiko abesbatzak diskoa gra

batu du ,  eta maiatzaren 9an 

aurkeztuko da Urrestillan. Izen

burua Urrestillako musika altxo
rra du . U rrestillan aspald it ik  

egin izan diren eta oraindik egi

ten diren elizkizun eta gisa ho-

rretako ospakizunetan abestu

tako zenbait kanta eta abesti 

grabatu d ituzte . Diskan ager

tzen diren abestiak Urrestillako 

Parrokiko abesbatzak berak 

abestu d itu . Grabatu d uten 

abesti sorta horrez gainera, dis

koan bestelako batzuk ere gehi-

't-�Oiff) 
lorazaintza 

@ Lorategien proiektuak 

Zuhaisken k imaketa 

@ Lorategi eta zela ien 
mantenua 

Be lar  landaketa eta tepe 
egur, harri edo txi lar  
jartzea 

943-0253 1 9  ( Azkoit ia) 

679 1 067 53 ( mugi korra) 

tu dituzte: "Elizkizunetako kan

tekin batera, beste bertso ba

tzuk sartu ditugu, lehengo eta 

oraingo urrestildarren bertsoak; 

horrela, beste kantekin batera 

tartekatuta agertzen dira", diote 

abesbatzakoek. 

Diska prestatzeko lanak be

rriz, joan den udazkenean hasi 

zituzten: "Denbora behar izan 

dugu guztia prestatzeko. Gra

baketa lanak ere luze joan dira. 

Azken hilabeteotan grab.aketa 

lanetan murgilduta egon gara, 

ahal den ondoen atera zedin 

guztia. Taldeko partaideok ere 

oso gustora gelditu gara egin

dako lanarekin, eta emaitza hor 

dago, jendeak hori ikus dezan". 

. Diska hau kaleratu ahal izate

ko Azpeitiko Udaleko Kultura 

Batzordearen diru laguntza ja

so dute, eta d iskaren mila ale 

maiatzaren 9an bertan jarriko 

dituzte salgai. Urrestillako Pa

rrokiko abesbatza 35 emaku

mek eta gizonezkok osatzen 

dute. Iazko irailetik hona abes

batzako partaide kopurua igo 

egin da, Urrestillako hogei ema

kume sartu baitira abesbatzan, 

eta, era horretan, tald�a sendo

tu egin da. • 

HORTZ KLINIKA 

Antonio Rafaniel lo 

- Odontologi  orokorra 

- Odonto log i  estet i koa 
- Aho zi ruj ia 

- Ezarpen osoak 

- Protesi mug ikorraren 

a ldaketa protesi finkora 

- Pieza gabekoa p ieza 

finkora a ldatzea 

En paran 8 - 1 Te l . : 81 67 36 

I I Mikel Aranburuz 
ez da batere hitz egiten, 
baina fenomeno bat da 
jokalari bezala" 

Javier de Pedro 
(Realeko jokalaria) 

Lakrikun 
antzezle bila 
ari da 
Lakrikun Antzerki Taldea, an

tzezlan berri bat prestatzen 

ari da. Eta horretarako an

tzezle bila ari da, antzerkira

ko zaletasuna duen orori zu

zendua dago deialdia. Lakri

ku nekoe ki n harremanetan 

jartzeko 653 73 1 5  08 telefo

nora deitu besterik ez dago. 

Eta bertan zehaztuko d iote 

entsaio eguna eta lekua. 

Maiatzean 
farmaziak 
gauez 
Maiatzean honako farmaziak 

egongo dira, Azpeitian ,  gau

ez irekita: Garcia (943 81 1 2  

74) , maiatzaren 1 , 3 ,4, 1 4 , 26 

eta 31  n. Aranburu (943 81 1 3  

50) ,  2 ,  1 6  eta 28an . Beristain 

farmazia (943 8 1 1 9  49) ,  1 2 , 

1 7, 1 8  eta 29an. Eta Etxebes

te (943 81  59 74) maiatzaren 

1 3  eta 30ean. 

J A T E T X E A 

Loiola h i ri b idea , 24 

LOIOLA - AZPEITIA 

Tlfnoa . : 943 81 56 08 

Faxa . :  943 1 5  03 62 



AZPEITIARRAK ANDALUZIAKO MENDIETAN. Aste Santutako oporraldian 36 azpeitiar inguru Lagun Onak 
Mendi Bazkunarekin Andaluziako (Espainia)  mendietan izan dira , Sierra Nevadan. Hiru hirumilako mendi egin dituzte azpeitiar mendizaleek: 
Mulhacen (3 .479 metro) , Loma Pelada (3 . 185 metro) eta La Veleta (3 .396 metro) . 

AZKOITIA - AZPEITIA BHI 

[

DBtl 

: ] B/\TXI LERGO/\K 

t l �ZI KETA Z I KLOAK 

AZKOITIAN ALTAMIRA AUZOAN ETA AZPEITIAN PERDILLEGIN : 

• Erdi  Mai lako Heziketa Zik loak 
- Merkataritza 
- Arotzerien eta a l tzarien fabrikazio industriala 
- Mekanika 

e Goi Mai lako Heziketa Zik loak 
- Admin istrazio eta f inantzak 
- Zur eta a l tzari produkzioa 
- Mekan izazio bidezko produkzioa 
- Informatika s istemen admin istrazioa 

e Batx i lergoak 

• AURREMATRIKULA 
E PEALDI ARRUNTA 

Batxilergoak 

Maiatzaren 2lik 9 ra (biak barne) 

Erdi eta Goi Mai lako H . Zikloak 

Ekainaren 2 lik 1 1 ra (biak barne) 

• MATRIKU LAZIOA 

Ekainaren 30etik uztailaren 4ra 

EPEALDI BEREZIA 
(biak barne) 

Goi Mai lako Heziketa Zikloak 

Uztailaren 24 lik 28ra (biak barne) 

KALITATEA ZURE ZERBITZURA 
Allumlrn Auzoa -,Jg Pcn..llllcgl, 3 
20720 AZKOITIA (Glpuzkou) 20730 AZPEITIA (C ip11:1,kou} 
Tel. : 943 85 21 74 F'nx. : 943 85 28 fi7 Tel. : 943 15 37 70 Fux.: 943 HI (i(; 20 
E . mail: azkoilia@urola.org E · nrnil: azpcilia@urola.org 

www.u ro l a . or  

A 
I Z A R R  J Z P E  
I IU K,l!iK NT'l1\ RJ.K,\llTf.A 

AZPEITIKO IKASTOLA 

KARMELO ETXEGARAI 

HAUR HEZKUNTZA-LEHEN HEZKUNTZA 

K UTAT ZKO USKAL H·EZKUNTZ.A 

Euskal  Herria ,  50  
Tel . :  943 8 1 2697 - Fax . :  943  1 50830 
E-mail : ke ikastola@jet .e. 

20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) 
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KAZETARITZA 

,, 
. A 

A··•· ·• ' ... , 
Kultura desberdinak ez ezik, egoera zail asko ere ezagutu ditu Joseba Iriondok Iraken, Pakistanen eta Afganistanen./JosEBA IRIONDO 

l a  bi h i l abete egi n d itu Bagdad h i ri bu ruan Joseba I riondo kazetari 

azpeitia rrak, ETBrentzat lanean ,  AEBen erasoetati k gertu 

IRAKEKO INJUSTIZIA, 

BERTATIK BERTARA 
i i tt!tri ; tttfflJ 

B
anuen itsasoa ikusteko gogoa", 
esan digu azpeitiar hizkera gar
bian Joseba I riondok, 1969an 
Azpeitiko Sanjuandegi auzoan 

jaio eta 12 urte zituenetik zarauztartua 

dugun kazetari ezagunak. Zarauzko hon
dartzan bertan jarri dugu hitzordua, eta 
han elkartu gara, itsasoa parez pare 
dugula. Burua oraindik Bagdaden ( Irak) 
dauka, nabarmena da. "Zentratu gabe" 
dago, oraindik denbora gutxitxo delako 
Bagdaden bizitakoa eta ezagututakoa, 
han ikusitakoa eta ikasitakoa ahazteko. 

20 � 

Ameriketako Estatu Batuek (AEB) lraki 
egin dioten erasotik gertu izan da Joseba, 
beste hainbat kazetari, brigadista eta ira
kiarrekin batera, arriskutik gertu. la bi hila
bete egin ditu Bagdaden -otsailaren 23an 
joan zen, eta apirilaren 13an itzuli-, 
Euskal Telebistarentzat lanean , eta "egin
dako lanaren emaitzak" betetzen duela 
esan digu Josebak, "oso-oso lan garrantzi
tsua delako halako lekuetan kazetariok 
egin dezakeguna". 1991 ko Golkoko 
Gerran eman ez ziren irudiak eman dituz
te Europako eta mundu osoko telebista 
kateek -ospitaletako irudiak, erasoen iru
diak, gertuko testigantzak . . .  -, AEBetako 

telebista kateek orain ere eman ez dituz
ten irudiak. Begidun gerra izan dela diote 
adituek, inoiz baino begi gehiagok segitu 
dutelako AEBen erasoa. "Horregatik da 
garrantzitsua gu kazetariok han egotea, 
hangoari buruz informatzea. Badakigu jen
dearengan eragin handia daukan informa
zioa bildu dugula, eta hori izugarria da ka
zetari batentzat". Josebak badaki, bestal
de, bera bezalako kazetarien lana "dese
rosoa" izan dela AEBentzat, Aznarrentzat 
eta beste hainbatentzat, "eta handik alde 
egiteko presioak ere jaso genituen , kaze
tariontzat arriskutsua izan zitekeela eta 
abar esanez". 



IRAKIARREN ARTEAN . Brigadistekin joan 
zen Joseba Bagdadera, eta horrek lana 
erraztu egin diola dio. "Haiek ez zituen 
etsai moduan ikusten lrakeko erregime
nak, eta kazetariok bai, neurri batean. 
Horregatik, brigadistei esker, haien joan
etorriari segituz, bestela ezagutu ere egin
go ez genituen leku eta egoerak ezagutu 
ditugu" .  I rakiarra "jende atsegina" dela dio: 
" m usu lmanengan ohikoa denez, beti 
laguntzeko prest dagoen horietakoa" .  Alde 
horretatik, beraz, eroso sentitu dira, hala 
dio Josebak, arrisku berezirik ez dutela 
sentitu ,  · "denak armaz josita zeuden 
arren" . Azam izeneko taxi-gidariarekin 
mugitu izan dira Bagdaden batetik beste
ra, eta lrakeko Atzerri Ministerioko funtzio
nari bat ere gainean izan dute beti, "zer 
irudi hartzen genituen zaintzen" -kazetari 
bakoitzak zaindari edo anakleto bana 
zuen-. Hain justu, ezin zutelako nahi 
adina irudi hartu ,  ezta nahiko luketen hura 
ere beti : l rakeko soldaduak, koartelak, 
kale nagusiak, zubiak . . .  Erabat debekatua 
zuten hori dena grabatzea, eta horretaz 
arduratzen ziren anakletoak. "Gurea ez 
zen, hala ere, gogorregia" .  

BELDURRIK EZ, BAINA . . .  "Beldurrik ez" 
duela pasatu dio Josebak, "ezin zarelako 
horrelakoetan pentsatzen hasi", baina ten-

I I Oso-oso lan garrantzitsua da 

Irak bezalako lekuetan kazetariok 

egin dezakeguna 
1 1  

I I Jende atsegina da irakiarra, 

musulmanengan ohikoa denez, beti 

laguntzeko prest dagoenetakoa 
1 1  

Joseba Iriondo 
(kazetaria) 

tsioa izugarria izan dela onartzen du : 
"Lehenengo egunetan aluzinatuta zaude, 
seko harrituta. Hasieran hoteletik irten ere 
ez ginen egiten, baina gero ohitu-edo egi
ten zara, eta hori da txarrena, halako ego
erara ohitzea. Bonbardaketan ari ziren 
nonnahi eta noiznahi, eta zu hor zenbil
tzan, batetik bestera, helburu militarren
gandik ahalik eta urrunen". 

Baina hori ere ez nahikoa, nonbait, arris
kutik urrun ibiltzeko. AEBen erasoak iraun 
duen bitartean 1 4  kazetari hil dira -eta 
hainbat eta hainbat zibil, nola ez-. Eta 
AEBek Palestina izeneko hotelera jaurti 
zuten lehergailuarenak marka guztiak hau-

. 
.. 

. . - . .. : -� ·-:�; . ·_, - -

tsi ditu , Josebaren ustez: "Ordurarte 
sakratua eta ukiezina zena, kazetariak 
egon ohi diren hotela hain justu , bonbar
datu egin zuten. Izugarria izan zen". 
Bonbardaketa horretan Josebaren lagun 
bat hil zen, Tele 5 telebista kateko kame
rari Jose Couso, hain justu. Beldurrik ez, 
beraz, baina desgrazia bat baino gehiago 
bai pasatu behar izan dituela Josebak. 
"Tentsio handia" bizi izan du, beraz, 
Bagaden pasatu dituen 5 1  egunetan, 
"momentu txarrak" ere pasatu ditu , lo egin 
gabeko gauak ere bai, "baina merezi izan 
du, inolako zalantzarik gabe". 

AEBen erasoa bukatu da, kazetari eta 
brigadista gehienak itzuli dira euren 
herrialdeetara, Joseba bera ere bai; baina 
han, I raken, "gizarte mikaztu bat" gelditu 
dela dio Josebak, "dena suntsituta dagoen 
gizartea, AEBen armadari eta agintariei 
zilegitasunik ematen ez dion gizarte bat". 
Horixe dauka buruan orain Josebak, 
Zarauzko hondartzan, itsasoa parez-pare 
duela Uztarriarekin hizketan ari den bitar
tean; eta badaki berriro ere hara itzultzeko 
aukera izango duela -Afganistanen lau 
aldiz izan zen-, sikiera ETBk kazetari bat 
hara bidaliko duela badaki. "Ni baino jende 
prestatuagoa badago, eta baliteke beste 
norbait bidaltzea, baina ni behintzat berriro 
joateko prest nago" .  • 

Eriza i ntzako laguntza i le-tekn i karia 

1 .400 ord u  ( i kastu.rte bat eta erd i ), 
lanteg ietan eg iten den 
prestaku ntza barne (400 ordu)  

Osp ita leko eriza i n  lagu ntza i lea 
Lehen artapenetako lagu ntza i lea 
Kontsu lta pribatuetan 
Zaharren egoitzetan 
Hortz-kl i n i ketan laguntza i lea 
Gaixoen za i ntza 

Eka inaren 2ti k 1 1  ra , b iak barne 

Oharra : i kasleen garra iorako d i ru laguntza aurreikusten da 
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PRESOAK 

ELKARTASUNAREN 

ARIKETA: 1 + 1=2 

U rteroko euska l presoen a ldeko 
elkartasun eguna herriko ha i nbat ta lde 
eta banakoren lanaren ema itza da . 
Ma iatzaren l Oean izango da aurten 

1@@1611MJ 

M 
aiatza ren 1 0ean 
izango da, Euskal 
Presoak Herrira! le
mapean , Elkarta-

sun Eguna. Egun osoko egita
raua osatu da aurten ere. Egu
naren antolaketan lanean hain
bat talde eta herritar aritu ohi di
ra aurreko egunetan. Tartean, 
nola ez, urte osoan zehar eus
kal presoen alde lanean aritzen 
di renak, hala nola, Etxerat, Az
peitiko Amnistiaren Aldeko Mu
gimendua eta presoen senide
ak eta lagunak. Baina urtean 

zehar bestelako ekitaldi eta alo
rretan lanean aritzen diren zen
bait taldek eta herr itarrek ere 
parte hartu ohi dute egun honen 
antolaketan, hala nola, k i rola
riek, lkasberri K i rol Elkarteak, 
herriko zenbait rock taldek, ber
tsolariek, begi raleek, sukaldari 
lanetan a r rtzen d i renek eta 
abar. Aurtengo elkartasun iru
diak adierazi bezala, elkartasu
na "gehituz" egiten da, antola
tza i leen a rabe ra; hau da, 
1 +1 =2. Orain arte antolatutako 
elkartasun egunetan partehar
tze handia izan da, antolaketan 
nahiz ekitaldietan, "eta herrita-

rren gehitze horrek indartzen du 
presoekiko elkartasuna ere". 

DISKOA . Elkartasun Egunari  
begi ra, herriko bost rock taldek 
kantak egin eta d isko batean 
grabatu dituzte, eurek ondoen 
dakitena eginez. Kanten hitzak 
egun honi begi ra egindakoak 
dira, gainera. Disko hau egiten 
denbora dezente eman dute tal
deek, baina egunean bertarako 
prest izango da. "Bost talde ari
tu gara kantak grabatzen: Naz
kau ez, Ezinean, 1 2  Tribu eta 
Segabathor talde azpeitiarrak 
eta SPYNYzumaiarra. Gainera 
C D-Rom formatoan aterako da, 
i rudiak ere izango baititu jaso
ta", dio Josu Zubizarreta musi
kariak eta diska grabaketa lane
tan aritu denak. Sei eurotan ja
rriko da salgai diskoa, eta maia
tzaren 1 0ean bertan he r r iko 
plazan jarr iko di ren postuetan 
behintzat erosi ahalko da. • 

EGITARAUA 

MAiATZAK 10 
( larunbata) 

• ELKARTASUN KROSA. 

• 1 1  :00 : sei kilometro eta 
izen-ematea sei eurokoa 
izango da. I zena aurrez 
tabernatan eta egunean 
bertan plazan eman ahal 
izango da. Plazan bertan 
hasi eta bukatuko da. 
• Hamaiketakoa eta sa
ri banaketa : lasterketa
ko parte hartza i le guz
t ientzat hama iketakoa 
eta sari banaketa. Gero, 
argazki erraldoia aterako 
da. 

• HERRI KIROLAK, BER

TSOLARIAK ETA TRIKITI

LARIAK. 

• 1 2 : 3 0 : He r r i k i rolen 
ikuskizuna, bertsolarien 
eta t r i k i t i la r i en sa i oa 
izango dira plazan. 

• HERRI BAZKARIA. 

• 1 4 :00 : azoka plazan. 

• MATERIAL SALMENTA. 

• G o i z  osoa n :  plazan 
material salmenta, sina
dura b i lketak, p resoek 
egindako lanen e rakus
ketak, gutun idazketak 
eta abar izango dira. 

• GAZTETXOEN GUNEA. 

• 1 5 : 30 :  Olazko Amaren 
Plazan gaztelu puzga
rriak, aurpegi margoketa, 
jolasak . . .  Beg i raleak 
egongo dira bertan. 

• BURUHANDIAK. 

• 1 8 : 00 : Olazko Amaren 
Plazan. 

• MANIFESTAZIOA. 

• 1 9 :00 : manifestazio isi
la, Elkartasunez, Euskal 
Presoak Herrira! lelope
an. Ondoren, ekitaldia. 

• KONTZERTUA. 

• 23:00 : herriko talde bat 
eta Re inc identes, pla
zan. 





ZUMAIAko 
INSTITUTUA 

H EZKU NTZA ESKAI NTZA 2003-2004 

H EZ I KETA Z I KLOAK 

� ERD I MAI LAKOAK 

Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko 

epea : maiatzak 5etik 9ra ,  b iak barne . 

SARB I D E  PROBAREKI N 

- Barazki , harag i  eta arra in  kontserbag intza , 1 .400 ordu  

- Eki po eta I nsta lazio E lektron ikoak, 2 . 000 ordu  

� GOI  MAI LAI KOAK 

- Adm in istrazio eta F inantzak, 2 .000 ord u .  

- E l i kagaien I ndustriak ,  2 .000 ord u .  

Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko 

epea : eka inaren 2ti k 1 1  ra , b iak barne. 

SARB I DE ZUZENA 

Matriku la eg iteko a ld i  arru nta : eka inaren 

30eti k uzta i laren 4ra , b iak barne .  

- E rregu lazio eta kontro l  s istema automatikoak,  2 . 000 ordu  Matri ku la eg iteko aparteko a ld ia :  uzta i laren 

24tik 28ra ,  b iak barne .  

BATXI LERGOAK 

� TEKNOLOG IA 

� G IZA ETA G IZARTE Z I ENTZIAK 

� NATU R ETA OSAS U N  Z I ENTZIAK 

Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko 

epea: ma iatzaren 5et ik 9ra ,  b iak barne .  

Matriku lazioa eg iteko a ld i  arrunta: eka inaren 

30eti k uzta i laren 4ra ,  biak barne . 

Aita - Mar i  Auzateg ia ,  z/g. 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) / Jelak. 943 86 08 09 - 943 86 23 20 Faxa : 943 86 08 1 0  / e-ma i l :  zum i ns_t@euska l net . net 
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Erremintaren 
Institutua 
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Maqu ina 
Herramienta 

I N FORMAZIOA: 

Makina Erremintaren 

I nstitutua 

Azkue Auzoa, 1 - 20870 Elgoibar 

Telf. 943 74 82 65 - 74 41 32 
Faxa. 943 74 41 53 
emai l :  amaia@fmh.es 
www.imh.es 

E uskadi 

AENOH 

HEZIKETA ZIKLOA 
GOI MAILA (A eta D ereduak) 
• Proiektu Mekanikoen Garapena 
• Mekanizazio· Bidezko Produkzioa 

• Industri Ekipoen Mantenimendua 

ERDI MAILA (A eta D ereduak) 

• ·Mekanizazioa 

ATE IREKIAK : 

p1aiatzaren 22an eta ekainaren Sean, 

arratsaldeko 1 9etan 



ETXEBIZITZA 

ZOZKETA, MAIATZEAN 
Uda l sustapeneko 75 etxebizitzen eska intzan herrita r uga ri k eman du izena Azpeit ia 
Lantzenen, eta ma iatzean egingo da etxebizitza horien au rreneko zozketa 

Babeseko etxe kopuru urria 
• AZPEITIAN. Herrian 1997az geroztik ez 
da babes ofizialeko etxebizitzarik egin. 
Azpeitian babes ofizialeko etxebizitza ba
karrak Euskal Herria auzoan eraikitakoak 
dira. Eta azken udal sustapeneko etxebizi
tzak Damaso Azkue auzogunean egin zi
ren. Herrian hamabi urtean, 1990etik, 

1.230 etxebizitza berri eraiki dira; gehie
nak 1992an: 272. 

• BESTE HERRIETAN. Inguruko zenbait 
herritan babes ofizialeko hainbat etxebizi
tza eraiki eta zozketatu dira dagoeneko. 
Etxebidek Gipuzkoan 892 etxebizitza es-

U 
dal sustapeneko 
etxebizitzak eg iteko 
asmoaren berri eman 
zuen martxoan Uda-

lak, Alkatetzaren bidez. Udalak 
Azpeitia Lantzen S.A.ren bidez 
egingo ditu 75 etxebizitza, eta 
horietatik 50 alde zaharrean 
egingo dira, zaharrak bota eta 
berriak eraikiz. Baina Azpeitia 
Lantzenetik argi utzi da ez dire
la babes ofizialeko etxebizitzak, 
udal sustapenekoak ba i zik.  
Merkatuko etxebizitzen salneu
rria baino baxuagoak izango 
badute ere, 150 mila euro edota 
180 mila euro inguruan ibiliko 
dira. 

JENDEAREKIN EGON. Azpei
tian Lantzenen esanetan, udal 
sustapeneko etxebizitzetarako 
izena "jende askok" eman du. 
Maiatzean lehen zozketa egitea 
aurreikusi du. Baina aurretik 
izena eman dutenekin egon eta 
baldintzak betetzen dituzten 
"ziurtatuko" da. Plana bi urtera
ko egin dute. 

leitzeko asmoa du. Azpeitian kokatutako 
etxebizitza bakar bat ere ez da sartzen 
kopuru horretan. Azkoitian iaz 60 etxebizi
tza zozketatu ziren. Bi logelako etxebizi
tzen (65 metro karratu) salneurria 67 mila 
eurokoa da (trastelekua eta garajearekin 
80 mila euro), eta hiru logelakoena (79 
metro karratu) 83 mila eurokoa (trastele
kua eta garajearekin 97 mila eurokoa). • 

Irudiek in , lraurgi bai lararen zerbitzura 

Taberna bat 

a lokatzen da 

Azpeit ian 
Grabatutako bideoen kopiak 

egiten d ira 

81 53 35 



MANEX BER ISTAI N  HARIARI TIRAKA 

HORMETAKO 

POETAK 

B 
izitza honetan aurrera begiratzeko beharra 
guztiongan jaiotzen da une bat baino gehiago
tan. Aurrera begiratzeko eta ,  nola ez, aurrera 

egin ahal izateko , distantzia beharrezkoa da ,  hala us
te dut nik behintzat. Distantzia hori gure akatsen sor
terri bih urtu daiteke, edo g ure baloreen erakustoki, 
ha la  nol a ,  bata zein bestea nabaritu , atzeman edo 
ukitu , atzera begiratu ahal izango dugu ,  distantzia ho
rretan utzitako aztarnak manipu latzera. 

Oso garrantzitsua izaten da d istantzia horrek mar
katzen dig un  es paz ioa ezagu tzea . Pausoak ziur  
eman aha l  izateko eta atzera aha l  den gutxiena begi
ratzeko . Egunero sortzen dugu bide berri bat, aurre
koaren ia berd ina dena , baina aldi berean desberdina 
eta hasieran zentzu g uztiak erne mantentzen ·sa ia
tzen gara , ondoren geure eg ingo d itugun ezaugarriak 
ikusi eta barneratzeko intentzioarekin. Bigarrengo al
diz zapaltzen dugunean bide horren edukia , segurta-

. suna handiagoa da, gozamena bezalaxe. 
Hormetako poetak bide berrien sortzaile beza la ikus 

ditzakegu .  Ez d ira kirolari soilak, d istantziarekin jolas
ten duten idazle mend izaleak direla esatea ez l i tzate
ke astakeria izango.  Idazle bati d istantzia orri zuriak · 
markatzen dion bezala ,  eska latzai le bati horma batek 
ezartzen dio aurrera beg iratzeko arrazoiaren xarma. 
Horm etan b ide berr iak izkiri atzen dituzte,  esku en 
ziurtasunez eta hanken abileziaz. Beraiek markatzen 
duten espazioa ez da desagertzen, hitzak bezala ,  eta 
hormetako arraild uretan lokartzen da. 

Azpeitian eska latzeko zaletasun hand ia dago,  au
rrera begiratzeko joera izaten duten gazte asko aurki
tzen dira. Eguzkia noiz aterako zain, hormak berotu 
eta hormetako epeltasunak dastatzeko intentziotan 
ateratzen d ira seg urtasun neurri guztiak po ltsan di
tuztela .  Zaratarik atera gabe aurrera egiten duenak 
ateratzen du zaratarik hand iena , baina bukaeran, be
ren emaitzak aza leratu behar direnean eta bitartean 
inori trabarik egin gabe egiten dute aurrera . Baliteke 
hormetako poetek, bera ien poes ia ozen ez oihuka
tzea , ba ina beraien balentria gure belarrietara iristen 
da , agian haizeak ekarrita , nork daki . 

I s i lean eg iten dute lana poeta hauek. Beraien pau
soak ez dira entzuten, mend iak beretzako gordetzen 
d itu eta agian mend igo iza leren bat i  irits iko zaizkio 
ha izearen errezita ld i  ama igabeak. Eska latza i leak 
mendia behar du eta mendiak behar ditu hormetako 
poeta hauen esku eta hanken ferekak. Erlazio eder 
horretan errespetuak indar handia dauka , bata beste
arekiko errespetua ,  beg irune eta besarkada horretan, 
b iharko egunaren baitan ez d ira elkar enga inatzen . 

H ILEKO 

GALDERA. 

Azpeitian 

igande 

arratsa ldeak 

ez a l  d i ra 

astelehen 

goizak beza i n  

tristeak? 

Azpeitia ez da ,  guretzat beh intzat, kostako herri bat, 
eta itsasoaren eta surflarien arteko erlazioa ez dugu  
hain sakonki ezagutzen. Baina Azpeitia mendiz josita 
dagoen herri bat da, l uxuzko koadroak ikus d i tzakegu 
egunero batera eta bestera beg iratuz. Denbora mu
rritz batean nahi ad ina mend i buru zapaltzeko aukera 
daukag u  eta horren ondorioz mend ien gorputzean 
poetek haizearen abesti ak ereiten dituzte. Erl azio 
mota hori gertuago sentitzen dugu. 

Erlazio hori sakonago ezagutuz zerura begira jarri 
beharko g inateke, gure inguruak eskaintzen d izkigun 
d istantziez gozatzen hasteko eta g ure modura men
d iaren gorputzean aurreneko h itzak idazten hasteko , 
oinekin bada ere. Azpeit ian badago mend iza letasu
na, eta hormetako poetek idatzitako bidearen irakur
ketan murgild uz s iesta batzuk botatzea ez l i tzateke 
gaizki egongo,  b itartean haizearen karizia eta berde
aren usain gozoa barneratuz . 



UZTARRIAREN TARTI 

Uztarriak 1 1 .  Ku ltura ld ia abian 

jarri du ,  bere V. urtemuga bete 

1 1 .  KULT 

• MAIATZAK 9 (ostira la) . 
• 22: 00: Letrak biluzten. 
Menu erotikoa antzerki
poesia emanald ia, Az
peit i  ko eta kanpoko 
idazle gazteen eskutik. 
Onatz tabernan. 

duenean 

Argitaratzailea: Uztarria Kultur 
Koordinadora 

Egoitza: Julian Elorza Hiribidea 
4, 2.a ezkerra (Azpeitia). 
Telefonoa eta faxa: 943 -
1 5  03 58 

Posta elektronikoa: 
uztarria@topagunea.com 

Web orria : 

www. uztarri a . com 
Posta kutxa: 227, Azpeitia 
Inprimategia: Gertu 
Tirada: 1 .900 ale 
Lege gordailua: SS-860/2000 

ald izkari honen 
laguntza i leak 

AZPEITIKO 

UDALA 

■ Gipuzkoako 
Foru Aldundia 

EUSKO 

JAURLARITZA 

Kultura Saila 

Uzta r r i a  Ku l t u r  Koord i n adorak  
ez  d u  be re ga in  h a rtzen a l d i z 
k a r i a n  a d i e ra z i t a ko e s a n e n  
eta i ri tz ien erantzuk izuna 

• BOST U RTE . Bost urte bete d ira jada herriko 
hainbat taldek eta eragilek Uztarria Kultur Koor
dinadora sortu zutenetik ( 1998ko martxoaren 
3an sottu zen Uztarria) .  Ordutik hainbat lan eta 
aldarrikapen egin ditu, . eta Azpeitiari zerbitzua 
eskaini dio, betiere herrigintzan, euskalgintzan 
eta kulturgintzan oinarrituta. 

• LAN UGARI ORAIND IK: Bost urteotan egindakoa 
ontzat jotzen dugun arren, oraindik lan ugari da
go egiteko, h·erriko kultur dinamika eta partehar
tzea ahul dagoelako oraindik, herrian kultur eki
taldi_ak antolatzeko ohiturarik ez dagoelako, az
peitiarrek herriak sortutako kultura kontsumitze
ko ohitura handirik ez dutelako . Eta kezkatuta 
gaude, bost urte eta gero, oraindik, herriak lokal 

• EKAINAK 6 (ostirala). 
•20: 30: Bertso-afaria, 
Erniarraitz Bertso Esko
lako irakasle eta ikasle
ekin . Errezilgo Boron
degi jatetxean. 

• EKAINAK 7 ( larunbata) .  
• 1 8:00: Pain Ful taldea
ren kontzertua. Korrale 
tabernan. 

• EKAINAK 21 (larunbata) .  
• Egun osoan : Artisau
tza azoka. Tailerrak eta 
postuak. Plazan. 

aldetik oso eskas segitzen duelako, herriko tal
deek ia non bildu ez dutelako, kultur ekitaldiak 
tabernetan egin beharrean daudelako . . .  

• KULTUR GUNE BATEN BEHARRA: Azpeitia kultura 
aldetik herri bizia izatea nahi badugu, herritarrek 
kultura sortzea nahi badugu, azpeitiarrek he
rrian eginda_ko kultura kontsumitzea nahi badu
gu, horretarako baldintzak sortu egin behar dira. 
Herriko taldeen eskura egongo den kultur gune 
bat behar da Azpeitian; kulturgintzan, euskalgin
tzan eta herrigintzan dabiltzan taldeen bilgune 
izango dena; kultur espresiorako balioko duena; 
Azpeitia piztuko duena; erreferentzia izango de
na. Uztarria, Azpeitiaren alde halako pauso ga
rrantzitsua emateko prest dago. 

EG IN  ZAITEZ BAZKIDE UZTARRIAn 
Urtean 21 euro (aldizkaria, bi l iburu, ' Literatuzta') / Bestela egin harpidedun (aldizkaria soil ik; kontuarena ez beste guztia bete) 

1 IZEN-ABIZENAK: _________________________ _ 

HELBIDEA: _____________________________ _ 

HERRIA: _____________ KODE POSTALA: __________ _ 

TELEFONOA(K) : ___________ POSTA ELEKTRONIKOA: ---------

KONTU KORRONTEKO ZENBAKIA (20 digitoak) : ____________________ _ 

Julian Elorza Hiribidea, 4, 2 .a ezkerra • 227 posta kutxa • Telefonoa eta faxa: 15 03 58 • Posta elektronikoa: uztarria@topagunea.com 

� '27 



U DAL HAUTESKUNDEAK 

Ez d i ra oh iko udal hauteskundeak izango. 
Batetik, Habea legez kanpo utzi dute. Bestetik, 
herriak a lkate berria izango du 18 urte eta gero. 

ERASO 

JUDIZIALAK 

BALDIN TU 

.DUEN 

BOZKETA 

udal hauteskundeak Azpeitian 

m m 
Errolda : 8.91 6 Abstentzioa : %35 Errolda: 9 .493 Abstentzioa: %39 
ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK 

EAJ 3 .297 1 1  EAJ 3 .737 1 2  
E A  (sortu gabe) EA (sortugabe) 
HB (ez parte hartu) HB 683 2 
PSE 3 1 2  1 PSE 446 1 
EE 1 . 1 69 4 EE 7 1 1  2 
Besterik 830 1 EKA 

2J5 h-n 

OitlmflNMM?t 

D
emokrazia batean he
rritarrak a l d ian behin 
d u  bere ag intariak au
keratzeko aukera eta 

esku bidea.  H eg o  E u ska l H e
rrian ez da ha l akorik gertatuko 
aurten, ma iatzaren 25ean, m i 
laka lagunek ezingo d ituztelako 
l eg ez - E s p ain i ako Au ziteg i 
Gorenaren arabera ; hilaren San 
hartuko du behin betiko eraba
kia- ezkertiar p lataforma aber
tzaleak hautatu , ez uda letan ,  ez 
foru a ldundietan edo Nafarroa
ko Leg eb i ltzarrean. Azpeitiko 
Uda lean, esatera baterako; le
gez kanpo utzi d utelako Habea . 

• HEREN BAT. Azp eiti a n  
aurkeztuko d en a l derd i 
edo p l ataforma eus-
k a l  a b ertza l e  ez-
kert iar  bakarra 
· da Habea ,  eta 
ora i n  d e l a  
l a u  u rte 



udal hauteskundeetan EH ez
kerreko elkarte abertzalearen 
a lde egin z u ten azpeitiarrak 
%34 izan zirela oinarri hartuta, 
herriaren herenak ezingo du, le
gez, orain aukera hori edu ki. 
Espainiaren eraso j udizialak 
erabat baldintzatu ditu, beraz, 
udal hauteskunde hauek. 

• BOTOA? Habe
ak, ha la  ere, 
esan du 

m 
Errolda: 1 0 .01 0 Abstentzioa: %28 
ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK 

EAJ 2 .940 8 
EA 2 .466 6 
HB 928 2 
PSE 274 0 
EE  4 1 1  

udal bozetara aurkeztu egingo 
de l a, berari  botoa e materik 
izango dela. Uste dute ehunka 
boto lortuko dituztela, kasu ho
rretan, ba l io  l egalik ez izan 
arren, "balio morala" izango du
tela, eta ikusiko de la zinego
tziak izateko adina boto lortzen 
dituen edo ez. Lortzen baditu ,  

m 

Udaletxean lan 

ASKATU? 
Habeak esan du be

re botoa ematerik izan

go dela hilaren 25ean . 
Bera z , a zpeitia r  

bakoitzak iku

siko d u  Es
p a i n i a tik  

H a b e a r i  

jarri d ioten 
giltzarrapoa 

(k a n d a d u a )  
askatu edo ez. 

Errolda : 1 0 .258 Abstentzioa: %33 
ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK 

EAJ 3 .305 9 
EA 1 .770 5 
HB 1 .038 3 
PSE 226 0 
EE 326 0 

egiteko "prest" azalduko da Ha
bea, eta bertara ere joango da 
ekain erdi aldera udal korpora
zio berria osatzen den egune
an. 

• HERRIKO ARGAZKIA. Pilota, 
EAJren eta EAren teilatura bo
tako du horrela Habeak, deso
bed ie ntz i  a zibi laren aldeko 
apustua egin dezaten nahi du, 
baina ikusi egin beharko da zer 
gertatzen den. Kontuak kontu, 
Habeak azkenean ordezkari
tzarik ez baldin badu Udalean, 

eta pentsa EAJ-EA koalizioak 
hamabost zinegotzi dituela 

eta beste bi Espainiako 
alderdien ordezkarien 

artean banatzen 
dela, garbi dagoe
na da udal hori ez 
dela herriko boron
datearen argazkia 

edo isla izango. Le
gezkoa izango da, bai

na legea eta justizia ez 
doaz beti bat. 

• ALKATE BERRIA. Udal hau
teskunde hauetako beste albis
te garrantzitsua alkate aldaketa 
izango da. Jose Mari Bastidak 
(EAJ ) hemezortzi urte egin ditu 
alkate bezala, 1 985ean Imanol 
Elias ordezkatu zuenetik, eta 
orain haren alderdiak beste ze
rrendaburu bat aurkeztu du: Ju
l ian Eizmendi. Euskal Herrian 
alkatetzan denboraldirik han
dienetakoa egin duena izan da 

mE 
Errolda: 1 0.763 Abstentzioa: %31 
ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK 

EAJ 3.030 8 
EA 2 . 1 0 1  5 
HB 1 .459 4 
PSE-EE 225 0 
PP 287 0 
I U-EB 89 0 

Bastida, eta seguruenik alkate 
berria alderdi bertakoa izango 
den arren, horrek, nahitaez, al
daketa ekarriko du herrira. 

• ESTILOA. Bast idak estilo per
tsonal izatuarekin kudeatu du 
Azpeitiko Udala, eta Eizmendik, 
Uztarriari emandako elkarrizke
tan azpimarratu duenez, "talde
an" egin nahi du lana. Hala, hiru 
areatan banatuko du Udala:  ba
ta ekonomiarekin zer ikusia 
duena; bestea zerbitzu oroko
rrekin zerikusia duena, eta hiru
garrena gazteria, kultura, hez
kuntza, euskara, kirola, fes
tak ... hartuko dituena. Bakoi
tzak edukiko lituzke bere ardu
radunak, eta Eizmendik koor
dinatuko luke dena. Eta herria
rekin "ta lante irekia" edukiko 
duela esan du. 

• ESPAINOL ORDEZKARIAK. 

Habearen botoek baliorik gabe 
uzten baldin badituzte, oso-oso 
litekeena da Espainiako alder
dien ordezkariek pare bat zine
gotzi lortzea Azpeitiko Udalera
ko. PS E-EEk, I U-EBk eta PPk 
zerrendak aurkeztu dituzte. 
Ezohikoa kasua litzateke. I zan 
ere, 1 983-1 987 legegintzalditik 
Espainiako alderdien ordezka
riek ez dute aulkirik izan Udale
txean -orduan PS Ek bat izan 
zuen, aurreko legealdian beza
la-. Bestetik, Aralar ez da he
rr ian ta l dea aurkezteko gai  
izan. 

m 
Errolda: 1 1 .299 Abstentzioa : %31 
ALDERDIA BOTOAK ZINEGOTZIAK 

EAJ 3 . 1 4 1  7 
EA 1 . 744 4 
EH 2 .923 6 
PSE-EE 235 0 
PP 351 0 

� 29 



UDAL HAUTESKUNDEAK 

lul ian 
Eizmendi . 

EAJ-EA koa l izioko 
hautaga ia  a l katetzarako 

ERRONKA 

HANDIA 

DAUKA 

AURREAN 

· Eizmend i aterako 
ote da a lkate? 
Hala d i rud i .  Aurre 
egin beharko 
d io Bastida 
ordezkatzeari . 
Erron ka du Enekoitz Esnaola 

30 � 

" Habea gabe , 
ema itzek ez dute 
herria is latuko ,  

ba i na z i legitasuna 
eduki ko dugu "  

P. rogramako ardatzak zehazteko bilerak, 

aurkezpena, elkarrizketa, argazki ofi

zialak . . .  Horietako gauza asko ez ditu be

rriak Julian Eizmendik, lehen ere aurkeztu

ta dagoelako -EEtik- baina erantzukizu

na du bestelakoa: orain alkate izateko au

kera handia du. Eta hori, desberdina da. 

"Hau dena berria da niretzat", dio. 

• Animatuta? 
Animatuta, eta ilusionatuta. 

• Noiz aipatu zizuen aurkezteko? 
Joan den urteko urri bukaera aldera. 

• Zeu ordurako afiliatuta al zeunden? 
Ez, ni gero afiliatu n intzen . Baina ni azken 

urteotan ildo honetan nengoen, eta espres

ki adierazi izan dut, batik bat su-etena apur

tu zenetik aurrera aktiboki koalizioaren in 

guruan aritu naizelako. Baina beti eduki diot 

halako erreparoa afil iatzeari, batik bat Di

putaz ioan betetzen dudan karguagat ik. 

Udal Harremanetarako Unitate Tekn ikoko 

burua naiz, eta lanean objetiboa eta profe

sionala kontsideratzen naiz. Zerrendaburu 

izendatzean erabaki nuen afil iatzea, nola

bait nire konpromisoa indartzeko. 

• Lehen ere aurkeztu izan zara udal hautes
kunde zerrendatan: 1987an eta 1991n. 
Bai. 

• Euzkadiko Ezkerran. Orain EAJn. Bi alder
di desberdin dira .. . 

Txikitatik eduki dut bokazio politikoa. Zortzi 

urte nituela gure etxean Radio Paris entzu
ten zen .  Hamabi urte nituela Burgosko pro

zesuaren jarraipena egiten nuen liburutegi

ko erakusleiho baten bitartez. Unibertsita

ria nintzela afiliatu nintzen EEn . . .  

• . . .  eta EAJrekin kritikoa izango zinen poli

tika sozialean eta. 
Bere garaiari EE kritikoa zen EAJrekiko arlo 

horietan. Orduan geuk geure programak 

geneuzkan eta EAJk bereak. Nik uste dut 

orai n EAJ politika sozial aurrerakoia egiten 

ari dela. 

• Baina ezker ikuspegitik, nolakoa kontsi
deratzen duzu EAJ? 
Esan bezala, EAJ politika sozial aurrera

koia egiten ari da Eusko Gobernuan eta. 

Nik dauzkadan printzipioak ere hor daude, 

akzio publikoak berdintasun eta elkartasun 

irizpideetan oinarritutakoa izan behar duela 

uste dut, eta horretarako gaude EAJn, hori 

gauzatzeko. 

• Beraz, ez al duzu uste EAJ eskubiko alder
dia denik? 
Eskubia eta ezkerra kontzeptuak ez dira 

gaur egun n ire un ibertsitate garaikoak be

zala. Ezkerra eta eskubikoa kontzeptuak 

pixka bat difuminatu egin dira. Gobernatze

ko erantzukizunak hartzen ditugunean, po

litika aurrerakoia edo programa aurrerakoia 

aurrera eramateko azaldu behar dugu, hori 

gauzatzeko, eta nik uste dut EAJk hori egi

ten duela. Nik irizpideak betikoak ditut: so

zialak. Eta koalizioan egin dugun programa 

aurrerakoia da. 

• Udal barruko funtzionamendua nolakoa 
den ezagutzeko, xehetasun gehiagorekin 
ezagutzeko lanik egin al duzu azkenaldi ho
netan? Gaur egun Azpeitiko Udalean dago
en jendearekin egon al zara? 
Zinegotziekin programa taxutzeko behi n 

baino gehiagotan bildu naiz. Bilera dezente 

eduki ditut. Gainera, lanbideagatik ezagu

tzen dut udalen funtzionamendua. 

• Teknikoki, izan daiteke. Be�tela, alkate 
batek izan behar duen talanteari dagokio
nez eta, zer eskaintzeko, zer egiteko asmoa 
daukazu? 
Talante irekiarekin egingo diegu aurre gau

zei, elkarrizketaren bidez. Taldeak argi du. 



• Ateak zabal ik herritar guztiek? 
Herri osoari zerbitzeko gaude. 

• Denek hori esaten dute, baina bete . . .  
Saiatuko gara betetzen .  

• Jose Mari Bastidaren lan esti loa nahikoa 
pertsonala zen. Zurea nolakoa litzateke? 
Ekipoan  la na egiteko asmoa dugu. Udala 

hiru areatan banatuko dugu: bat ekonomia

rekin zerikusia duena (hirigintza, ingurume

na, industria, merkataritza, nekazaritza eta 

turismoa), bestea zerbitzu orokorrak (hoga

suna, barne antolakuntza, giza baliabide

ak, gizarte baliabideak) ,  eta hirugarrena 

gazteria, kultura, hezkuntza, euskara, kiro-

di-da batien 

la, festak ... Hi

ru-lau z inego

tzik area ba n a  

hartuko lukete 

eta nik koordi

n a tu egi n be-

• Zure k in ie la ,  Habeak 
ahal balu azkenean? 
EAJ-EAk  1 2 , H abeak 

5 . , harko n ituzke. 
• Pol itikari bat? 
Juan Jose Ibarretxe. 

• Euskal  Herria ez den 
beste herri bat? 
Nire hirugarren semea 

H on durasen  ja i oa  d a  

eta hori etorri zait buru

ra galdera entzutean . 

• Ba lo re edo i r i zp ide  
bat? 
Elkartasuna . 

Hazparnerekin anaitu
ta dago Azpeitia .  Ze in 
da hango a lkatea? 
Ez dakit zein den . 

• Euskal Herri indepen
d e nte a ba i n a  e rd a ra 
duena edo Euskal Herri 
ez independentea bai
na euskara duena? 
Diko tomi horrek ez 

dauka zentzurik, lehen 

hipotesia ezinezkoa li

tzatekeelako. 

Hortaz, erronka handia dut. 

Ba ina ekipoan 

lan eginda . 

• I kusten al za
ra he mezortz i  
urtean a l kate,  
Bastida bezala? 
Herria k k o n 

fia n tza  eman  

iz a n  d io hari ,  

eta i n d ar tsu 

egon da . Baina 

ezohiko kasua 

da horrenbeste 

u rte a n  a l k a te 

egotea . Nik us

te logi koe n a  

zortzi  urtea n 

egotea dela. 

• N o l a ko l a n a  
eg i n d u  B a st i 
dak? 
Puntako herria 

utzi du, bizi kali

tate hand i koa .  

H err iko h i s to 

riara pasatuko 

den alkatea da . 

• Hautaga i izango zarela emandako aur
kezpenean behin eta berriro a ipatu zenuen 
bizi kal itatea. Zer da hori? 
Uste dut estatistikoki 60 bat parametro era

biltzen dituztela bizi kalitatea neurtzeko: 

etxebizitzak lortzeko ahalmena, teknologia 

berriak,  aberastasuna , renta per capita, 
elektrogailuak, autoak, aberastasuna neur

tzen duten parametroak , erosteko ahalme

na, aisialdia, ikasketa maila, hezkuntza 

maila, ingurumena . . .  Denak kontuan hartu 

eta horrek adierazten du azpeitiarrok du-

gun bizi kalitatea hand ia dela .  ► ►  



UDAL HAUTESKUNDEAK 

I I N ik  i rizpideak betikoak d itut: 

sozia lak. Eta EAJk pol iti ka sozia l 

aurrerakoia egiten duela uste dut" 

►►  • Etxebizitza aipatu duzu. Arazo latzak dau
de herrian. Beraz, bizi kalitatea ... 
Etxebizitzena da g ure progra mako puntu 
nagusia . Programa egiteko garaian buelta 
gehien eman d iogun kontua izan da .  Azken 
batean, prezio tasatuetan, babes ofiz ia le
tan edo sozia letan gutxienez 200 etxebizi
tza eg iteko he lburua daukag u  jarrita herri 
babespeko pol itikaren bitartez. 
• 200 etxebizitza horiek zer lirateke, etxe
bizitza berriak, lur berrietan eginak edo 
gaur egun hutsik dauden eraikinetan? 
Azpeitian nolaba iteko l ur eskasia dago . He
rri babespekoak eg ingo d itugu  egun erresi
dentzia lak diren tokietan, hutsuneak dau
den tokiak aprobetxatu behar d itugu . Noski, 
l urzoru berr iak ere eskainiko beh arko d i
ra . 
• Hutsik dauden etxebizitzei buruz, zer? 
E u sko J a ur l ar itzak Etx eb i d e  progra m a  
nah iko aurreratuta dauka .  Hau  d a ,  pentsa 
jabeak etxea a lokairuan ateratzen d uela ,  
60 .000 pezetan edo ,  Jaurlaritzak jabeari di
ru hori emango dio, ba ina alokairuaren onu
radunari merkeago .  Azpeitiak hori aurrera 
eramatea erabakiko ba l u ,  etxebizitza h u
tsen poltsa eg in beharko l itzateke gero alo
kairuan ateratzeko . 
• Hori Azpeitian zerbait berria litzateke. 
Arazo hori ez da gure herrikoa bakarrik. 
• Etxeak egin eta egin ari dira herrian. Eta 
aparkalekuak? Gabezia handia dago. 

I I Ta lante i rekiarekin egingo 

d iegu au rre gauzei , e lkarrizketaren 

bidez. Ta ldeak argi du  
1 1  

Batetik, Azpeitian autoaren ku/toa dago,  eta 
mug ikortasun jasangarritasunaren printzi
p ioari helduta , sa iatuko gara herrian b ide
gorriak sustatzen, g une industria letara ga
rraioa bu ltzatzen . . .  Aparka lekuen kontuari 
ere buelta asko eman d izkiogu ,  eta a lde za
harra , Betharramistak . . . aztertuko ditug u  
! urpekoren bat eg iteko zein den egokiena 
ikusteko . 
• Saihesbidea, "ahal den azkarren"? 
Bai. Baita N-1 era errazago iristeko neurriak 
ere (To losatik, Mandu bit ik, Z u m arraga
tik . . .  ) .  Hauek ez  d ira Uda laren konpenten
tziak, ba ina guk estrategikoki bu ltzatu egin
go ditugu. 
• Eta Udalbiltza? Bertako kide dira EAJ eta 

EA, baina alderdiotako herriko zinegotziek 
ez dute askorik parte hartu. 
Udalbiltzarena ideia ona izan zen . Su-eten 
gara ian sortu zen . Gero bitan banatu zen. 
Guk gure a lderd iko zuzendaritzaren agin
duak segituko d itugu .  
• Baina Udalbiltza udalek osatutako era
kundea da eta ez alderdiek osatutakoa. 
Bai , ba ina aginduak politikoak dira . 
• 1999an EHk botoen %34 lortu zuen Az
peitian. Orain herriko ezkerreko platator
ma abertzalea -Habea- legez kanpo utzi 
dute. Nola ikusten duzu hori? 

EAJ eta EA Alderd i Legearen aurka daude, 
Batasunaren i l eg a l izaz ioaren kontra ere 
ba i ,  eta Habearen sentsibilitateak eta ikus-

I I Koa l izioak aha l  den boto 

geh ien lor d itzan saiatuko gara, 

Habea au rkeztu edo ez
1 1  

peg iak udal ordezkaritzan is la izatea nahi 
dugu. 
• PPko eta PSE-EEko ordezkariak mehatxa
tuta daude eta Eusko Jaurlaritzak (ere) biz

karzainak jartzen dizkie. Ezker abertzaleko 
ordezkariek eta botoemaileek ere mugatua 
dute askatasuna, Habearen ilegalizazioa 
dela eta. Zer egin beharko lukete EAJk eta 
EAk horren aurrean? 
Gu ,  g ure a ldetik, koa l izioak aha l  den boto 
gehien lor d itzan saiatuko gara, Habea aur
keztu edo ez. Gara i erabakigarrian gaude, 
g ara i estrateg ikoan, irai l ean aurkeztuko 
d u el ako I barretxek bere p l ana,  ETAk eta 
PPk eta PSOEk blokeatuta daukaten egoe
ra po litikoa desb lokeatzeko, horrekiko ate
rabide bat aurkeztu behar dugu ,  aurrera ja
rra itu behar dugu .  
• Baina ezker abertzaleak ezin badu le
gez aurkeztu? Ez al dira bi kontu desber
din? 
G uri botoek emango d ig ute zileg itasuna. 
Gu botoengatik egongo g inateke udal go
bernuan. Horregatik saiatuko gara ahal den 
boto geh ien lortzen, aurrera egiteko . 
• Ez al da hori jokabide partidista? Alderdi 
batzuek askatasuna mugatua dutela eta, ba 
al daukate zi legitasun ik  hauteskunde 
hauek? 

Zi leg itasuna, berriro d iot, botoek emango 
d i g ute. Eta berriro d i ot: H abeak ere egon 
beharko l uke hauteskundeetan, ez da gure 
errua hari aurkezten ez uztea. PPrena eta 
PSE-EErena ere larria da ,  askatasun defizit 
handia d utel ako , zerrend an irtenez g ero 
bizkarzainarekin ibi l iko direlako , eta hori la
tza da. Ba ina, era berean, esaten d ut ETAk 
ez duela ba ld intzatuko prozesu pol itikorik. 
Hemen g uri urrats batzuk eg iteko eskatzen 
zaig u eta eskatzen d ig u nak i g u a l  ez d itu 
h artzen , g ure u stez berari dagozk ionak. 
Guk beti esan d uguna da indarkeriarekin le
henbai lehen bukatu behar dela, eta garaia 
badela herrig intzarako eta pol itikag intzara
ko. 
• Habeak udal ordezkaririk ez badu, dema
gun PNV-EAk hamabost zinegotzi lortzen di
tuela, eta PP eta PSOEk bana. Hori al litza

teke Azpeitiko argazkia? 
Ez, Habearen ordezkaritza fa ltako litzate
keelako , eta Habea gabe, emaitzek ez d ute 
herria is latuko . Hori garb i .  Baina g uri boto
ek emango d i gute zilegitasuna, erantzuki
zunak hartzeko, Azpeitia aurrera eramate
ko eta Euskal Herriko egoera larria desblo
keatzeko . 
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Miren 
Odriozola 

Habea plataformako 
hautagaia a lkatetza rako 

AURPEGI 
PUBLIKOA 
LEGETIK 
KANPO? 

- H itzald iak eman 

d itu , prentsan 

azaldu da, 

zinegotzia da . . .  

eta legez kanpo 

utzi dute. Zein da 

froga? Enekoitz Esnaola 

" Hauteskundeetan 
izango gara gu , 
eta ea EAJ k eta 

EAk errespetatzen 
d ituzten ema itzak" 



N 
ekatuta eta haserre dago M i ren 
Odriozola elkarrizketaren u nean . 

Nekatuta, duela egun gutxi utzi dutelako 
legez kanpo Udalbiltza, eta bera bertako 
batzorde eragileko kide denez, jo eta ke 
ibi l i da azkeneko orduetan , egoerari aurre 
egin  nahian . Eta haserre, horretaz ez ezik, 
ordu eskas batzuk direlako Espain iako 
Estatuak Habea ere legez kanpo utzi 
duela, eta bera denez Azpeitiko zerrenda
burua . .. Igandea da, eta atsedena nahi du. 
"Jai politikoa hartu dut" , dio. Ez, bestela, 
ordea, astean zehar ez bezala lanean ari 
baita baserrian. Uztarriari egin  dio tarterik. 
• Espainiako Estatuak legez kanpo jo zai
tuzte. 
Gu jarri gaitu orai n. Eta orain egun batzuk 
Udalbi l tza ere bai .  Eta lehen beste batzuk: 
Batasu na, EH , HB, Seg i ,  Jarrai, Amnistia
ren Alde Batzordeak . . .  Egin eta Egunkaria 

ere itxi zituzten . Ezker abertzalearen kon
tra ari dira, deuseztu egin  nahi dute, baina 
aurret ik aipatu ditudan eraku nde edo 
egunkari batzuk ikusita, garbi dago Euskal 
Herriaren kontra ari direla azken batean. 
Astakeria astakeriaren gai netik, gezur 
potoloak gezur potoloen gai netik. 
• Beltza egoera ... 

Oso. Euskaldun sentitzen den eta euskal
dun bezala bizitzea erabaki duen edono
ren kontra ari dira. Demokrazia falta izuga
rria dago. 
• Hauteskundeetan izango zaretela esan 

duzue. 
Hor egoteko eskubidea dugu lako. Eta 
egongo gara. Gure boto paperekin . 
• Nola, ordea? 

Ez digute kanpaina egiten utziko, baina gu 
herriko talde, si ndikatu, elkarte , alderdi . . .  
guztiekin egongo gara, gure programa 

di-da batien 

• Zure kiniela, Habeak 

ahal balu azkenean? 

EAJ-EAk 1 0- 1 1 , Habe

ak 6 , eta PSE-EEk edo 

PPk bat. 

• Politikari bat? 

Arnaldo Oteg i .  

• Euskal Herria ez  den 

beste herrialde bat? 

Estatur ik gabekoen ar

tean , I pa r  I r l a n da  eta 

Quebec , n a h i  d u tena 

izateko aukera dutela

ko . Eta , estatua d ute

nen a ldeti k , Hego Afri

ka . 

• Ba lore edo i rizp ide 

bat? 

Zuzena izatea . 

Hazparnerekin anaitu

ta dago Azpeit ia. Zein 

da hango alkatea? 

Ez d a k i t .  Ez d a  abe r

tza l ea . Ze r  d a , R P R

koa? [Jacques Coumet 

d a ,  U M Pkoa , e sku i n 

da r  fra ntses naz iona

l ista] 

• Euskal Herri indepen

dente a ba i na  erda ra 

duena edo Euskal Herri 

ez independentea bai

na euskara duena? 

Euska l  He rr ia euska l

duna  bada , izan da ite

ke  i n d e p e n d e n tea ; 

bestela, ez da izango. 

azalduko eta kaleratuko dugu , geure boto
ak helaraziko dizkiegu haiei eta herritar 
guztiei, gu bozkatzeko aukera egongo 
delako. Hori ziur. 
• Eta gero? 

Gero, abertzaleak direla esaten duten 
horiek izango dute erantzunkizu na. Emai
tza batzuk egongo dira hilaren 25 gauean, 
Habeak horrenbeste boto lortuko ditu, 
horrenbesteko horren arabera zinegotzi 
kopuru bat izango du, eta ikusiko dugu 
EAJk eta EAk hori errespetatuko duten. 
• Itxaropenik bai? 
Orain arte zer egin  duten ikusita , ez han
diegia. EAJk eta EAk esaten dute ez dau
dela ados Espainiako Alderdien Legeare
kin , baina gero zer egiten dute horren kon
tra joateko? Orain arte gauza handirik ez. 
Eta gero ere . .. Guk esaten d iegu koheren
tziz jokatzeko eta errespetatzeko hi laren 
25eko emaitzak. H itzetat ik ekintzetara 
pasatzeko. 
• EH 1999an %34 lortu zuen Azpeitian. 
Orain zer Azpeitia gera daiteke? 
Oso Azpeitia herrena , - azkenean Udalean 
presentzirik ez badugu. 
• EAJ-EAk baleko botoaren aldeko kanpai
na egingo dutela uste al duzu? 
Bai , eta hasi dira esaten biak. Baina era
kutsiko diegu Euskal Herrian milaka gare
la herri hon i buelta eman nahi diogunak 
eta herria eraikitzea nahi dugunak. 
• Eraiki, denekin? 
Deneki n. Horretarako minimo batzuk 
adostera iritsi behar dugu . 
• PPk eta PSOEk ere arazoak dituzte 
zerrendak osatzeko. Habearen arazoa hor 
dago. Zilegitasunik ba al dute hauteskunde 
hauek? 
Ez dira hauteskunde demokratikoak, ezta 
gutxiago ere . 
• Baina zergatik diozu hori: Habeara begi

ra edo .. . ? 
Denera begira. Eta dagoen egoeragatik . 
Alde bateko eta besteko eskubideak egu
nero urratuta daude. Baina esango nuke 
askotan alde bateko indarkeriari botatzen 
zaiola errua , beste aldeko indarkeria ez 
dela aitatu ere egiten, eta_ uste dut indar
keriarik handiena Estatuak egiten duena 
dela. 
• Nola gainditu hau? 
Denen eskubide i ndibidualak eta kolekti
boak errespetatuko balira; egoera gaindi
tuko genuke. 
• Sozialista Abertzaleen gaur egungo zine-
gotzietatik zeu zara berriro aurkeztu 
zaren bakarra. Zer esan nahi du horrek? 
Gauza bat baino gehiago. Batetik, jende 
bat Udal honetako funtzionamenduarekin 
erre egin  da. Bestetik, bakoitzak du bere 
familia, lana,  eta horrek konpromisoak har-
tzeko denbora kentzen du. ►► 



U DAL HAUTESKU N DEAK 

I I Herriko ta ldeekin-eta egongo 

gara , programa azalduz; herritarrei 

gure botoa helaraziko d iegu" 

►► • Ez al dago beste faktorerik? Egoera poli
tikoa? ... Orain lau urte Lizarra-Garazi 
garaia zen ... 
Dudarik ez egoera pol itikoak eragina 
duela, ba ina hemen egon d iren pertsonek 
ez dut uste egoera pol itikoagatik utzi d ute
nik. 
• Gauzak nola aldatzen diren: orain lau 
urte herrian irabaztekotan egon zen EH, 
eta orain legez kanpo utzi dute Habea. 
Bai, baina guk beti beza la jarra ituko dugu 
lanean. Abertzaleak eta ezkertiarrak gara . 
Gainera , gauza bat: oraingoan EAJ eta EA 
koal izioan doaz Azpeitian, ba ina ikusita 
biak zer jokabide hartzen ari diren, jende 
bati beg iak ere arg itu d izkio .  Karetak 
denok kendu d itugu  eta bako itza den 
beza la aza ltzen ari da. 
• Hauteskundeetako emaitzei begira zer? 
Ba boto asko lortuko d itugu la .  
• 2.923 boto izan ziren 1999an. 
Espero dugu eustea . 
• 200lean EAEkoen mila galdu ziren. 
Bai , ba ina orduan polarizazio hand ia egon 
zen. "Major Oreja dator eta EAJ-EAri 
eman behar zaio botoa" , esaten zen. Eta 
jende askok hala egin zuen. Ba ina harrez
kero jendeak ikusi du  EAJk zer egin duen 
eta damutu egin zaio 200 1 ean EAJ-EAri 
botoa eman izana. 
• Hauteskundeetara aurkeztuko zarete, 
beraz. Baina, egoera honetan, badirudi 

I I Demokrazia falta izugarria da ,  

eta garbi dago Euska l  Herria ren 

kontra ari d i re la
1 1  

bigarren mailan geratuko direla proposa
menak eta, ezta? 
Guk boto ugari aterako ditug u. Zertarako? 
Herriko arazo larrienei erantzuna ematen 
saiatzeko . 
• Zein dira arazo larri horiek? 
Etxebizitzena da bat. Etxebizitza falta ez 
dago Azpeitian, %25 inguru hutsik daude
lako, baina lau urte hauetan 600 etxebizi
tzatik gora eg in d ira eta prezioak 30 mi l ioi 
pezetatik gorakoak izan d ira . 1 994tik ez da 
babes ofiz ia leko etxebizitza bakar bat egin 
Azpeitian, eta horrelakoak falta dira , batez 
ere gazteentzat. 
• Beste arazorik? 

Alde Zaharra . Urte askotan erabat utzita 
dago.  Ad ib idez ,  kaleak itxi d ira ba ina ez da  
o inezkotu. Plan estrateg i koa eg in behar du  
Uda lak. Kalez ka le, etxez etxe hasi behar 
da lanean, bota behar diren etxeb izitzak 
bota eta berriak egin, konpondu behar 
d irenak konpondu,  a lokairua sustatu, etxe
bizitza eskaeraren errolda eg in, Uda laren 
l urretan etxeak egin . . . 
• Saihesbidea egin, bai edo ez? 
Foru Aldund iak erabaki du  Landeta a lde
koa eg itea. G uk, ha la ere, saihesbidea 
egin aurretik esaten d uguna da lehendabi
zi beste neurri batzu,k hartu behar d irela ,  
eta ha la  jakinarazi diegu Uda lari eta Foru 
A ldundiari , eta gero ikus i  saihesbidea 
behar den edo ez. Adibidez, garraioa oso 

I I Herriko arazo larrienei au rre 

egi n nah i  d iegu ; esate baterako, 

etxebizitzaren arazoari 
1 1  

ga izki dago:  auzoetara ez dago, herrian 
bertan oso gutxi, eta bu ltzatu eta sustatu 
beharra dago.  Urolako trena bu ltzatzeko 
asmoa ere dugu, Acera l iari labeak herriko 
beste toki batera eraman d itzan proposa
tuta. 
• Beste ardatz bat? 
Ku ltura mai lan, Ku ltur Etxea egitea . 
Basazabalen edo beste leku batean berria 
eg inda .  Azoka P laza berritzeko dago, ad i
b idez. Bestetik, San Agustinpe lehenbaile
hen jarri behar da ku ltur gauzetarako , 
Soreasu ere ba i .  Ku ltur ta ldeei aukera 
eman behar zaie, indar hand ia dagoelako. 
Gazteria mai lan ,  gaztegu nea sortuko 
genuke. Eta emakumeen ekintza positibo
ko plana a urrera eraman nahi dugu. 
• Udalbiltza zer? Nola segitu lanean, segi
tu behar baduzue? 
Guk seg ituko dugu  lanean, oso ba lorazio 
ona eg iten d u g u l ako eg indako lanaz 
( Naz ioarteko Konferentzia , esaterako ; 
estaturik gabeko herrien autodetermina
zioa ardatz hartuta eg in zen, eta oso inte
resgarria, 3 1  herri b i ldu  g inelako. Euskal 
Herriko Eskub ideen Karta edo konstituzioa 
ere egin dugu  herritarren partehartzeare
kin; gu egon ginen Azpeitiko taldeekin eta . 
H izkuntza a ldetik Kontsei l uarekin Beha
tokia sortu d ugu ) .  Euska l Herriarentzat oso 
erakunde garrantzitsu a  da, lehen erakun
dea delako zazpi l urraldeetakoa ,  nazio 
mai lakoa.  Ora ind ik ez za io ,  ordea, behar 
bezalako garrantzirik eman. 
• Zeintzuz ari zara? 
EAJk eta EAk ez dute askorik eg in, hauek 
ere B i lbon egon ziren arren sorreran. 
• Udalbiltzako aurpegi publikoetako bat 
izan zara azken lau urte hauetan. Zenbat 
denbora kendu dizu, edo hori ez da denbo
ra kentzea, beste lan bat delako? 
Ez da denbora kentzea edo ga ltzea, uda l  
ordezkarien lana delako , uda len lana . N i  
ez nago l iberatuta ez Uda lean ez Uda lb i l
tzan, baina horretara begira orduak pasa-

. tu d itut, hala eg in behar zelako. 
• Udalbiltza politika egit�ko era bat da. 
Baina Udalak politika ere egin behar al du? 
Dudarik gabe. 
• Baina batzuek diote Udalak batez ere 
herriko gauzetara mugatu behar duela. 
Beste ikuspeg i bat ere izan behar d u. Eta 
Azpeitiak herri eredugarria izateko a uke
rak d itu : Uda leko h iru a lderd iak abertzale
ak gara, herria dezentekoa da,  mug imen
dua  dago, euskarak indarra du . . .  
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UDAL HAUTESKUNDEAK 

Manuel 
Unanue 

EAJ-EA koa l izioko 
EAko burua  

EA-REN 
MARKA 
JARRI 
NAHIAN 

· Koal izioan bai ,  
baina bakoitzari 
berea . Hori nahi 
du EAk, bere udal 
taldea osatuta . Eta 
buru, a lderd iko 
buru a Enekoitz Esnaola 

' ' Egoeragati k goaz 
EAJ reki n batera , 

eta ez horren beste 
a I katega i agati k" 

E z dago bere territorioan, batzokian da
goel ako elkarrizketaren unean ,  ba ina 

etxean beza la mintzo da EAko Azpeitiko le
hendakaria .  Badirud i  edozein tokitan min
tzo dela beti berd in. Irekia baita . Urteak da
ramatza po litikan, baina ez darabilki politi
karien erretorika .  
• Berriro Udaletxera, Manuel? 
Ba i ,  ha la  ematen d u .  Lehen ere lau  urtean 
egonda nago Uda letxean ,  a lkatearen on
dokoa izandakoa nintzel ako 1 987- 1 99 1  n ,  
EA uda l  hauteskundeetara lehen a ld iz aur
keztu zenean.  Orain g ustura sartuko naiz 
berriro. 
• Azpeitian ez zarete behin ere EAJrekin 
koalizioan aurkeztu. Orain bai. Zergatik? 
Ora in dela lau u rte ere aukera egon zen ko
a l i z ioan joateko eta Azp eitiko batzarrak 
erabaki zuen ez joatea . Oraingoan, egoera 
pol itikoa zein den ikusita , EAko batzar na
z iona l ak era baki du EAJrek in joatea , eta 
Azpeitiko EAk hori onartu du. 
• Herri denetan ez doaz koalizioan . 
Eta herri askotan bai. 
• Orain dela lau urte ere herri askotan, 
gehienetan, koalizioan joan ziren ; zuek ez. 
Ba ina ora in lau urteko batzar naziona laren 
erabakia eta ora ingoa ez d ira igua lak .  
• Zuek Azpeitiko EAJren zerrendaburuari 
ere garrantzia eman diozue, ezta? 
Beno , horri ere bai ,  beste g auza batzuen 
artean. Ez d a  berd ina zerrendab uru bat 
izan edo bestea. Baina erabakigarrj agoa 
izan da  EAko batzar nazional aren eraba
kia , ez horrenbeste a lkategaiaren kontua .  
• Hauteskunde ondoren bakoitzak udal tal

de bana edukiko du. 
Bai , hori koa lizio barruan adostuta dago. 
• Eta zer kalkulu egin dituzue EA bezala? 
Nola adostu duzue zerrendako ordena? 
Koal izio barruan formula bat aplikatu da eta 
ap likazio hori herrietara eraman da. 
• Zuek hasieran esan zenuten Azpeitian 13. 
zinegotzia EArena litzatekeela. 

Gu saiatu gara hori lortzen, baina goi ma i 
lan koa lizioa egin denean ez dugu  hori lor
tu . Eta onartu behar izan dugu  goitik etorri 
den aplikazio hori . 
• Jakitun izango zarete 13 .aren garran
tziaz. Izan ere, koalizioak 13 zinegotzi lor
tzen baditu, EAJk gehiengo osoa izango du. 
Gure gustuko koa lizioa bal itz, lehenena gu
rea litzateke, bigarrena ere bai  . . .  Ba ina ko
a l izio batean ez da zuk nah i  d uzun d ena 
onartzen. 
• EAk beti esaten du bere estiloa duela, be
re ideologia, baina Azpeitian gehiengo osoa 
EAJk balu ... 
N ik uste pertsona serioak g arela  eta pro
grama egiten dugunean programa bat egi
ten dugu la. Nik nah iago koal izioak hamahi
ru ateratzea baino hama lau  ateratzea , eta 
hori hama laugarrena EAJkoa dela .  Horrek 
es a n g o  l uke  u d a l  b atzord eetan  j en d e  
gehiago ibil iko g inatekeela. 
• Zuen alderdian zerrendak aukeratzerako
an bi ildo egon dira. Zuenak boto bategatik 
irabazi du. Harrezkero egin al zenuten bes
te ildoko baten bat zerrendan sartzeko aha
leginik? 
Alderd i barruan beti egon d ira iritzi desber
dinak . Prozesu bat eman dugu  eta hobeto 
edo okerrago bukatu da .  
• Baina egin al  da saiorik beste ildoko jen
dea zerrendan sartzeko edo ez da egin? 
Behin herriko mahaian zerrenda onartu ze
nean, zerrenda itxitzat eman genuen. 
e Baina boto bakar bateko aldea zegoela 
ikusita ... 
Hori apustu bat izaten da eta kito . 
• Eta zer dela-eta bi ildo horiek? 
Gurea ez delako a lderd i monol itikoa . Sen
tsib i l itateak daude g urean ere. Ez da bera 
Aita gurea batek .errezatu edo beste batek. 
• Julian Eizmendirekin ezkerraz eta esku
biaz jardun dugu. EA alderdi sozialdemo
krata kontsideratzen da, EAJrekin zoazte . .. 
Ezkerra-eskubia kontzeptua azkenean oso 
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• Zure kiniela, Habeak 

ahal balu azkenean? 

EAJ-EAk 1 1 , Habeak 6 . 
• Politikari bat? 

Carlos Garaikoetxea. 
• Euskal Herria ez den 

beste herri bat? 

I ran , I rak ez ditut nahi. 
Nahiago Suedia bat. 
• Balore edo i r izp ide 

bat? 

Gardentasuna. 
Hazparnerekin anaitu

ta dago· Azpeitia.  Zein 

da hango alkatea? 

Ez dakit zein den . 
• Euskal Herri indepen

d ente a b a i n a  erdara 

duena edo Euskal Herri 

ez independentea bai

na euskara duena? 

Euska l  Herri i ndepen

dentea eta Euskal  He

rriak nahi  duen bezala

koa . 

zaila gel
ditzen da 
udal bat 
k u d e a 
t z e a n . 

Hamar pezeta badituzu, hori nola erabil
tzen den da kontua, zertan gastatzen den. 
• Eta talante aldetik? Udalak ateak zaba l ik 
izango du al ditu? 
Gure eginbeharra da Udaletxera datorre
nari entzutea, eta, hala, ateak zabalik edu
kiko ditugu , eta ahal bada, denon artean 
adostuko ditugu gauzak. Baina guk ere le
hentasun batzuk markatuko ditugu, eta era
bakiak Udalean daudenek hartzen dituzte. 
• Uztarriaren egindako elkarrizketan,  pro
gramari buruz Jul ian Eizmendik hitz egitea 
erabaki duzue. Etxebizitzenak d irudi zuen 
arlorik garrantzitsuena, eta horri buruz zer
bait esaterik bai? 

I I EAren batzar nazionalak 
erabaki du EAJrekin joatea, eta 
guk onartu egin dugu hori 11 

Bai, erabaki dugula da azkenean kopuru 
batera konprometitu behar ginela . Horrek 
asko esan nahi du, lotu egiten gaituelako, 
herri babespeko 200  etxebizitza egiteko 
konpromisoa hartu dugulako. 
• Herritik kanpoko lana egiteko asmorik bai 
Udalbi ltzaren bidez? 
Azpeitia mailara zentratuago gaude gu. 
• Orain arte koalizioaz, EAko gauzez, etxe
bizitzez hitz egin dugu, baina hauteskunde 
hauek ba al dute zi legitasunik Habea legez 
kanpo utzi dutela eta? 
ETAk ez du baldintzatuko prozesu politiko
rik, eta PPk ere ez. Baina batzuek ezin dute 
aurkeztu: batzuk hilerrian daude eta beste
ak kartzelan; eta beste batzuek ere ezin du
te aurkeztu bikoteak ez diolako aurkezten 
uzten. Hemen dena ez da zuria edo beltza. 
Gu azpeitiar bezala aurkeztuko gara ,  Az
peitiko alderdi bezala. Habeari aurkezten 

I I EAn ere sentsibilitateak daude, 
baina mahaiaren zerrenda onartu 
zenean , itxitzat jo genuen zerrenda,, 

ez utzita, alderdiko zuzendaritzak esango 
du EAk esan behar duena. 
• Zuk zer diozu? 
Tristea da dena. Lau urte hauetan Azpeitiko 
zinegotzi batzuek kalteak izan dituzte eta 
hemen batzuk isilik egon dira. Zinegotzi ba
tzuei eskatu zaienean "ekintza hori ez eza
zu onartu edo zerbait esan ezazu" ,  mutis 
egin diote. Gu gaizki konponduko bagina 
demokraziarekin, eskopetak hartu eta lza
rraitzera joango ginateke, baina nola kontu 
hauekin ez dugun sinesten ... Guk sinesten 
dugu sinesten duguna, eta lana egiten du
gu sinesten dugun horrekin. Hemen indar
keriak era askotakoak dira . Tristea da az
peitiar bat hautagaia delako etxetik irteteko 
beldurrez egotea eta auto azpian begira 
ibiltzea. Tristea den bezala etxetik hartu ba
tzuk goizeko lauretan, eraman eta tortura
tzea. 

I I Habeak ezingo du aurkeztu, 
baina beste batzuek ere ez. Hemen 
dena ez da zuria edo beltza,, 



UDAL HAUTESKUNDEAK 

Manoli 
Urar-.ga 

PSE-EEko 
hautagaia  a lkatetzarako 

EGOERA 
ZAILEAN, 
HERRIAN 
HAUTAGAI 

· Nahasmendua 
nabari zaio, 
"egoera beltza" 
dagoelako, 
baina berri ro 
zerrendaburu 
izango da Enekoitz Esnaola 

" I nork ez genuke 
au rkeztu behar 

ora i ngoan "  
1 rratia jarria du  etxean, "ia beti beza la" ,  eta 

Fidel Castroren kontra Madri len eg in du
ten kontzentrazioaren berri j ak in  na hi du 
oraingoan. Besteetan beste gauza batzuk 
d ira , gertuagokoak, latzagoak .  Askotan egi
ten du hasperen. 

• Zer gehiago proposatzen duzue? 

Askoz gehiago ez . E lkarbizitza lortzea da 
gure helburu nagus ia .  
• Baina zuek, alderdi sozial ista beza la, poli

t ika sozia lari e re garrantz ia emango d io

zue, ezta? Egiten al da pol it ika sozial ik he

rrian? • Animatuta? 

Ahal den neurrian. 
• Zerrendan zeu zara azpeitiar bakarra. 

Bastidak gauzak ondo eg in d itu , baina bere 
erara , indib idua lki jendeari lagunduz .  Baina 
nik uste arl o batzuk a l derd i batera utz ita 
egon d irela :  gazteria -ora in Zapo Txiki ba
dago baina . . .  -, ku ltura . . .  

E z  duda lako nah i  beste azpeitiarrik izaterik . 
Batzuk azkoitiarrak d ira . 
• Herrian babes sozial ik ez izateak zer ba

bes ematen d izu  e rabak iak  hartzeko ga

raian eta? 

Ga uzak konts u ltatzeko-eta badut  j ende 
bat. Azkoitiko egoitzara ere joaten naiz. 
• Zer helbururekin aurkeztuko zarete? 

Helburua bakarra da :  guk ,  pentsatzen du 
gun bezala pentsatzeko eskub idea dauka
gu , eta horrela pentsatzen duten herritarrei 
g ure aukera hori eman nah i  diegu bozka
tzeko orduan. 

• Hauteskundeok ba al dute zi legitasunik? 

Neure za lantzak d itut. Egoera , oso beltza 
ikusten d ut, denontzako . Pertsona bezala 
a ldatzen ez bagara , egoerak oso beltza iza
ten segituko du .  

• Emaitza aldetik? 

Azpeitian garenak gara eta 
h erriko ha uteskund eetan 
d itugun botoak mantentze
arekin gustura. 
• Ez al daukazue anbiziorik 

zinegotzi bat lortzeko ere? 

Ni ,  lehengo botoei helduta , 
gustura. 
• Orduan zergatik aurkez

tu zara zerrendaburu? 

Lehen esan dut: jende bati 
botoa e m ateko a uk era 
emateko. 
• Zer proposatzen duzu? 

Erreperatu a lderdien hau
tes programei ,  eta nik uste 
denak ere berdinak d irela .  
• Ez  da horrela ere. Orain 

dela lau urte, adibidez, Az

peitiko PSE-EEk, denek ez 

beza la ,  Kultur Etxea i reki

tzea proposatu zuen. 

Behar delako , azpeitiar de
nentz at .  Ora i n  ere h a l a  
pentsatzen dugu. 

• Azpeitian ezker abertzaleak (EHk) azken 

udal hauteskundeetan botoen %34 lortu 

zuen.  Ora in  legez kanpo utzi  d ute Habea 

eta . . .  

1 1c:::r1 r, ■ 1 t,• • • 

P S O Ek eta P Pk beza l a ,  H a beak ez l uke 
aurkezteko inolako arazo
rik izan behar. Baina nik us

• Zure kiniela, Habeak 
ahal balu azkenean? 
EAJ-EAk 1 2-1 3 , Habe
ak 4 , PPk 1 . 
• Politikari bat? 
Ramon Jaureg i .  
• Euska l  Herria ez den 
beste herri bat? 
Casti l la-Leon. 
• B a lore  edo i r izp ide  
bat? 
Berd intasuna . 
Hazparnerekin anaitu
ta dago Azpeitia .  Ze in 
da hango a lkatea? 
Arrastorik ez. 
• Euskal Herri indepen
d e nte a b a i n a  e rd a ra 
duena edo Euskal Herri 

ez independentea bai
na euskara duena? 
Bigarrena .  

te  d ut inork ez  g enukeela 
aurkeztu behar. 
• PSOEk eta PPk sortu du-

ten Espa i n i ako A lderd ien  

Legeagatik utzi dute legez 

kanpo Habea . . .  

Ez nengoen han Alderdien 
Legea sortu zutenean . . .  
• Baina bat egiten a l  duzu? 

Gauza askorekin ez. Ba ina 
ezker a b ertz a l eak ba a l  
zeukan denok berdintasu
nen aurkezteko proposa
menik? Gauza bat :  askok 
etxetik irteterik ez dugu . 
• Beste batzuek d iote de

nek ez dutela aukerarik be

ren ideiak gauzatzeko. 

Baina besteari izateko au
kera kend uz? Hauteskun
deetan gaude,  orain lau ur
te beza l a ,  eta nik bad akit 
Azpeitian zenbat lagun d i 
tudan urte hauetan. 



EAJ-EA 

BATERA ORAIN, ETA 
BERRITU BATEKIN Ju l ian Eizmendi 

• 44 urte • Aldundian 
• EAJ • Afiliatua 

Manuel Unanue 
• 50 urte • Ekonomilaria 

• EA • Afiliatua 

l iiaki Etxezarreta 
• 55 urte • Udal langi
lea • EAJ • Afiliatua 

Onintza Zeberio 
• 28 urte • Irakaslea 

• EAJ • Afiliatua 

Luis Etxeberria 
• 50 urte • Etxerateko 

kidea 

Joxe Mari Iturria 
• 52 urte 
• Langilea 

Ana Mendizabal 
• 46 urte • Irakaslea 
• EAJ • Independentea 

• 42 urte • Aldundian 
• EAJ • Afiliatua 

Garikoitz Mendiola 
• 20 urte 

• Gazteria arloa 

Ane Goenaga 
• 29 urte 

• Euskara arloa 

M i kel l barzabal 
• 50 urte • Langilea 

• EA • Independentea 

l iiaki Larraiiaga 
• 41 urte • XT n produk
zio buru • EA • Afiliatua 

Manex Beristain 
• 26 urte 

• Kirol arloa 

Gaizka Larraiiaga 
• 34 urte 

• Arkitektoa 

• 1 .  Manoli Uranga • 2 .  Evaristo Fernandez • 3. 

Santiago Rodriguez • 4 Angeles Gomez • 5. Jose 

Laureano Garcia • 6. Francisco Frias . 7. Manuel 

Chueca • 8. Aurora Garcia • 9. Vicente Fernandez 

• 10. Jose Antonio Sanchez • 1 1 . Maria Angeles 

Apalategi • 12. Juan Linares • 13. Federico Alonso 

Los Santos • 1 4. Maria Carmen Amutxastegi 

• 1 5. Manuel Dominguez . 16. Ezequiel Rojo 

• 1 7. Jose Maria Diez 

Aitor Gorrotxategi 
• 28 urte • Bankuan 

• EAJ • Afiliatua 

Edurne Arruabarrena 
• 21 urte • Langilea 

• EAJ • Afiliatua 

Alfonso Etxeberria 
• 61 urte • ELAko 

idazkari nagusi ohia 

Mertxe Urtuzaga 
• 39 urte 

• Nuarbekoa 

Ana Maria Reza 
• 40 urte • Informatikaria 
• EAJ • Independentea 

l iiaki Letamendia 
• 4 1  urte • Langilea 

• EA • Afiliatua 

M i ren Odriozola 
• 59 urte 

• Udalbiltza 

Kandido Mitxelena 
• 50 urte • Administraria 

• EA • Afiliatua 

lzaskun Lizarralde 
• 27 urte • Logopeda 

• EAJ • Afiliatua 

l iiaki Errazkin 
• 27 urte 

• LABeko kidea 

Anjel Etxeberria Joxe Garmendia 
• 34 urte • Euskal Presoak • 44 urte 
Euskal Herrira Plataformakoa • Irakaskuntza 

Edurne Aizpu ru I manol Salegi 
• 35 urte • 52 urte • Lagun Onak 

• Urrestildarra Mendi Bazkunekoa 

• 1 .  Francisco Javier Buron • 2. Venancio 

Gonzalez • 3. Jose Maria Lavin • 4. Jose Miguelez 

• 5. Maria Jesus Alvarez • 6. David Rivas • 7. 

Alberto Furones • 8. Juan Jose Espejo • 9. Ruben 

Moyano • 10. Jose Angel Cabeza • 1 1 .  Juan 

Crespo • 12. Rosindo Gregorio • 13. Francisca 

Rodriguez . 14. Angel Maria Martin • 1 5. Julian 

Sanchez . 16. Juan Carlos Villaverde • 17. Ricardo 

Roman 

Xabier Altuna 
• 36 urte • Irakaslea 

• EAJ • Independentea 
• 55 urte • Administraria 

• EA • Afiliatua 

Jul ian Kortajarena Jose Luis Mangas 
• 45 urte • Kaldereroa • 59 urte • Industrian 
• EAJ • Independentea • EAJ • Afiliatua 

Salvador Gorostola 
• 55 urte • Aberekin 
SAn • EAJ • Afiliatua 

Pello Elorza 
• 45 urte • Euskara ira
kaslea • EAJ • Afiliatua 

Dorleta Odriozola Aitzol Iparragirre 
• 27 urte • 27 urte 

• Euskara arloa • Kultura arloa 

Beatriz Mendizabal 
• 28 urte 

• Landetarra 

M i la Agirre 
• 64 urte 

• Etxeko lanak 

Aitor I parragirre 
• 28 urte • Lagun 

Onak Futbol Taldekoa 

M ikel Labaka 
• 24 urte • Presoen 

aldeko mugimendukoa 

• 1. Francisco Javier Piiieiro • 2. Juan Ignacio 

Baraibar • 3. Ignacio Maria Olaizola • 4. Maria de 

los Dolores Ercilla • 5. Cesar Pascual Fernandez 

• 6. Jose Maria Garrido • 7. Pedro Ramirez • 8. 

Antonio Garcia • 9. Manuel Abad • 10. Paloma 

del Castillo • 1 1 .  Marina Gomez • 12. Luis Peral 

• 13. Maria Pardo • 1 4. Jose Ramon Aparicio 

• 1 5. Javier Gonzalez . 16. Maria Rodriguez 

• 1 7. Eduardo Jimenez. 
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hautagai abertzaleak 

• GAZTEENA. Gariko itz 
Mend iola (Habea) :  20 urte. 
• ZAHARRENA. Mila Ag irre 
(Habea) : 64 urte. 
• EMAKUMEZKOAK. 1 4 . 
• GIZONEZKOAK. 26.  
• EUSKARADUNAK. Denak. 
• LANBIDE NAGUSIA. Ira
kaskuntza : 6 . 

20 . 2 1 4  
euroko aurrekontua kudeatu 
beharko du a urten u d a l  go 
bernu berriak. Azken legeg in
tza l d iko uda l  ag intariek ha la  
onartu z u ten-m artxoaren 
1 7ko uda l batzarrean -. De-

na den, urtean zehar, Uda leko 
ag intari berriek ag intea hartu 
ondoren, sa i laren barruan eta 
sa i l  batetik besterako kred itu 
a l d aketak eg i t eko a ukera 
izango d ute. Bestela ere d iru 
part ida a ldaketak eg in izaten 
baitira .  

www.uztarria.com 

Ju l ian  E izmend i ,  M i ren Odrio
zo l a ,  Manuel Unanue eta Mano l i  
Uranga herriko hautaga ie i  a ld iz
kari honeta rako egi ndako elka
rrizketa osoak www. uzta rria .com 
helbidean i rakur da itezke. 

ASMOAK, 

PLANAK . . . . 

PROMES 

UGARI 

. 6)Jm, 

Zer eskaintzen .. 
dute a lderd iek 
datozen lau 
urteotarako 

H IRIG INTZA 

• EAJ-EA. "Sa ihesbidea lehenbai lehen 
egitea bu ltzatu ; Azpeit i ak beharrezko 
dituen komunikabideak hobetzea bu ltzatu 
(N- 1 erako irteera . . . )". 

• "Kasko zaharraren biziberritzearekin 
jarra itu : etxebizitzak eraikitzen jarraitu ,  l ur
zorua eraberritu" .  

• "Herriko ha inbat lekutan l urpeko apar
ka lekuak egiteko aukerak aztertu eta gau
zatu (a lde zaharra, Betharram . . .  )". 

@ • HABEA. "Azpeitian plan urbanistiko 

<@J orokor bat egitea, Sanjuandeg i auzoa 
eta alde zaharra eraberritzearen plan 

estrateg ikoa martxan jartzea". 
• "Garraio b ide pub l ikoek lehentasun 

osoa izan behar dute". 

I NDUSTRIA 

• EAJ-EA. "Lurzorua prestatu ekonomia 
jarduerei zuzenduta : gaur egungo garapen 
industria la osatu, eta garapenari beg ira 
industri lurzoru berriak eska ini" .  

• "Enpresa ekimen berriak sustatu". 

@ • HABEA. "Lan banaketa. Enplegua

@) ren banaketa ezinbestekoa da langao beziari aurre egin aha l  izateko eta lan 
banaketa errea la bermatu ahal izate

ko" .  
• "Enplegu batzordea sortu" .  

KOMUN IKAZIOA 

• EAJ-EA. "Herritarrei Udalaren gertakizun 
eta ekintza garrantzitsuenen berri ematea 
eta tekno logia berrien bidez azpeitarrekin 
komunikazio-bide berriak irekitzea (kexa 
eta iradokizunak, a lkatearekin harreman 
zuzena,  pro iektuak jendaurrean jar
tzea : . .  )". 

Azpe iti a n? Derea Uranga � 
• HABEA. "Herriko planteamendu oro 
herriko sektore eta mug imenduekin 
kontrastatuz eg ingo da" .  

42 � 

ETXEBIZITZAK 

• EAJ-EA. "Herri-babespeko 200 etxebizi
tza eraiki (babes ofizia lekoak -VPO-, sal
neurri tasatukoak eta etxebizitza sozia lak)". 

• "Huts ik dauden etxebizitzak a lokairuan 
jartzeko pol itika bu ltzatu ; etxebiz itzak alo
kairu sozia lean eskaintzeko Eusko Jaurla
ritzaren politika bu ltzatu". 

iru_ • HABEA. "Kanpo futbola lekuz a lda

@) tu (Loiola b idean kokatuz) eta hango 0 
lur pub l ikoetan etxebizitza pub l ikoak 

eg itea . Gutxienez 200 etxebizitza". 
• "Udala b itartekari dela ,  etxe hutsen ja

beekin egon eta a lokairuan jartzea". 
• "Alde zaharraren etorkizuna ziurtatze

ko, era iki eta berrituko d iren etxeetan gaz
teei lehentasuna ematea". 

• "Ezintasun fisikoekin, era ikin zaharre
tan bizi direnei laguntzak ematea". 

• OROKORRA. Uda l  hauteskundeetara 
aurkeztuko diren ga inontzeko a lder
diek -PS E-EEk, I Uk eta PPk- ez 
d ute programa zehatzik egingo. 



Zer egiten du 
azpeitiar batek 
Donostian? 

Donostian azpeitiar bat da Arala

rreko burua:  l n aki Reg i l . Hantxe 

b i zi da. EAJ -EAkoa, azkoitiarra : 

Roman Sudupe. Urola power . . .  

KULTURA 

• EAJ-EA. "San Agustingo bigarren fasea 
ejekutatu , kultura eta gizarte erabilereta
rako". 

• "Basozabal etxea herriaren beharreta
rako prestatu" .  

• "Soreasu zinea eraberritu eta ku ltu r
plangintzara bideratu". 

• "Herriko ku ltu r taldeekin harreman sen
do eta iraunkorrak bermatu". 

• "Liburutegia gaurkoratu" . 
• " I ndarrean dauden ku ltur ekintzak bul

tzatu eta indartu : Antzerki Topaketak, Aste
buru Musikalak, Azpeitia Dantzan, Azpeitia 
I ruditan, Azpeitiaren ku ltu ra eta h istoriari 
buruzko l ibu ruak argitaratzea . . .  ". 

• HABEA. "Lehentasunezkoa da 

[fJ herritarrek eta ta ldeek datozen u rtee-. tan euren ku ltu r ja rduna_ duintasunez 
garatzeko azpiegiturak egokitzeari" . 

• "Antzerki Topaketak. Programazio za
bala diseinatu behar  da eta lehentasunez
koa da antzoki egoki bat prest izatea". 

• "Auzoetan irakurketa gelak bu ltzatu". 
• "Azpeitia mende bati begira testigan

tza grafikoa bildu. Azpeitiko h istoria azter
tzeko beka sortu . . .  ". 

GIZARTE ZERBITZUAK 

• EAJ-EA. "Adin nagusikoen eta ezintasu
nak dituzten pertsonen beharrei irtenbidea 
emango dien egoitza bat bu ltzatu" .  

• "Adin nagusiko pertsonen partaidetza 
sustatu herriko bizi sozioku ltura lean". 

• "Adin txikiko eta arrisku egoeran dau
den gazteentzako prebentzio eta laguntza 
planak bu ltzatu . Gurasoen Topagunea bu l
tzatu eta indartu". 

• "Emakumeen a ldeko plangintza positi
boak bultzatzen ja rraitu eta hauen jardue
ra ekonomikoaren tasa gehitzen aha legin
du (ikastaroak, laneratze-prozesuak bu l
tzatu , teknologia berriak . . .  )" .  

• "Etxebizitza tutelatuen sorrera indartu". 
• "Gizartea sentsibilizatu eta integrazio 

neurriak bu ltzatu ; %0,?arekin jarraitu". 

@ • HABEA. "Emakume saila sortu" .  

@]} • "Loiola-Azpeitia gizarte ba l iabide 
zentrua osotasunean zerbitzu publi-

koa izatea" .  
• "Aisialdirako a lternatiba integra la" .  
• "Uda lak eskaini behar  dituen ba l iabide

ei buruzko azterketa eta berauei buruzko 
informazioa gizarteari helaraztea". 

• " Pisu tutelatuen eskaintza eskaria 
aztertzea". 

• "Eguneko zentroa . Adin guztientzako". 

I NGURUMENA 

• EAJ-EA. "Tokiko Agenda 2 1  en Ekintza 
Planarekin bat eginez, au rrekoek emanda
ko pausoak jarraitu eta sendotu". 

• "Mugikortasun jasangarriaren printzipio
etan sakondu : Landeta a ldera garraio pu 
bl ikoa bu ltzatu , h errian bidegorriak egitea 
aztertu ,  sentsibilizazio kanpainak egin . . .  ". 

• "Aisialdi eta denbora librerako guneen 
aurreikuspena eta berreskurapena, berde
guneak, plazak, paseoak . . .  ". 

• HABEA. "Herrian gero eta urriagoa
/ goak diren berdeguneak mantendu , 

gune u rbanistikoak aha l ik eta gutxien 
zabalduz". 

Gi_puzkoako Foru 
Aldundirako ere bai 
U dal hauteskundeak ez ezik, Gi

puzkoako Foru Aldundikoak ere 

izango dira maiatzaren 25ean, eta, 

beraz, D iputaziorako hautagai di-

. ren alderdiei edota plataformei bo

toa eman ahal izango zaie. 

GAZTERIA 

• EAJ-EA. "Gazteentzako ba l iabideekin 
(Ludoteka , Zapotxoko, Gazteentzako I n
formazio Bu legoa . . .  ) jarraitu eta indartu" .  

• "Gaztegunearen gaiari irtenbidea eman". 

@ • HABEA. "Gazteriari bestelako sek
@J} toreei beza laxe ba l iabideak eskaino tzea beraien ekimen propio eta kriti-

koa garatzeko. Eta ezinbestekoa da gazte 
lokala� eta azpiegiturak eskaintzea". 

HEZKUNTZA 

• EAJ-EA. "0-3 etapa garatu , Eusko Jaur
laritzaren proposamenaren garapenerako 
ekimenak bu ltzatu" .  

• "Herriko merkataritza eta enpresetako 
beharrekin bat etorriko den lan programa 
heziketak ziu rtatu bai larako plangintza 
orokorraren baitan (Lanbide hastapenak, 
Heziketa zikloak, Sartu , I NEM . . .  )". 

.- "H H I : Helduen Heziketa I raunkorreko 
zentroa Azpeitian izatea bultzatu". 

• HABEA. "Nazio garenez, eskola 
propioaren alde lan egingo dugu" .  

• "Hezkuntza integra leko hezkun
tzaren nahia : anitza , parte-hartzailea . . .  ". 

• "Hezkuntza zentruek lankidetza espa
rruak bizkortzea sustatuko dugu". 

• "Haurtzaindegi publ ikoa". 

KIROLAK 

• EAJ-EA. "Kirol gunea bu ltzatu :- belar arti
fizia leko zelaia ,  tenis eta paddle pistak, 
atletismo zirkuituak . . .  ". 

• "Aisia ldirako paseoak eta bidegorriak 
jartzea aztertu eta gauzatu ; I bai Eder urte
gia inguratzen duen ibilbidea egokitu". 

• HABEA. "Kirol Batzordea sortu , kirol 
elkarteen ingurukoa eta eskola kirola-

o_ ren inguruko azpi-sailekin" . 
• "Kirolgune bateratu bat egin Loiola bide 

inguruan". 



UDAL HAUTESKUNDEAK 

Badoa, berria eta berriro 

• U nanue (SA) uztera doa ; beste la ' legez kanpo'  legoke 

U 
daletxeko ate aurrean egin d ugu ar
gazkirako hitzord ua  h irurekin. Bat 

badoa Udaletik, ez da aurkeztuko m aia
tzaren 25eko udal hauteskundeetan; Ai-

Zer eskatzen du 
herriak? Uztarria 
galdezka ibi l i  da 
herriko talde 
batzuetan Derea Uranga 

tor Unanue da eta la u urte egin ditu zine
gotzi. Euskal Herritarrok-eko ord ezkari 
bezala sartu zen eta ga ur egun ASAko zi
negotzia da. "Orain la u urte konprom iso 

• 1 .  Datozen lau u rteota rako 

legegi ntza ld i ko agi nta rie i  zer eskatuko 

zen ieke? 

• 2 .  Zerk izan behar  d u  lehentasuna 

Azpeitian? 

3 .  Habea Azpe iti ko ezkertia r  eta 

abertza le p lataforma legez kanpo utzi 

dute . Zer i rud itzen za izu? 

I rune Boo (Azpeitiko Txolarte) 

"Ad imen u rr itasu na 
d utenentza ko 

1 ek i ntzak gutx i  d i ra "  ----
• l .  "Gure taldearen beharrez jabetzea eta 
gainditzen laguntzea, eta taldeko bazkide
entzat, beraien autonomia lortu ahal izate
ko laguntzak eskatuko genituzke". 
• 2. "Herritarron ongizatea lortzeko . beha
rrezkoak diren baliabideen inguruan lan 
egitea garrantzitsua dela uste dugu. Hau
rrak, gaztetxoak, hirugarren adinekoak bil
tzeko guneak ditugu herrian, baina gure 
taldekoak herriko beste gazteekin biltzeko 
gunerik ez dago. Positiboa da gune hori, 
beharrezkoa den integrazioa bultzatzeko. 
Bestalde, herriko kolektibo desberdinei 
ikastaroak, ekintzak . . .  eskaintzen zaizkie, 
baina adimen urritasuna duten pertsonei 
zuzendutakoak oso gutxi dira". 
• 3 .  "Ez nago batere ados neurri honekin, 
adierazpen askatasunaren aurkako neurri 
bat baita. Eta jada pentsa dezakegu dena 
moztu nahi dutela eta dena debekatuta 
dagoela" . 

Josu Eizagi rre (Lagun Onak Mendi 

Bazkuna) 

---
' ' He rrita rren a l de  
l a n  egitea 
eskatu ko gen i e ke "  

• l .  "Hautes kanpainan eskaintzen dute-
netik ahal duten guztia betetzeko. Eta he
rriko taldeak eta hauen lana baloratzeko". 
• 2 .  "Makroproiektuak alde batera utzita 
herritarren interesei begiratuz lan egitea". 
• 3 .  "Oso gaizki iruditzen zait. Azpeitiarren 
kopuru handi baten iritzia kontuan ez dela
ko hartuko, eta iritzi hori ere kontuan hartu 
beharko litzateke". 

Jon Uga lde (Azpeitian Gazteok Zer? ! )  

"Gazte a rl oko 

� a razoen i rten b idea k  
a u rkitu behar  d i ra" '  

• l .  "Gazteekiko eduki duten jarrera alda-



-
5 hautagai dira legegin
tzaldi honetan zinegotzi egon 
direnak : EAJtik l riaki Etxeza
rreta , Aitor Gorrotxategi eta 
Jose Luis Mangas, EAtik Kan
dido Mitxelena, eta Habeatik 
Miren Odriozola. 

tzea eta gazteok ditugun hainbat arazoren 
inguruan lan egitea eskatuko genieke. Ara
zo hauen zergatiak eta irtenbideak aurkitu 
behar dira, gazteon parte-hartzea bultza
tuz". 
• 2 .  "Gazte mailan Gazte Lokalak izan 
behar du lehentasuna. Herrian dugun 
alternatiba faltarekin eta elkarren arteko 
komunikazio ezarekin amaitzeko tresna 
da. Gazteen ardurapean egongo litzateke 
gunea; hau da, gazteok kudeatua beti ere, 
parte-hartzea bultzatu eta dauden arazoen 
inguruan lan· egiteko gunea izanik. Zapo 
Txokorekin ez dira behar horiek asetzen; 
soldatapeko pertsonek antolatzen dituzte 
gauzak , gazteok ditugun beharrak zein 
diren galdetu gabe. Gazteok ez dugu nahi 
gauzak eginda ematea; gazteok etorkizu
nari eta geure biziari begira gauzak egitea 
nahi dugu". 
• 3 .  "Gaizki iruditzen zaigu. Herriaren or
dezkaritza zabal bati muzin egiten bai
tzaio. Eta guk ,  Azpeitian Gazteok Zer? ! 
Taldeak, hori bilatzen dugu, herritarren 
parte-hartzea". 

I ker Segurola (Bai Euskal Herriari) 

---� ..... 
" Uda l ean  EH NAren 

e ra b i l e ra bermatzea 

eskatzen d ugu ' "  

• 1 .  "Gure taldetik, Bai Euskal Herriaritik 
Udaleko agintariei, Udaletxean eta Uda
laren instalazio guztietan EH NAren erabi
lera bermatzea eskatuko genieke". 
• 2. "Azpeitiarrok gure eguneroko bizitzan : 
Udaletxean, merkataritzan ... euskal herri
tar bezala bizitzeko aukera izatea EHNA 
erabiliz eta DNla erabili beharrik gabe". 
e 3.  "Euskal Herriak eskubide zibil eta poli
tikoak urratuak ditu, azkenengo gertaerak 
(Egunkaria ixtea, Udalbil tzaren ilegaliza
zioa . .. ) oinarrizko eskubideen aurkako 
eraso larriak dira. Orain, Habearen ilegali
zazioarekin, azpeitiarren zati garrantzitsu 
baten eskubideak ukatuak izango dira". 

bat hartu nuen eta gaur egun ez daukat 
modurik konpromiso hori hartzeko" ,  dio 
U nanuek. Beraz, arrazo i  pertsonalak tar
teko ez da berriro aurkeztuko . 

Aitor Gorrotxategi {EAJ) berriro da hau
tagai. Lau urte egin d itu U dalean , atzera 
aurkezteko aukera eskaini  zioten alderdi
tik eta onartu egin zuen proposamena. Zi
negotzi balitz berriro , gaur egun buru den 

Joxe Mari Eizagi rre (Lagun Onak 
Futbol Taldea) 

"O ra i n  de la  l au  u rte 

ze l a i  s i nteti koa 

eskatu genuen " 

• 1 .  "Ezer ere ez. Aurreko hauteskundee
tan eskatu genuen eta gero ez zuten ezer 
egin. Guk futbol talde bezala zelai sinteti
koa eskatu genuen". 
• 2 .  "Kirol mailan, Udalak kirol instalazioak 
ondo daudela esaten du. Baina beste kirol 
taldeekin hitz egin eta azkeneko hamabi 
urteetan Udalak ez du ezer egin kirol ins
talazioak hobetu ahal izateko. Azpeitian 
kirol arloa asko mugitzen da, eta uste dugu 
kirol taldeok elkarrekin gehiago egon eta 
soluzioak bilatu behar ditugula, gero 
Udaletxean denok batera eskabideak egi
teko". 
• 3. "Oso gaizki iruditzen zait Habea ilega
lizatzea. Aurreko legegintzaldietan ezker 
abertzaleak botoak jaso ditu eta bere or
dezkaritza izan du Udaletxean. Eta orain 
aurkezteko aukera ukatzea oso gaizki iru
ditzen zaigu". 

El i  Aranguren ( lzarraitzpeko Sorginak) 

" Uda lean  emaku me 

a rl oa sortzea 

eskatzen d ugu " 

e 1 .  "Emakume arloa sortzea, honetarako 
beharrezkoa den aurrekontu berezitu eta 
zehatza bideratuz. Azpeitiko emakumeak 
beharrezkoak dituzte Udalaren aldetik lu
zatutako politika aktiboak gizarteko edo
zein arlotan emakumearen parte-hartzea 
eragin eta bultzatzeko". 
e 2 .  "Bai Udalean eta bai herri mailan kon
tzientzi aldaketa ematea. Emakumeen 
aurkako zapalkuntza ukaezina den erreali-

batzordean lan egitea "gustatuko" litzaio

ke Gorrotxategiri : Kulturan. 

Udaletxe barrenak ezagutzeko aurrene

koz hautagai dena Kontxita Martija { EA) 

da. "Gogoz nago lanerako, batez ere gaz

teekin eta adineko jendearekin lan egite

ko; hala esan nion gure hautes zerrenda

buruari", dio Martijak. 

Hiru lagun. Hiru kasu. / nerec1 Urnngc1 

tatea izanik eta emakumeak eskubidedun 
sujetu garen heinean, errealitate horrekin 
apurtzeko konpromisoak hartzea da gure 
ustez lehentasuna". 
• 3.  "Gaizki iruditzen zaigu Habea platafor
ma ilegalizatzea. Azken finean, herritarren 
zati handi bat ordezkari gabe geldituko 
litzateke Azpeitiko Udaletxean. Eta horrek, 
ondorioz, gure taldearen lana ere baldin
tzatuko du. Eta emakume bezala ere oso 
ondo dakigu zer den aukera ukatzea. 
Adibide bezala esan, ez direla hainbeste 
urte boto eskubidea lortu zutela emakume
ek". 

Ramon Lamariano (Kale Gorrian) 

" Beha rren a rabera ko 

etxeb iz itza po l it i ka 

, egi n behar  da" '  
'"""-1� ....... 

e 1 .  "Etxebizitzen gaiaren egoeraren larri
tasuna dela medio irtenbide egoki bat aur
kitzea eskatuko genuke. Udalak daraman 
etxebizitza politika desegoki horrekin 
amaitzea eta beharren araberako etxebi
zitza politika egitea eskatuz. Beharrik 
gehien dutenentzako gaur egun ez dago 
aukerarik; alokairu sozialaren politika , adi
bide". 
• 2. "Herritarren artean etxebizitza beha
rren araberako azterketa egin beharko 
litzateke eta, ondoren, behar horiek guz
tiak beteko dituen politika eraman beharko 
litzateke aurrera". 
e 3.  "Kale Gorrian taldea ere herriko gizar
te eragileetako bat denez, Habea ilegaliza
tuta uste dugu denen iritzia ez dela isla
tzen. Hitza emateko eskubidea urratuko 
zaio azpeitiarren kopuru handi bati. 
Bestetik , etxebizitzaren gaiari begira, 
Udaletxean beste iritzi bat gehiago izatea 
ere ona dela iruditzen zaigu, guri ere 
komeni zaigulako. Habea ilegalizatu duen 
legea espainola da eta horretan iritzia 
geuk eduki beharko genuke, euskal herri
tarrok". • 
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JAKINGARRIAK 

1 . 548 bi-
da iari ibili ziren Aste Santuko 
bost egunetan Euska l  Burni
bidearen Museoko lurrinezko 
trenean. I az baino 500 lagun 
gehiago. 

1 682 an pa-
rrokiko erretau la nagusia egi
tea erabaki zen aho batez. 

I I Euskal gizarteak 

sortu behar du Euskal 

Un ibertsitatea , euskaraz 

funtzionatzen duen 

un ibertsitatea 
1 1  

Xabier Arregi 
(Euskal Herriak Euskal Uniber
tsitatea herri ekimeneko kidea} 

esaerie 

I I Mih iaz egiten den 

mina da azken 

sendatzen dena 
1 1  

"Dagoen joera da, ezkutatuz 
edo u katuz so l uzionatzeko 
problemak :  ez dago abertza
leago eta gutxiago abertzale
ri k (zeinek dauka abertza le
tasun autentikoaren txartelak 
banatzeko monopol ioa?) ;  ez 
dago mora l abso l uturi k ( be
raz ,  m ora l i k  ez d a  batere 

. egongo Estatua k  ob l i gatze
ko). Azkenean, ez da horrela
xe a itortu na h i ko b aina , ez 
dago Estatuaren mora l i k ,  ez 
dago-eta Estatua ba ino gora
goko instantzia mora lik". 

Joxe Azurmendi ' Demokratak 
eta biolentoak'. Elkar. 1997. 

kontue da . . .  Imanol Elias Odriozola ( idazlea )  

AZPEITIAR BAT 

ORINOCON ( 1 1 )  
J oxe Iturriagaren agindua betetzen aha le

g indu zen Perh Lofling sued iarra : bidean 
aurkitutako landareak aztertzen eta , batez ere, 
Orinocoko inguruko iba ien ertzetakoak ;  ba ina 
gaixotasunak menperatu zuen bere langintza. 

Cumama hirian 1 754ko abuztuaren 9an Itu
rriagak gutun batean ad ierazi zion sued iarrari, 
zazp i egun aurretik idatzitakoaren erantzunik 
gabe kezka aza lduz ,  berekin batera senda
gaiak b ida l i  baitzizkion g izonezko batekin, eta 
aginduz Tocu io m isiora b ida ia eg iteko aha l i k  
eta azkarren, eta hango zuha itzei aza la  eta 
zati bat kendu ondoren bida ltzeko . Bost eta 
hamar urte bitarteko zuhaitzekin egin behar 
zuten eta baita zuhaitz zaharrenekin ere. 

H iri berean 1 755eko martxoaren 1 0ean ida
tzitako gutunean, berriz, bere poza aza ldu zu
en Iturriagak.  Suediar maisua sendatu zen eta 

aurkitutako landareak gehiago ziren, 90en bat, 
eta generoak  beste hogei . 

Ba ina azpeitiarrak laguntza i le  handia 1 756-
ko otsa i laren 22an ga ldu eg in zuen ,  Caroni 
ibaiaren inguruan h i l  zen. Ordea ,  Iturriagaren 
esped izioak ez zuen utzi landare azterketa , 
lurra ldeko mapak egiten zituen bitartean. La
guntza ona izan zuen Eugenio Alvarado eta 
Joxe Solano ta ldekideetan. Lehena Guayana 
a ldera b ida li zuen ,  batez ere Altagracia herrix
ka inguruko kina zuhaitzak aztertzera ; eta bi
garrenari Orinoco goia aztertzea ag indu zion, 
kanela o ihanak aurkitzeko asmotan. 

Azpeitiar baten abentura baten zatitxo bat a i
patzea besterik ez dugu  egin, garrantzitsua  
gara ian, eta era batera edo bestera a lb isteak 
bil daitezkeena. Baina berak beza lako lagun
tzarik gabe lnd ietarako bidea hartu zuten herri-

Baserrien egunerokoa, lana 
Gero eta baserri gutxiago daude ingu ruan, eta gau r  egun, 
jende gutxiagok egiten du bertan b izitzeko aukera 

i dM i 4!M® 

E uskaldunon bizitzan beti izan d ira garran
tzitsuak baserriak .  Euskaldunen historia 

beti dago baserriarekin lotuta. Lehen, aspa ldi ,  
baserriak ziren nagusi g ure inguruan. Gaur 
egun, zoritxarrez, gutxi dira biziri k diraute
nak. Ora ingo belaunaldi berrien artean, p ixka
naka-pixkanaka gero eta gutxiagok bizi dute 
baserri g iroa. 

J uan Aramendi jaiotzez baserrikoa da ,  na_hiz 
eta orain kalean bizi den. "N ik  urte asko eman 
d itut baserrian bizitzen: 30 urte, hain zuzen . 
Gero kalera ezkondu nintzen. Hala ere, orain
dik asteburuetan joaten naiz baserrira" .  
J uanek anima l ia eta baratza txiki bat ditu ber
tan. "Nire senitarteko batzuk bizi dira baserrian 
eta astean zehar ha iek eg iten dituzte baserriko 
lanak .  Asteburuetan joaten naiz p ixka bat 
laguntzera , beti egoten baita zerbait eg iteko", 
d io .  

Baserriko b izitzaren eta kalekoaren arteko 
parekotasunaz hitz eg itean, "oso ezberd inak" 
d irela dio J uan Aramend ik .  "Kalean b izitzea 
erosoagoa da .  Laneti k itzu l i  eta ez d uzu gehia
go ezer eg in beharrik. Baserrian biziz gero , 
ordea ,  beti dago lanen bat eg iteko" .  

GOIZEAN GOIZ JAIKI BEHARRA. Nahiz eta 
ora in baserrian ez den b izi , oso ondo gogora
tzen da nolakoa izaten zen baserriko egun bat. 
"Baserrian b izi nintzenean, egunero goizeko 
zazp iak a ldera ja ikitzen g inen. Guk  anima l ia  
gehieg i ere ez genituen, beh i batz.uk, o i loak 
eta beste ard i batzuk. Ba ina, ha la ere, lan asko 
ematen zuten". Ja ik i  eta gosa ldu ondoren, ani
mal iei jaten eman eta azp iak ateratzen zituz
ten. Esnea b i ldu  behar bazen goizean esnea 
ere bi ltzen zuten. "Gero arratsaldean .baratzan 
aritzen nintzen. Zerbait landatu behar bazen 
baratzan, landc!tu egiten nuen. Horretaz ga in, 
belarra moztu ere eg in behar izaten zen. 



Orinocoko land ared1aren irudi bat. 

• LAGUNTZA EGOKI-A. Nahiz eta 

azpeitiarrak laguntzailea galdu 1 756ko 

otsailean, beste birekin jarraitu zuen 

agindutako landare azterketa egiten 

1 .....
..... . .. 

tarrak ditugu gogoan, zaila edo ezinezkoa egi
ten baita haien abenturaren berri jakitea. 
Bakar batzuk bueltatuko ziren, dena ongi irten
da, baina beste asko lurralde haietan geldituko 
ziren, noski noraezean, bururik altxa ezinda . . . .  
Hemen gaizki eta han okerrago. 

I I Asteburuan joaten 

naiz laguntzera, beti 

egoten baita zerbait 

egiteko baserrian
1 1  

Juan Aramendi 

Gauean animaliei jatekoa eman . . . Egun osoan 
egoten zen zerbait egiteko". 

ETXEKO PRODUKTUAK. Baratza edukita, 
etxeko produktuez gozatzeko aukera izaten 
zuten. "Guk baserrian bertako jakiak jaten 
genituen. Baratzan denetik landatzen genuen: 
letxugak, porruak, tipulak, tomatea. Ahal zen 
guztia, eta horrela ez genuen dendara eroste
ra joan beharrik izaten. Eta haragiarekin ere 
berdin; etxeko haragia jaten genuen". 

Baserriko bizitza gogorra dela garbi dago eta, 
agian, horregatik, gero eta jende gutxiagok au
keratzen du bizitzeko modu hori. "Egia da ba
serrian bizitzeak lana duela berekin. Baina, 
egia da baserri bateko bizi kalitatea ezin dela 
alderatu kaleko bizi kalitatearekin. Nik behin
tzat, askotan botatzen dut faltan baserriko bizi
tza". 

abizena 

I PARRAG I RRE  

• Banaketa semantikoa. 

• Ipar-: iparraldea. 
• -Agirre: baso, soro. 

• Esanahia. Iparraldera begi
ra dagoen basoa, soroa. 
• Armarr ia .  
U rrezkoa, er
dian banda 
bat, urezko 
eta zilarrezko 
uhinekin. Er-
tzetan sinoplezko bi sahats, 
bakoitza alde banatan. Goiko 
sahatsari lotuta sablezko ba
surdea. Behekoan, beste ba
surdea, kate batek in zuhai
tzari lotuta. 
• Abizenaren kokapena. 

• Oiartzun. 
• I rura. 
• Tolosa. 
• ldiazabal. 
• Azpeitia. 
• Hondarribia. 
• Beasain. 

• Abizenaren hedapena. 
• Azkoitia. 
• Urnieta. 
• Hernani. 
• Berastegi. 
• ldiazabal. 
• Santiago. 

'www.paisvasco.com/ heraldi
ca.' webgunetik hartua dago. 

' DV ' -K 56 . 000 

I RAKU RLE 

GUTX IAGO IAZ 

Aipatzen zena egiaztatu da : 
azpeitiarron egunkari zorio

nekoak -EI D iario Vas c o 

k - gero eta irakurle gutxia
go dauzka. Izan ere, egunka
riek iaz egunero batez beste 
izan zituzten irak urleen az
t e r keta argitaratu d a, eta 
D V-k 56.000 irakurle gutxia
go ditu ; % 1 7, 7 jaitsi da. Deia 

eta Egunkaria igo egin ziren. 
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Behin horrelako prestutasuna izanda . . .  
• KORRIKA TXIKIA. Txikienek hartzen dute 
parte. Lekukoa ikastetxez ikastetxe pasatuz 
herria zeharkatu zuen apirilaren 4an Korrika 
Txikiak. Igerilekuan hasi eta plazan bukatu zen. 
Gogo biziz aritu ziren lasterka gaztetxoak. 

• KORRIKA 13. Apiri laren 6an heldu zen 
Korrika 13 Azpeitira. Zenbait azpeitiar Zestoan 
sartu ziren Korrikan, eta gehienak herriaren 
erdi-gunean bildu ziren bertara. Abiada bizia 
eraman zuen Korrikak herrian. 



4an izan zen Azpeitian. Ige
rileku aurretik atera zen . 
Korrika batzordeko bat 
lehen lekukoa eramango 

· zuenari ibilbidearen ingu
ruko azalpenak ematen. 

2.  HASIERA. 

emateko prestatzen. 

3. PLAZARA. 

plazara sartzen, atzetik he
rriko ikastetxeetako hau
rrak dituela. 

4. K ILOMETROAK. 
Apirilaren 5ean,  Korrika 
batzordeko kideak Azpeiti
ko ibilbideko kilometroak 

5. BEROTZEN. 
Lasaon, b i  azpeitiar Korri
ka 13ren zain. Bitartean, 
beroketa ariketak egiten. 

Lasaon hartu zuen Azpei
tiak lekukoa. Herritarrak 
zain; minutu batzuk beran
duago heldu zen Korrika. 



KLIK! KORRI KA 1 3  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

7. AZPEITIRA. 
Zestoatik Azpeitira bidean .  
Euskal Herrian Euskaraz
ekoak daramate lekukoa. 

8. ANTXIETAKOAK. 
Antxieta Antzerki Taldeko
ak lekukoarekin Eskuztan . 

9. AZPEITIAN. 
Korrika 1 3an jende anda
nak hartu zuen parte .  He
rriaren erdi-gu nean bild u 
zen jende gehien .  

10. BADOA. 
Jende ilada l uzea izan zen 
Korrika. Herria zuzenean 
pasatu eta Azkoitirako bi
dea hartu zuen . 



S 
upermerkatu handi batean barrena nabil la
sai erosketak egiten. Herritik kanpo nago, hi
ri batean egun batzuk pasatzen. Ez daukat 

gogorik egunero dendara bueltaka ibiltzeko eta, be
raz, etxera eramanaziko diet erosketa. Karrotxoa 
betetzen ari da poliki-poliki . Fruitu eta barazkien al
dera hurbildu naiz. Patatak, kipulak ... denetik pixka 
bat. Piper batzuk sartu ditut zorroan eta pisura ger
turatu naiz ordaindu beharrekoa jakin eta zorrotxo
ari itsasteko. Hauetako pisu bat ez dabil eta beste
aren bila abiatu naiz. Begiratu dut ez dabilen pisu
ra eta nire moduko bat ikusi dut pisuari begira adi
adi. Denbora darama han geldirik eta hurbildu eta 
zerbait esatekotan egon banaiz ere, moldatuko de
la pentsatu dut, nire moduan, beste pisura joan da. 
Erosketak egiten ohitua dagoenaren itxura eman 
diot. 

Piperrak karrora bota eta ea gizona moldatu den 
jakitearren, beste pisura begiratu dut. Han dago, pi
suaren aurrean geldi. Bi pepinu dauzka zorrotxoa
ren barruan, pisuaren gainean bakarra. Hala da, 
bai. Batari eskuarekin heltzen dio, pisuaren gaine
an jarri gabe. I rribarrez nago ni, serio gizona. Ezin 
du nonbait pepinuen botoia bilatu eta asko tarda
tzen ari da, berak uste baino gehiago beharbada. 
Izan ere, bat-batean dendako langile bat hurbildu 
zaio eta berak nabaritu du nonbait gerturatzen ari 
zaiola. Poliki-poliki eskuarekin airean mantentzen 
duen pepinua pisuaren gainean jarri du, justu ema
kumea hurbildu zaion une berean. "Gizon, ez jarri 
eskua pisuaren gainean, behar duena baino gehia
go pisatuz gero, gehiago ordaindu beharko duzu 
eta! ". 

I rribarretik algararako bidea egiten sentitu dut 
neure burua. Konbentzitua nengoen beste pepinua 
ere pisu gainean jarri behar zuela esango ziola eta 
hara non, gizonari, bere borondate onenarekin, la
gundu nahiean, eskua pisu gainean ez jartzeko 
esaten ez dion ba! 

Gizonak, buruarekin baietz egin dio, ez dela kon
turatu esanez. 

Saski gorrian sartu du pepinuen zorrotxoa eta 
erosketekin jarraitu du. Bi hartu eta bakarra ordain-

i 
tzeko as�oa izan_go zuen eta a�kenean, ibili-ibili 
eginda, b iak ordaindu behar eta inozo baten mo
duan geratu behar gainera. "Gizajoa, ezin asmatu
ta dabil. Ikusi ere, ondo ez eta nahiko lan badauka". 
Tuntuna ni ! 

I rribarrez jarraitu dut erosketak egiten, gizonaren 
irudia burutik ezin kenduta. Ziria ederki sartuko zi-

ALAI.TZ OLAIZOLA GAI LIBREAN 

I NTENTZIO ONEKO 

ANBIZIOA. 

Bi erbi h i l  

nah i ,  batere 

gabe geld itu 

JENDEA . . .  

dan niri ere pepinu bakarrarekin tranpatan harrapa
tu izan ez banu. 

Azken finean, pepinua ordaindu edo ez, ez dago 
alde handiegirik. Ez dakidana da, zenbat pepinu 
izango ote diren modu horretan etxera eraman di
tuenak. Bueno, pepinuak bezala, beste edozer. 

Ez dut gizonaren jokabidea epaituko, bakoitzak 
daki zer eta zergatik egin egiten duena. Nik zer da
kit ba dirurik ez duelako egin ote duen? Edo pepinu 
triste bat ordaintzea zilegi ez ote zaion iruditu? Pe
pinuak ez zaizkit batere gustatzen; beraz, niri ez 
galdetu. 

Intentzio oneko jendez inguratuak bizi garela pen
tsatu izan dut beti eta halakoak ikusita ere, oraindik 

· kostatu egiten zait alderantziz ere izan daitekeela 
pentsatzea. Lagun batek, behin adarra jotzeko as
moz, ilargiak eguzkiak baino gehiago beltzarazten 
duela esan eta sinetsi egin ez nion ba! Eguzkiari 
gutxi eta, beraz, ez zitzaidan bururatu ere egin ilar
giari begira jartzerik Baina hala eta guztiz ere, nik 
sinetsi. Ai azkoitiarra izan banintz .. . 

Ondo egin ote dio behintzak pepinuak gizon
txoari ... 
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MAIATZEKO AGENDA 
As. At. Az. Os. Os. La. Ig. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 1 0  1 1  

1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

1 9  20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

• IKASTAROA. 

Marraz keta eta pinturaren 
hastapenak ikastaroa. Zapo 
Txoko Gaztelekuak antolatu
ta. I ra kaslea: Julian Ruiz. 
I kastaroa: 28 euro edot 22 eu
ro, gazte edota ikasle txarte
larekin. 18:30etik 20:30etara. 
Zapo Txoko Gaztelekuan. 

• IKASTAROA. 

Terraza eta lorategietako di
seinuaren hastapenak ikasta
roa. Gazte Txo ko  Gazte le
kuak antolatuta. I rakaslea, 
l fiaki Garmendia izango da. 
I kastaroa: 45 euro edo 35 eu
ro ikasle edo gazte txartelare
kin. 18:30etik 20:30etara. Za
po Txokon eta kanpoan. 

• BATZARRA. 

lkasberri Azpeitiko I kastola
ren ohiko batzar nagusia. Le
henengo deialdia, 20:30ean 
eta bigarren deialdia, 21 :00-
etan. lkasberri I kastolako are
to nagusian. 

• MUSIKA. 

Urrestillak o  Musi ka Altxo
rra diskoaren aurkezpena. 

Lore Apaingarriak 

Etxeetarako 

• 

Zerbitzua Dugu 

B 
Telf. :  943 81 51 87 

Loiola-Bide, 25 · AZPEITI 

11 :00etan. Urrestillan, Antxie
ta Elkartean. 

• IKASTAROA. 

Sabel dantza ikastaroa. I ra
kaslea, Jaione Albeniz. 40 eu
ro edo 30 euro ,  gazte edo 
ikasle txartelarekin. 18:30etik 
20:00etara. Zapo Txoko gaz
telekuan. 

• ANTZERKI-POESIA. 

1 1 . Kulturaldia. Uztarria Kultur 
Koordinadorak antolatuta. 
Letrak biluzten. Menu eroti
koa antzerki-poesia emanal
dia, Azpeiti ko  eta kanpo ko 
idazle gazteen es kut ik .  
22:00etan. Ofiatz tabernan. 

• ERREMONTEA. 

Azpeitiko IV. Erremonte Txa
pel keta. Azpeit iko Udale ko 
Kirol Batzordeak antolatuta. 
Sarrera: bost euro. 22:30ean. 
lzarraitz pilotalekuan. 

• ELKARTASUN EGUNA. 

Elkartasun krosa, 11 :00etan. 
Plazan izen-ematea eta irtee
ra. Kroserako dortsalak Or
katz, lntz, Amaia, Oker, Zake
la (Az ko itian) eta Uztapide 
(Zestoan) tabernatan daude 
salgai. Ondoren, hamaiketa
koa eta sari banaketa. Herri 
kirolak, bertsolariak eta trikiti
lariak 12:30ean, plazan. Herri 
bazkaria, 14:00etan, azo ka 
plazan. Bazkarirako txartelak 
Orkatz, Bost , Zu hatz, Oker 
eta Amaia tabernatan egongo 
dira salgai. Zortzi  euro tan 
ikasle eta langabetuentzat , 
eta hamar eurotan gainerako-

Jose de Artetxe. 1 7  
Tel. 943-8 1 0664 
AZPEITIA 

ostadar opti ka 

OPTOKIAK · OPTOMETRISTAK 

Ibai Ondo, 28 
Tel. 943-850445 

AZKOITIA 

entzat.  15 : 30ean , gaztelu 
puzgarriak, aurpegi margoke
ta eta jolasak, Olazko Amaren 
plazan jarriko den gaztetxoen 
gunean. 18:00etan, buruhan
diak, Olazko Amaren plazan 
jarriko den gaztetxoen gune
an. 19:00etan, manifestazio 
isila. 23:00etan, kontzertua, 
plazan: herriko musika talde
ak eta Reincidentes musika 
taldea. 

• LURRINEZKO TRENA. 

Lurrinezko trenean Lasaora. 
12:30ean eta 18:00etan. Bur
nibidearen Euskal Museoan. 

• ASTEBURU MUSIKALAK. 

Donato Goienetxe A ritmo de 
tambores musika ekitaldia. 
19:00etan. Udaletxeko arku
petan. 

• HERRI URRATS. 

Herri Urratserako autobusa 
antolatu du lkasberri Azpeiti
ko I kastolak. I zen-ematea: 
943 15 12 46 telefonoan. 

• LURRINEZKO TRENA. 

Lurrinezko trenaren ibilaldia 
Lasaora. 12:30ean irteera. 
Burnibidearen Euskal Muse
otik. 

• ASTEBURU MUSIKALAK. 

ltsasi Musika Taldearen kon
tzertua. 12:30ean. Udaletxe
ko arkupetan. 

• ARGAZKILARITZA. 

XXIV. Kutxa Juan Antxieta Ar
gazki Lehiaketako argazkien 

1,KOI �
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v::ERLOJU 
Arana , 5 

KONPONKETAK 
AZPEITIA Tel . :  943 81 47 12  

erakusketako azken eguna 
izango da. Erakusketaren or
dutegia, astegunetan, 18:00-
etatik 20:00etara da. Antxieta 
Etxean. 

• ERREMONTEA. 

Azpeitiko IV. Erremonte Txa
pelketako bi partida. Azpeiti
ko Udaleko Kirol Batzordeak 
antolatuta. Sarrera: bost eu
ro. 22:30ean. lzarraitz pilota
lekuan. 

• ARETO FUTBOLA. 

Lehen Maila: Jostaldi Kirolak
Cash Converters. 16:30ean. 
Kiroldegian. 

• FUTBOLA. 

H irugarren Maila :  Lagun 
Onak- Alaves C.  17:00etan. 
Garmendipen. 

• MENDIA. 

Txalintxora mendi irteera. La
gun Onak Mendi Bazkunak 
antolatuta. I rteera 09:00etan. 
Plazan. 

• MUSEOEN EGUNA. 

Museoen nazioarteko eguna 
ospatuko  da Burnibidearen 
Euskal Museoan egun osoz. 

• ASTEBURU MUSIKALAK. 

Joxe Mari Altuna zenari ome
naldia. U da !  Musika Banda 
eta lzarraitz Txistulari Taldea 
eta Zumaiako parrokiko San 
Pedro Abesbatzare kin.  
10: 00etan,  goiz eresia.  
10:45ean, korporazioa parro
kiara. 11 :00etan meza nagu-

Ekain 
AL BAIT ARI KL INIKA 

Tel . :  943 1 5  16 40 

Larrialdiak: 
943 1 5  1 6 40 

dom1(/a 



sia. Eta 1 3 : 00etan, l zarraitz 
Txistulari Taldea etaAzpeitiko 
U dal  Bandaren kontzertua  
izango da, Udaletxeko arku
petan. 

• EUSKARA. 

Asisko U rmenetaren h itza l
dia: Hizkera ez formala. Baite 
Euskara El karteak antolatuta. 
20 : 00etan, Aitonenan. 

• PINTURA. 

Diart Estudioko ikasleen la
nen erakusketa . E kainaren 
1 3a arte irekita izango da. As
tegunetan 1 8 : 00etatik 20 : 00-
etarako ordutegian. Antxieta 
Etxean. 

• ERREMONTEA. 

Azpeitiko IV. Erremonte Txa
pe l keta . Azpeiti ko . Uda leko 
Kirol  Batzordeak _antolatuta. 
Sarrera : bost euro. 22 : 30ean. 
lzarraitz pilotalekuan. 

• MENDIA. 

Xoxoteko  eg u na . Lag u n  
Onak M.B.k antolatuta. I rtee
ra 09 : 00etan. Plazan. 

• USO TIROA. 

U so t i roa , Sanj u andegi k o  
U daberri ko  jaien barr uan. 
Sanjuandegiko Jai Batzorde
ak antolatuta. 1 0 : 00etan. La
patxen. 

• LURRINEZKO TRENA. 

Lurrinezko trenaren ibilaldia 

gort i nak , ohazal ak , 
edredoi nord ikoak . . .  

Eliz-kale 32-behea - Telf/Fax: 943 1 5  0 6  97 

Lasaora . 1 2 : 3 0ean irteera. 
Burnibidearen Euskal M use
otik. 

K 26 astelehena 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Pakita la del barrio ikuskizu
na. Sanjuandegiko Udaberri 
jaien barruan. Sanjuandegiko 
Jai Batzordeak anto lat u ta . 
22 : 00etan. Izaro tabernan. 

MAIATZAK 27 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Txiste kontalaria. Sanjuande
giko Udaberri jaien barruan. 
Sanjuandegiko Jai Batzorde
ak antolatuta. 22 : 00etan. Die
go tabernan. 

• ODOL EMATEA. 

Hileroko odol-emate eguna. 
Gipuzkoako Odol Emaileen 
Elkarteak deituta. 1 8 : 30etik 
2 1  : 00etara. Anbulategian. 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Peru , musika eta imitazioak. 
Sanj u andeg iko  U daberr i  
jaien barruan. Sanjuandegiko 
Jai Batzordeak antolatu ta. 
22 : 00etan. Erreka tabernan. 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Mus Txapelketa. Sanjuande
giko Udaberri jaien barruan. 
Sanjuandegiko Jai Batzorde
ak antolatuta. 21 : 00etan. On
gi Etorri tabernan. 

Goiko - Kale,  4 - Tfnoa . 81 1 3  49  

k u t x a  
__.,.._ ____ ,gaarte eki ntza 

MAIATZAK 30 ostirala 

• ELKARRATERATZEA. 

Euskal Presoak Euskal Herri
ra lemapean maindire ilada. 
Azpeitiko Senideakek deitu
ta. 1 9 :00etan. Bariantean. 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Txupinazoa Sanjuandegiko 
Udaberri jaiei hasiera ema
naz. Sanjuandegiko Jai Ba
tzordeak anto latu ta. 2 0 : 00-
etan. Ondoren, buruhandi eta 
erraldoiak ibiliko dira auzoan 
zehar. 2 3 : 0 0etan , areto ko 
dantzen erakusta ldia , J ose 
Antonio Agirre plazan. 00 : 30-
ean, Rafa , Euskadi tropikala 
ikuskizuna, Jose Antonio Agi
rre plazan. 

• ERREMONTEA. 

Azpeitiko IV. Erremonte Txa
pel keta. Azpeit iko Udaleko 
Kirol Batzordeak anto latuta. 
Sarrera: bost euro. 22 : 30ean. 
lzarraitz pilotalekuan. 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Udaberri jaiak. Sanjuandegi
ko Jai Batzordeak antolatuta. 
1 1  : 00etan , buruhandiak eta 
erraldoiak. 1 2 : 00etatik 1 4 : 00-
etara eta 1 5 : 00etatik 20 : 00-
etara umeentzat jolasak eta 
puzgarriak. 1 2 : 30ean, poteoa 
trikitilariekin. 1 4 : 30ean, auzo
tarren bazkaria. 1 6 : 30ean , 
kale animazioa eta antzerkia 
Kar Kar taldearekin. 1 8 : 00-
etan, Los lncansables txaran
ga. 23 : 00etan , Go lden Apple 
Quartet. 00 : 30ean Draq Que-

TABERNA 

Enparantza Nagus ia  

en Clown Show kale antzer
kia. Goizalderarte txaranga. 

• ASTEBURU MUSIKALAK. 

Udal Musika Banda Gaztea
ren kontzertua. 1 9 : 30ean. 
Udaletxeko arkupetan. 

EKAINAK 1 1 ndea 

• SANJUANDEGIKO JAIAK. 

Sanj u andeg iko  U daberr i  
jaiak. Sanjuandegiko Jai Ba
tzordeak antolatuta. 06 : 00-
etan, txokolatada. 07 : 00etan, 
zezena. 09 : 00etan, salda eta 
pintxoak. 1 1  : 30ean buruhan
diak eta jubilatuentzat hamai
ketakoa. 1 1  : 30ean, Udal Mu
sika Bandaren kontzertua ,  
Jose Antonio Agirre plazan. 
1 2 : 0 0etan , dantzari txikien 
emanaldia. 1 3 :30ean, Eltzie
goko gaiteroak . 1 5 : 00etan , 
u meentzako poniak. 1 7 : 00-
etan, herri kirolak Agirre pla
zan. 20 : 00etan Lanu. 22 : 30-
ean, suzko zezena. 

• MENDIA. 

Pagoetara goiz ibilaldia. La
gun Onak Mendi Bazkunak 
antolatuta. Autobusa 08 : 00-
etan aterako da, plazatik. 

• LURRINEZKO TRENA. 

Lurrinezko trenaren ibilaldia 
Lasaora. 1 2 : 30ean. Burnibi
dearen Euskal Museotik. 

Zeuon ekita ld iak-eta Uztarriara 
helarazteko aukerak: 

• Julian E l orza Hiribidea 4, 2 .a 
ezkerra (Azpeitia) 

• 943 - 15 03 58 telefonoa / faxa 
• uztarria@topagunea.com 

0 
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H I  HEU !  

Saioa Etxaniz Alde Zaharreko merkatarlyen desfll len modelo 

"Modelo a ritz ie 

za letasun bat den 

neretzako" 

S 
aioa Etxaniz 1 7  urteko neska az
peitiarra da. lraurg in ari da ikas
ten b igarren batx i lergue. Azpei
tiko Alde Zaharreko denda iyek 

apirilien 26eko desfi l ien parte hartzeko , 
modeluen kasting bat antolatu zeben 
aurretik. Saioa Etxaniz izan zan aurkez
tu zan hoiyetako bat. Ez da lehen a ld iye 
holako kasting batera aurkeztu dana. 
• Nolatan aurkeztu haiz kasting-era? 
Alde Zaharreko denda iyek ap iri l ien urte
ro antolatzen deben desfi-

da kanpuen kasting deia ldireko kartel 
bat zagonan; E ibarrerako hunan, gaine
ra. Desfi le bat eg in beher zebela eta 
jend ie beher zinebenan. Asteburu hure 
l i bre naukenan eta aurkeztu eg in nitxi
nenan .  Kasting-ien bertan esan zinebe
nan aukeratute izen nintzela .  Fenomeno 
pasatu n inenan,  erropak probatzen 
denda batetik bestera eta jende berriye 
ezagutzen. 
• Zer egiten da kasting batien? 

Bako itze desberdine den. 
lien parte hartzeko kas
ting bat antolatu zebela
eta , hotsegin egin zinabe
nan desfilatu nahi al nuen 
jakiteko . Ez den au-rrene
ko a ld iye; gustuko d izki
net ho lako gauzek. 

I I Lagun kuadrila 

Azkenengo hontan, orri 
bat bete beher izan g ine
nan, bako itzen datuekin, 
eta gero neurriyek eskatu 
z izkigutenan; a lturie, pra
kan neurriye, hankakue .. . 
Gero aurretik esperientzi
rik ba a l  genuen ere ga l
detu z ig utenan. Ondo
ren, barrure sartu banaka, 
eta buelta batzuk eman 
g izkinenam ,  ikusteko nola 
desfi latzen genuen. 

• Kasting askotara joan al 
haiz? 
Danera, hiruta j un naun. 
Lehenengo a ldiz aurkeztu 
nintzenien ,  1 1  urte izengo 
nizkinenan. 
• Nola hasi hintzenan 
mundu hontan? 
Txikitetik beti izen naun 

bat joan gltunan lehen 
kastingera eta . gustatu 
egin zitenan . Ondo 
pasatu ginenan 1 1  

I I Zaletasun bezela 
gustora segituko dinet, 
baino ez dinet nere 
lanbide bezela ikusten 

presumidie . Behin, orain mundu hau 
I I  

dala urte . batzuk, Azpeiti-

• Benetan gustukue al 
den mundu hori? 
Za letasun bat den. Ora in 
arte ondo pasatu d inet, 
ba ino ez d inet behin ere 

yen bertan kasting moduko bat antolatu 
zinebenan. Lagun kuadri la  bat jun gintu
nan. Gustatu eg in zitenan saltsa hure. 
Esan beher dinet oso ondo pasatu ge
nu la .  

p lanteatu seriyo hartzie. Ald izkari eta 
karteletan zeoze antolatzen dela ikusten 

• Eta gustatu eta berriz ere aurkeztu 
egin hintzenan beste batera. 
Orain da la bi urte izen hunan. Amarekin 
erosketak egitera jun gintunan eta den-

badet, aurkeztu eg iten naun. 
• Etorkizunerako lanbidie? 
Ez. Za letasun bezela gustora seg ituko 
d inet desfilatzen, baino ez d inet nere 
lanbide bezela ikusten. 

nerea Hranburu 

TXIKITEKO AMETSA. "Txiki-txi kiteti k beti oso presumidie izen naun eta asko gustatzen 

zitenan model ue eta kantantie izetie; hayek im itatzen ibi ltzen n itunan askotan etxien" 





Santi Laz kano Ki rola k  

Gure markako PC-ak 

Pe rife ri koen sa lmenta eta ko nponketa k 
� . - .. � -· 

1 
Multifun11ioak Formatu handiko inprimagailuak Laserrak 

Kontab i l itate kudeatze o roqramen eza rtzea 

Kudeaketa programak Kontabilitate Nominak 

E rre g i stratza i l e, ba la ntza eta TPVen sa lmenta 
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