
TREBA EGITASMOA 
ABIATU DUTE
Zarautz Herri Hezitzailea lantaldeak
hitzaldiak eta ikastaroak antolatu ditu
gurasoentzat eta gazteentzat, 
otsailetik apirilera bitartean //2

Ekonomia sozial
eraldatzailea
sustatzeko
Alberga taldea
osatu dute
Zumaiako Udalak iaz hasitako ZKOOP
egitasmoan du jatorria sortu berri duten taldeak.Ekonomia «pertsonen zerbitzura» egotea nahi
dute, eta ideia proiektuak garatu nahi dituzte //4

Orio Jesus Mari Peronak 
XVIII. mendeko fragata baten
maketa zaharberritu du //3

Iraetako Errota
Harria txapelketan
Paulo Azpiazu 
harri jasotzailea
izan da irabazlea

Santa Ines jaien barruan jokatu
zuten txapelketa igandean. 
Bost harri jasotzailek parte hartu
zuten, eta 107,2 kiloko bola 
31 aldiz altxatu zuen Zarauzko
bizilagunak. Iraetako Binakako
Pilota Txapelketa Jon Mirandak
eta Adonis Gelisek irabazi dute //5

Azkoitiko 
Erdi Aroko
dokumentazioaz
bi liburuxka
aurkeztuko dituzte

Eusko Ikaskuntzak eta beste
hainbat lagunek 1234tik 1535era
arteko Azkoitiko Udaleko
artxiboko funtsak, eta 1555era
arteko kontuak digitalizatu 
eta transkribatu dituzte. Gaur
aurkeztuko dute lan hori,
19:00etan, Elkargunean // 7
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–ARITZ MUTIOZABAL

Zarautz Herri Hezitzailea lantal-

deak doako hainbat hitzaldi eta

tailer antolatu ditu datozen hila-

beteetarako, herriko gurasoak

zein gazteak puri-purian dau-

den gaietan trebatzeko asmoz.

Gipuzkoako Foru Aldundiko

Gazteria Zuzendaritzak sustatu-

tako Treba egitasmoaren ba-

rruan kokatzen den eskaintza

da, eta bi multzotan banatuko

dute. Alde batetik, bigarren ur-

tez Treba Gurasoak saioak pres-

tatu dituzte, gurasotasun positi-

boan oinarritutako saio pedago-

gikoak, eta bestetik, Treba

Gazteak gazte eta nerabeei zu-

zendutakoak.

Gurasoentzat hiru saio eskai-

niko dituzte, eta hirurak Etxeza-

balako aretoan izango dira,

18:00etatik aurrera, euskara hu-

tsean. Lehena otsailaren 1ean

izango da, eta Nerea Mendizaba-

lek Seme-alaben autoestimua

elikatzenhitzaldia eskainiko du;

urtarrilaren 26a bitartean eman

ahalko da izena. Otsailaren 8an

eta 15ean, Zer egin dezakegu gure

haur eta nerabeek sexualitate

aske eta osasuntsua izan deza-

ten? tailerra izango da, Eider

Goibururen eskutik. Azkenik,

apirilaren 19an, Arauak eta mu-

gak familian. Nola ezarri era

asertibo bateanhitzaldia eman-

go du Leyre Canok.

Gazteentzat, berriz, hitzaldi

eta tailer bana antolatu dituzte,

eta 16-30 urte bitartekoei zuzen-

duriko proposamenak izango

dira. Otsailaren 22an, Argazkila-

ritza: Ispilua tailerra emango

dute Gaztelekuan, Ido Photo-

graphyk gidatuta, eta martxoa-

ren 21ean, Autonomiarako etxe-

ko ekonomia hitzaldia izango da

Etxezabalan, Kontsumobideren

eskutik.

Edozein jardueratan parte

hartzeko –gurasoen zein gazte-

en eskaintzetan– aurrez eman

beharko da izena, horretarako

ahalbidetuko duten Google

Forms plataformaren bidez edo

Zarauzko Gazte Informazio Bu-

legoan (astelehenetik ostiralera,

16:30etik 19:30era). Informazio

zabalagoa nahi duenak 943-00

51 22 telefonora deitu dezake edo

gazteria@zarautz.eus helbidera

idatzi.

Bost urtez elkarlanean
Zarautz Herri Hezitzailea taldea

udaleko hainbat ordezkari poli-

tikok eta arlo askotako beste

hainbat teknikarik osatzen dute,

baina baita Berritzeguneko, Lu-

dotekako eta Gaztelekuko ardu-

radunek ere. Gainera, Bakeola-

EDE Fundazioko lantaldeko ki-

deak ere badaude. Bost urte

daramatzate elkarlanean hain-

bat hausnarketa eta egitasmo

lantzen.

Bide horretan, azken urteetan

egungo interesekoak diren gaiak

–esaterako, bullyng-a eta erre-

minta digitalen erabilera eta jo-

koa– jorratu dituztela nabar-

mendu du Hezkuntza eta Gazte-

ria zinegotzi Irune Urbietak.

«Iaz, Gaztematika Gipuzkoako

Haur, Nerabe eta Gazteen Susta-

penera Zerbitzuaren eskutik,

formazioan sakontzen jarraitu

genuen, eta aurten bide beretik

gatoz. Hortaz, Gaztematikaren

eskaintzatik bi ekintza aukeratu

eta bideratu nahi ditugu. Ba-

tzuk, gurasoei eta hezitzaileei

zuzendutakoak, eta besteak,

gazteei zuzendutakoak».

Gazteak eta gurasoak trebatzeko
hitzaldi-tailerrak antolatu dituzte
Otsailean hasi eta apirilera bitartean, bost saio eskainiko ditu Zarautz Herri
Hezitzaileak .Lehena otsailaren 1ean izango da, Nerea Mendizabalen eskutik

Treba egitasmoko hitzaldi eta tailerren aurkezpenean, Zarautz Herri Hezitzaileko kideak. ARITZ MUTIOZABAL

Hasiera ederra 
eman diote Sagardo
denboraldiari

JAIA //  Azken urteetako etena-

ren ostean, giro ederrean ospatu

zuten igande eguerdian Zurekin

Zarauzko ostalarien elkarteak

antolatutako Sagardo Eguna.

Jaiari ekin aurretik, Aritzako

Jose Aristi Xiploeta Mari Paz

Rodrigo senar-emazte zirenei

aitortza egin zieten. Jarraian,

bederatzi upategitako sagardoa

dastatzeko aukera izan zuten

bertaratu zirenek.

Gazumera irteera
egingo dute igandean
Pagoeta elkartekoek

KIROLA //  Pagoeta mendi elkar-

teak Gazume mendiari itzulia

egingo dio igandean, Errezil in-

guruan. Zailtasun teknikorik ga-

beko mendi buelta izango da; 12

kilometro inguruko ibilbidea,

500 metroko igoera metatuare-

kin. Izena Mendizabal kinkila-

dendan eman behar dute txan-

goan parte hartu nahi dutenek.

Irteera 07:30ean izango da,

Agoueseneko biribilgunetik.

‘Metabertsoaren
gakoak’ hitzaldia
izango da gaur

GIZARTEA //  Enpresa teknologi-

koak inbertsio garrantzitsuak

egiten ari direla, eta Internet be-

rria mota guztietako sektoreak

eraldatzen ari dela azaldu du Za-

rautzOnek, eta gaia sakonago

ezagutzeko, Metabertsoaren ga-

koakhitzaldia antolatu du gaur-

ko. Imascono enpresako sortzai-

le Pedro Lozano ariko da hizlari.

Saioa Modelo aretoan izango da,

19:30ean hasita.Igandean Sagardo Eguna ospatu zuten Zarautzen. MARIA MAYA MANTEROLA

Eskaintzak

TREBA GURASOAK

Otsailak 1, asteazkena.Seme-

alaben autoestimua elikatzen

hitzaldia, Nerea Mendizabalen

eskutik; 18:00etik 19:30era, Etxe-

zabalan. Izen ematea, ostegun

honetara bitartean. 

Otsailak 8 eta 15, asteazkenak.

Zer egin dezakegu gure haur eta

nerabeek sexualitate aske eta

osasuntsua izan dezaten? taile-

rra, Eider Goibururen eskutik;

18:00etatik 20:00etara, Etxezaba-

lan. Izen ematea, otsailaren 2ra

bitartean. 

Apirilak 19, asteazkena.

Arauak eta mugak familian.

Nola ezarri era asertibo batean

hitzaldia, Leyre Canoren esku-

tik; 18:00etatik 19:30era, Etxeza-

balan. Izen ematea, apirilaren

13ra bitartean.

TREBA GAZTEAK

Otsailak 22, asteazkena.Ar-

gazkilaritza: Ispilua (16-22 urte

bitartekoentzat), Ido photo-

graphyren eskutik; 17:30etik

19:30era bitartean, Gaztelekuan.  

Izen ematea, otsailaren 16ra bi-

tartean.

Martxoak 21, asteartea.Auto-

nomiarako etxeko ekonomia (18-

30 urte bitartekoentzat), Kon-

tsumobideren eskutik; 18:30etik

20:30era, Etxezabalako bilera

aretoan. Izen ematea, martxoa-

ren 16ra bitartean.

IZEN EMATEAK

Aurrez eman beharko da izena,

horretarako ahalbidetuko duten

atarian edo Zarauzko Gazte In-

formazio Bulegoan, astelehene-

tik ostiralera, 16:30etik 19:30era.
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–AIORA LARRAÑAGA
SOLABERRIETAOrio

J
esus Mari Perona za-

harberritze proiektu

batean murgilduta

egon da azken hilabe-

teetan. Orioko Kultur

Etxean ikusgai izan zuen erakus-

keta muntatzen ari zela, Herna-

nitik (Gipuzkoa) etorri zitzaion

erronka. Izan ere, XVIII. mende-

an, Juan Antonio Leizaur mari-

nelak, Terranovan izandako

naufragio batetik bizirik atera

ondoren, Zikuñagako Ama Birji-

nari eskaintza gisa egindako fra-

gata zaharberritzeko eskatu zio-

ten. «Zikuñagako Ama Birjina-

ren ermitako batzordea jarri zen

nirekin harremanetan. Ontzia

nire tailerrera ekartzeko eskatu

nien, zer egin nezakeen ikuste-

ko. Oso egoera txarrean zegoen,

eta ia bidali nituen bueltan».

Hala ere, maketaren istorioa

kontatu ziotenean, harrapatu

egin zuen proiektuak.

Peronak erronka gisa hartu

zuen zeharo hondatuta zegoen

ontzia zaharberritzea, eta lane-

an ari zen bitartean naufragoare-

kin enpatia sentitu zuela aitortu

du. «Orion barran itotako asko

izan dira, tartean gure familiako

bi kide, eta etxean asko sentitu

ditugun gertaerak izan dira. Ni

neu ere erdi itoan ibilia naiz  Biz-

karraneko etxearen parean

erriora erorita, eta badakit zer

nolako estuasuna pasatzen den.

Zer esanik ez, izoztuta dauden

Terranovako uretan. Handik bi-

zirik atera zenak zenbat prome-

sa egin ote zituen, eta horietako

bat Zikuñagako Ama Birjinari

fragata hori eskaintzan ematea

izan zen». Horregatik, proiektua

onartzea erabaki zuen, berak

egiten ez bazuen Juan Antonio

Leizaurren eskaintza desegingo

zela jakitun baitzen.

Tailugile baten lana
Perona itsasontzi maketagile

trebea izateaz gain, aditua da

arlo horretan, eta urratsez urrats

ekin zion lanari. Lehenik eta

behin garbitu egin zuen, eta az-

tertzen hasi zenean «pieza ona»

zela ohartu zen. «Bazituen ezau-

garri interesgarriak: zedro egur

onarekin egina zegoen, eta kon-

turatu nintzen ontzi hori landu

zuena ez zela marinela, ebanista

edo tailugile batek egina zela.

Izan ere, marinelek egindako

mota horretako eskaintzak bal-

darragoak izaten dira, labanare-

kin landutakoak askotan». Esku

trebeko pertsona baten lana zela

ikusi zuen. Izan ere, ontziaren

kroskoa egur pieza batetik abia-

tuta egina zegoen, eta brankan

zituen gila eta popako pieza ere

egur horretan zizelkatuta zeu-

den, baita alboetako zintak ere.

«Guk, esaterako,pieza horiek de-

nak ondoren jartzen dizkiogu

kroskoari», zehaztu du Peronak.

Sei hilabetez aritu da proiektu

horretan lanean Perona, eta «po-

zik» dago emaitzarekin. «Oso

gustura geratu naiz zaharberri-

tzearekin. Interesgarria izaten

da beti besteek aurretik landuta-

koa nola eginda dagoen azter-

tzea, eta konturatu nintzen bi la-

gunen artean egindako pieza

dela. Antzematen da aparejuak

beste norbaitek egin eta munta-

tu zituela; agian, Leizaur mari-

nela bera izango zen, baina ezin

dugu zehatz-mehatz jakin hori»,

aitortu du oriotarrak. Aparejuak

dira ontziaren kubiertatik gora

dauden elementuak: mastak,

belak, sokak eta horrelakoak.

«Xehetasunek atentzioa eman

zidaten. XVIII. mendean ez zi-

tuzten gaur egun ditugun balia-

bideak, eta polea batzuk botoi

txikiekin eginak zeuzkan eta

beste batzuk, berriz, berunare-

kin». Ontzia oso hondatuta zego-

enez, apareju asko txikituta

zeuzkan, eta Peronak ezin izan

zituen horiek guztiak errekupe-

ratu, eta berriak egin behar izan

zituen.

Hernanin, ikusgai
Norbaitek fragata bertatik berta-

ra ikusi nahi izango balu, Herna-

niko parrokian jarri dute ikusgai,

Zikuñagako Ama Birjinaren ka-

peran, martxoaren amaieran er-

mitara eramaten duten arte. Pe-

ronak ez daki fragatak nola zuen

izena, eta zenbait xehetasune-

kin txosten bat egin badu ere,

ontzi horren nondik norakoak

ezagutzea historian aditua den

lagun batentzat proiektu polita

izan litekeela proposatu du.

Juan Antonio Leizaur marinelak, XVIII. mendean Terranovan naufragio batetik bizirik atera
ondoren, fragata bat egin zuen eskaintza gisa, eta hura zaharberritu du Jesus Mari Peronak. 

Naufragoaren eskaintza bizirik

XVIII. mendeko maketa aztertu ondoren, «pieza ona» zela ohartu zen Jesus Mari Perona. JESUS MARI PERONA

–ANDREA ZIPITRIAOrio

Kirolaz haratago erakusketa za-

balduko dute aste honetan

Orion. Gipuzkoako Kirol Egoki-

tuen Federazioak (GKEF) azken

urteetan antolatu dituen txapel-

keta eta ekitaldietan egindako

argazkiak biltzen ditu bildumak,

eta bihartik otsailaren 9ra bitar-

tean izango dira ikusgai Kultur

Etxean. 

Bihar egingo dute erakusketa-

ren irekiera ekitaldia, 18:00etan

hasita, eta bertan izango dira Gi-

puzkoako Kirol Egokituko Fede-

razioko arduradun Amaia Eli-

zondo eta Alicia Figueroa, baita

herriko hainbat kirolari ere.

Hala, bihar arratsaldetik aurre-

ra, astelehenetik ostiralera, Kul-

tur Etxearen ordutegian izango

da zabalik erakusketa.

‘Kirolaz
haratago’
erakusketa
irekiko dute
bihar Orion

N-634 errepideko
errei bat itxiko dute
Anibarko Portuan

ORIO //  Datozen hiru egunetan

errei bat itxiko dute N-634 erre-

pidean, Anibarko Portuko pare-

an, lanak egiteko. Mozketa

20:00etatik 06:00ak arte egingo

dute, gaurtik ostegunera bitarte-

an. Autoen pasaera semaforo bi-

dez kontrolatuko dute, eta ibil-

gailuek txandaka pasatu behar-

ko dute ordu horietan. Udaletik

azaldu dutenez, «zirkulazioan

ahalik eta eragin txikiena» izate-

ko erabaki dute lanak gauez egi-

tea.

Andatzako bertso
afarirako txartelak
salgai daude

AIA //  Andatzako auzo elkarteak

bertso afaria antolatu du otsaila-

ren 10erako elkartean bertan.

Aritz Hernandez Larrume, Unai

Mendizabal eta Iban Gorriti Bel-

tzaariko dira bertsotan. Bertso

afarian parte hartu nahi duten

herritarrek dagoeneko eman de-

zakete izena Andatzako elkarte-

aren Instagram kontuan. Afari-

rako txartelak 28 eurotan jarri

dituzte salgai elkartean, eta ho-

riek erosteko azken eguna otsai-

laren 3a izango da.

//3
Urola Kosta
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–ONINTZA LETE ARRIETA

Zumaia

Ekonomia soziala landuko duen

talde berria sortu dute Zumaian:

Alberga. Udalak iaz abiatutako

ZKOOP egitasmoan du jatorria,

taldeko kideek ohar bidez jaki-

narazi dutenez. Datozen hilabe-

teetan hainbat jarduera egiteko

asmoa dute, baina oraingoz tal-

dearen helburuen berri eman

dute.

Xede nagusiari dagokionez,

ekonomia pertsonen zerbitzura

egotea nahi lukete: «Zumaian

lana egiteko beste modu bat sus-

tatu nahi dugu, non norbanako-

en interesek kolektiboaren inte-

resekin bat egiten duten eta eko-

nomia pertsonen zerbitzura da-

goen».

«Zumaiako eta zumaiarren be-

harrak identifikatu, eta horiek

asetzeko tresnak pentsatu eta ga-

ratzen» hastea da Albergaren

beste helburuetako bat. Gainera,

ekonomia sozial eraldatzailean

oinarritzen diren proiektuak sus-

tatzea, eta proiektu horien aterpe

izango diren espazio fisikoak sor-

tzeko asmoa ere badute. «Lana-

ren burujabetza ahalbideratuko

duten bideak jorratu», «ekintzai-

leen eta proiektu sozialen arteko

saretzea, elkarlana, elkarlagun-

tza eta interkooperazioa sustatu

eta garatu» eta «udalean eta go-

bernantza ereduan ekonomia so-

zial eraldatzailearen ikuspegia

txertatu», horiek dira Albergak

egin asmo dituenak. 

Jardueren aldetik, hausnarke-

ta guneak sortzea edota ekono-

mia sozial eraldatzailearen so-

zializazio, hedapen eta komuni-

kazioan lan egiteko hitzaldiak

antolatzea edo azoka eta erakus-

ketetan parte hartzea plantea-

tzen dute Albergako lagunek,

beste jarduera askoren artean.

Xabier Azkuek Baleike aldiz-

karian idatzitako artikulu bate-

tik atera dute Alberga izena. Tal-

dekideen arabera, hitz horrek

baditu elkarteak barne bildu

nahi dituen hainbat adiera: «Al-

berga hitza aukeratzeak badu

arrazoia, herrian jada erabiltzen

ez den hitza berreskuratzeaz

gain (espazio horien galeragatik,

besteak beste), elkarteak barne

bildu nahi dituen beste hainbat

adiera ere baditu hitzak: elkar-

tzeko lekuak izan dira albergak,

elkarrekin ikastekoak, elkar ba-

bestekoak. Gaur egunera eka-

rriz, balioa eman nahi izan die-

gu eta aitortza egin nahi diegu

urte luzez emakumeek alberge-

tan egin dituzten lan errepro-

duktiboei eta auzolanari eman-

dako garrantziari. Balio handiko

espazioak izan ziren albergak,

eta guk ere halako eremuak eta

sareak sortu nahi ditugu abiatu-

ko ditugun ekintzen bidez».

Ekonomia sozialaz
jarduteko 
taldea sortu dute
Zumaian
ZKOOP egitasmotik sortu dute 
taldea, «Zumaian ekonomia sozial
eraldatzailea sustatzea eta ideia
proiektuak garatzea» helburu hartuta.

Alberga sortu duten Zumaiako lagunak. ALBERGA

Estalpe berria egiteko lehen pausoak
Estalpe berria egingo du udalak Kofradian. Eraikinaren terraza kaltetuta zegoen eta azterketak egin on-

doren, egitura botatzea eta berria egitea erabaki zuten teknikariek. Hala, pasa den astean eraitsi zuten

terraza. Estalpe berria datozen santelmoetarako amaituta egotea aurreikusten dute, eta eraitsitakoa-

ren erreprodukzioa izango dela aurreratu du udalak. FELIX AIZPURUA

Irudia Zumaia

–O. LETE ARRIETA

Beste urte batez, Fiturren izan

dira UKUE Urola Kostako Udal

Elkarteko ordezkariak, bi xede

nagusirekin: Elkanoren talaia:

itsas zeharkaldiak egitasmoa

aurkezteko, batetik, eta Biosphe-

re zigilua izenpetzeko, bestetik.

«Biosphere Certified Destina-

tion iraunkortasuna neurtzeko

sistema bat da, eta helburu du

etengabeko hobekuntzarako

tresna izatea, modu horretara,

turismo helmuga, enpresa edota

zerbitzuen apustu eta konpro-

miso hori aitortzeko», azaldu zu-

ten Urola Kostako Udal Elkarte-

ko arduradunek.

Biosphere zigiluaren bitartez,

turismo jasangarriaren estrate-

giarako konpromiso gutuna si-

natu du udal elkarteak. «Gure-

tzat estrategikoa da komunitate

horren parte izatea, eta helburu

jasangarriak lortzeko bidea jo-

rratzen jarraituko du udal elkar-

teak, GIH Garapen Iraunkorreko

Helburuen eta euskararen ikus-

pegitik», azpimarratu zuen

Lourdes Salsamendi udal elkar-

teko lehendakariak.

Jasangarritasuna hiru arlotan

lantzen dutela azaldu zuen Sal-

samendik, baita bost herriak

–Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta

Zumaia– elkarrekin ari direla la-

nean: «Turismoaren garapena

modu jasangarrian ulertzen

dugu gizarte edo eremu soziale-

an, ekonomikoan eta ingurume-

nekoan. Apustu hori, gainera,

bost udalerriek egiten duten

apustu bateratua da, eta, horre-

gatik, elkarrekin lan egin dugu,

norabide eta helburu berarekin:

jasangarritasunean oinarrituta-

ko turismo estrategia duen es-

kualde bat eraikitzea».

Turismo jasangarriaren
estrategiarekin bat
egin du UKUEk

4 //
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–NEREA URANGA 

– JULENE FRANTZESENA

Zestoa

Larunbatean hasi zituzten san-

tainesak Iraetan txupinazoare-

kin eta Zestoako txarangaren

doinuekin. Hala, asteburuan

festa giroa nagusi izan da auzo-

an, eta bai larunbatean zein

igandean kiroletako jardunal-

diak ere izan dituzte, besteak

beste. 

Larunbat eguerdian jokatu zi-

tuzten santainesetako pilota txa-

pelketako finalak. Partidak hasi

aurretik, Vamos al fronton pieza

joaz egin zuen txarangak, atzetik

pilotariak zituela, auzoko elkar-

tetik pilotalekura arteko bidea. 

1978an inauguratu zuten Irae-

tako frontoia, eta ordutik urtero

jokatu izan dute auzoko festen

bueltan pilota txapelketa. «Pan-

demiaren urtean ez zen jokatu,

eta aldi hori kenduta, beste urte

guztietan jokatu da txapelketa.

Kontuak aterata, aurten 45.a

izan beharko luke, baina jokatu

gabeko urtea kontuan hartuta,

44.a da», azaldu zuen Jon Uria

pilota txapelketaren antolatzai-

leak eta epaileak finalak hasi au-

rretik.

Iazko azaroaren 13an hasi zu-

ten bikotekako Iraetako pilota

txapelketa, zortzi bikotek parte

hartuz. Larunbatean, hiruga-

rren eta laugarren postuak eta fi-

nala jokatu zituzten. Lehen par-

tida Pello Etxabek eta Aitzol Oli-

denek Mikel Armendarizen eta

Ioritz Arantzetaren kontra joka-

tu zuten, eta Etxabe-Oliden izan

ziren nagusi 18 eta 13 eginda.

Pilota txapelketako finala, be-

rriz, Joseba Izagirre eta Lier Aza-

girre bikotearen eta Jon Miran-

daren eta Adonis Gelisen artean

jokatu zen. 22 eta 13 egind,a Mi-

randa-Gelis izan ziren Iraetako

Bikotekako Pilota Txapelketako

irabazleak.

Larunbat iluntzean, berriz, ga-

ragardoaren bueltan herri afaria

eta kontzertuak izan zituzten

Iraetan.

Herri kirolaren txanda

Asteburuko Santa Ines jaietako

ekintzak herri kirol erakustal-

diarekin bukatu zituzten igande

arratsaldean. Dozenaka lagun

izan ziren Iraetako frontoian,

txapelketetako saioez eta era-

kustaldiaz gozatzeko. Gainera,

ohitura den gisan, Errota Harria

Harrijasotze Txapelketa ere jo-

katu zuten.

Banakako Aizkolari Txapelke-

tako bosgarren kanporaketa jo-

katu zuten aurrena. Aizkoran

aritu ziren Hodei Ezpeleta eta

Jokin Urretabizkaia Basozabal

nahiz Joxean Etxeberria eta Luis

Txapartegi. Horiek sei izakerata-

ko hogei enbor ebaki zituzten.

Ezpeletak eta Basozabalek 16 mi-

nutu eta 12 segundo behar izan

zituzten lanak bukatzeko, eta 17

minutu eta 45 segundo, berriz,

Etxeberriak eta Txapartegik.

Ondoren hasi zen Errota Ha-

rria txapelketa. Bost harri jaso-

tzailek –Mikel Lopetegi Urrak,

Gari Garmendia Garmendia

II.ak, Paulo Azpiazuk, Xabat

Olaizolak eta Xabier Aranburu

Guztak– parte hartu zuten, eta

Azpiazu nagusitu zen. Hain zu-

zen ere, 107,2 kiloko bola 31 aldiz

jaso zuen hark hiru minutuko

txandan. Haren atzetik sailkatu

ziren Urra (29 altxaldi), Garmen-

dia II.a (25 altxaldi), Guzta (20 al-

txaldi) eta Olaizola (16 altxaldi).

Gizonen saioa eta gero, era-

kustaldia eskaini zuten bi ema-

kumek. Hain zuzen ere, Olaia

Esnaola eta Maddi Gesalaga ari-

tu ziren harria jasotzen.

Datorren asteburuan jarraitu-

ko dute jaiek Iraetan. Besteak

beste, ostiralean (22:30) mus txa-

pelketa izango da Bekotxen, eta

larunbatean Umeen Eguna os-

patuko dute: pintxo lehiaketa,

puzgarriak, trena eta txokolata-

da izango dituzte.

Paulo Azpiazuk irabazi du
Iraetako Errota Harria
Harrijasotze Txapelketa
Bikotekako Pilota Txapelketa Jon Mirandak eta Adonis Gelisek
irabazi dute .Harri jasotzaileen txapelketaz gain, aizkolarien
erakustaldia ere izan da .Ostiralean jarraituko dute santainesek

Iraetako igandeko herri kirol saioetako partaideak; tartean, Paulo Azpiazu txapelarekin. IBON ERRAZU
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Sansebastianetan
omenaldia jaso dute
Ehunka eta ehunka herritarrek parte hartu dute sansebastianetako

danborradetan Azpeitian. Ostegun iluntzetik ostiral gauerdira arte-

an danbor hotsak izan ziren nagusi Azpeitian, eta tartean, bi ome-

naldi izan dira. San Sebastian bezperan, helduen danborradan, Ar-

dozaleak elkarteak danborradan 50 urte egin dituelako omenal-

dia –goiko irudian, Martxial Elorza eta Iñaki Portilla taldekideak

Nagore Alkorta alkatearekin– jaso zuen. Hurrengo egunean, hau-

rren danborradaren garaian, Juan Antxieta musika eskolari aitortza

egin zion udalak–beheko irudian, udal ordezkari politikoak eta mu-

sika eskolako kideak–, musika eskolak 40 urte bete dituela eta. MAILO

OIARZABAL/NEREA URANGA

Irudia Azpeitia

Giro bikaina izan dute
Urtetako jaietan
San Sebastiak jaiak ospatu dituzte asteburuan Zarauzko Urteta au-

zoan, eta festa giroa izan da nagusi. Larunbatean, jendetza bildu zen

mus txapelketan, eta igande eguerdian, hotzari aurre eginda, auzo-

ko pilotalekua goraino bete zen Izetaren Eskolako harri jasotzaile

eta aizkolarien lana eta auzotarren arteko desafioa ikusteko; ezkon-

duak eta ezkongabeak elkarren aurka aritu ziren sokatiran. A.L.S.

Irudia Zarautz
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–ANDONI ELDUAIENAzkoitia

Azkoitiko Udalaren Berdintasun

Sailak urtarriletik ekainera bitar-

tean emakumeak ahalduntzeko

prestatu dituen ikastaroen berri

eman du. Bitarte horretan, haur-

dunaldirako yoga ikastaroa, Ba-

tukada Feminista, xilografia

ikastaroa, Hitz Ahalduntzen eta

Berdintasuna Trikotatzen saio-

ak eskainiko dituzte, eta interesa

dutenek zabalik dute izen ema-

tea, hilaren 31ra artean.

Batukada Feministaren saio-

ak Azkoitian zein Azpeitian es-

kainiko dituzte aurreneko aldiz.

Hain zuzen ere, astelehenetan

izango dira saioak ekainaren

12ra bitartean, 18:00etatik

20:00etara, Xabier Munibe Ikas-

tolan eta Azpeitiko Emakumeen

Txokoan, txandaka. Udalak

azaldu du 2022ko ikastaroaren

jarraipena dela, baina parte har-

tu nahi dutenentzat izen ematea

zabalik dagoela. Haurdunaldira-

ko yoga ikastaroa ere astelehe-

netan izango da, urtarrilaren

23tik ekainaren 26ra; 18:30etik

20:00etara egingo dituzte yoga

saioak, Elkargunean. Xilografia

ikastaroaren saioak, berriz, aste-

azkenetan izango dira, martxoa-

ren 1etik apirilaren 19ra bitarte-

an; Kultur Etxeko laugarren so-

lairuan elkartuko dira, 18:00eta-

tik 20:00etara bitartean. Hitz

Ahalduntzen ikastaroa, bere al-

detik, asteazkenetan eta ostegu-

netan egingo dute ekainaren

15era bitartean, 15:00etatik

17:00etara, Elkargunean. Pun-

tua oinarri duen Berdintasuna

Trikotatzen ikastaroari dagokio-

nez, astearteetan eta ostiraletan

egingo dute, 15:15etik 16:45era,

otsailaren 14tik maiatzaren 5era.

Izena emateko
Emakumeak ahalduntzeko ur-

teko lehen seihilerako antolatu-

tako ikastaroetan izena eman

nahi dutenek urtarrilaren 31ra

arteko epea dute horretarako. 

Berdintasuna@azkoitia.eus

edo azkoitia@azkoitia.eushel-

bide elektronikoetara mezua

idatzita eman dezakete izena;

edo, bestela, 943-54 20 14 edo

943-08 00 80 telefono zenbakie-

tara deituta.

Eman daiteke izena emakumeak
ahalduntzeko ikastaroetan
Urtarriletik ekainera bitartean egingo diren bost ikastaro antolatu ditu udalaren
Berdintasun Sailak .Urtarrilaren 31ra arte eman daiteke izena ikastaro guztietan

Udazkenean egin zuten Erditu ondorengo ikastaroan hartutako irudi bat. AZKOITIKO UDALA

–ANE OLAIZOLAAzkoitia

Azkoitri Azkoitiko triatloi klu-

bak antolatuta, duatloiak hartu-

ko du datorren apirilaren 29ko

eta 30eko asteburua. Izan ere,

Azkoitiko Duatloia izenpean,

hainbat proba prestatuko dute

ordurako, eta aurten, bi egunez

jokatuko dituzte lasterketak.

Iaz bezala, umeentzako pro-

bak, supersprint distantziako

paraduatloia eta duatloi herri-

koia izango dira egun horietan,

baita distantzia motzeko Azkoi-

tiko Duatloia ere. Aurten, igande

goizean jokatuko dute azken

proba hori, eta lehenengo aldiz,

triatloian federatuek nahiz fede-

ratu gabeek parte hartu ahal

izango dute –orain arte soilik fe-

deratuek eman zezaketen ize-

na–.

Apirilaren 29an, larunbatez,

umeen probak jokatuko dituzte

goizean, adinka banatuta: LH1

eta LH2ko haurrek, 200 metro

lasterka, kilometro bat bizikle-

tan eta beste 100 metro korrika

egin beharko dituzte; LH3-

LH4ko umeek 500 metro korri-

ka, bi kilometro bizikletan eta

ehun metro korrika egingo di-

tuzte; LH5 eta LH6ko umeek, be-

rriz, 500 metro korrika, hiru kilo-

metro bizikletan eta 200 metro

korrika egingo dituzte; azkenik,

DBHkoek (12-16 urte) kilometro

bat korrika, bost kilometro bizi-

kletan eta 500 metro korrika egi-

teko ibilbidea izango dute.

Arratsaldean, berriz, bi proba

jokatuko dituzte: supersprint

distantziako paraduatloia eta

distantzia bereko duatloi herri-

koia; azken horretan 16 urtetik

gorakoek parte hartu ahal izan-

go dute.

Gipuzkoako txapelketa
Hurrengo goizean, apirilaren

30ean, distantzia motzeko dua-

tloia izango da, federatu nahiz

federatu gabekoentzat. Horiek

hamar kilometro korrika, 40 ki-

lometro bizikletan eta bost kilo-

metro korrika egin beharko di-

tuzte. Gainera, federatuta dau-

denentzat Gipuzkoako Distan-

tzia Motzeko Txapelketa ere

izango da hori.

Azkoitrik adierazi duenez,

oraingoz ez dute izen ematea za-

balduko; aurrerago jakinaraziko

dute inskripzio epea.

Apirilaren 29an eta 30ean izango
da aurten Azkoitiko Duatloia

2022ko duatloia. ANDONI ELDUAIEN

–A. ELDUAIENAzkoitia

Lanbidek diruz lagunduta, Az-

koitiko Udalak Kudeaketa Ener-

getikoaren eta Aldaketa Klimati-

koaren gaineko teknikaria kon-

tratatuko du lanaldi osorako,

urtebeterako. Erakundeak jaki-

narazi duenez, abian da hauta-

keta prozesua, eta izena emate-

ko epea bihar itxiko da. Izena

Lanbide Euskal Enplegu Zerbi-

tzuaren webgunean eman be-

harko dute interesa dutenek.

Hautagaiek hainbat baldintza

bete beharko dituzte lan eskain-

tzara aurkezteko. Hain justu, In-

geniaritza titulua edo zientzia

arloko gradua izatea eskatuko

da; euskaran C1 edo baliokidea

den maila egiaztatzea; informa-

tikan ezagutza izatea; langabea

izatea nahiz Lanbiden enplegu

eskatzaile bezala alta emanda

egotea; 16 eta 30 urte bitartekoa

izatea; Araban, Bizkaian edo Gi-

puzkoan bizitzea; eta lan kontra-

tua praktikaldian hitzartzeko es-

kakizunak betetzea.

Lan eskaintza hori Europako

Batasunaren NextGeneratio-

nEU funtsak finantzatutako

Suspertze, Transformazio eta

Erresilientzia Planaren espa-

rruan kokatu dute udalak eta

Lanbidek.

Energia arlorako
teknikaria
kontratatuko
du udalak,
Lanbiderekin

–IHINTZA ELUSTONDO

Azpeitia

Urtarrilaren 30ean izango da

udalak antolatutako Sexu abu-

suak haurtzaroan ikuspegi femi-

nistatik. Ezkutuko errealitate

matxistak jardunaldien azken

saioa. Haurtzaroan ematen den

sexu indarkeria ikuspegi femi-

nistatik izeneko hitzaldia eman-

go du Norma Vazquezek Basaza-

balen, 18:30ean.

Joateko, aurrez eman behar

da izena, emakumetxokoa@az-

peitia.eushelbidera idatziz edo

688 75 10 00 telefonora deituta.

Haurtzaroko
sexu abusuen
gaineko azken
saiorako izena
eman daiteke
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Eskelak

–ANDONI ELDUAIEN

Azkoitiko Udal artxiboko Erdi

Aroko Iturri Dokumentalen az-

ken bi liburukiak aurkeztuko di-

tuzte gaur, Elkargunean. Hitzor-

dua 19:00etarako jarri dute, eta

bertan udalak Azkoitiko herriak

Gipuzkoako historian izan duen

protagonismoa berresten duen

bilduma aurkeztuko du. Hain

zuzen, bi liburuek 1993an argita-

ratu zuten lehen liburukia osa-

tzen dute, Documentación Me-

dieval del Archivo Municipal de

Azkoitia (m.s. XIII-1500). 

2024ko Hiri Gutunaren 700.

urteurrena dela-eta egin du uda-

lak lana. «Udalak ahalegin ga-

rrantzitsua egin du 1234. urtetik

1535. urtera arteko udaleko fun-

tsak nahiz 1555. urtera arteko

udaleko kontuak digitalizatze-

ko, zaharberritzeko, transkriba-

tzeko eta argitaratzeko», adiera-

zi du Juan Bautista Mendizabal

Ondare zinegotziak.

Erakundeak azaldu duenez,

Eusko Ikaskuntzako Rosa Ayer-

bek, Victor Herrerok, Ana Maria

San Miguelek eta Montserrat

Fernandezek parte hartu dute

lanketan. Era berean, hainbat

pertsona ezagunek ere kolabora-

tu dute: Jose Ignacio Telletxeak,

Simon Aranbarrik, Sebastian

Goñi kanonigoak, Joseba Goñik

eta Saturnino Ruiz de Loizaga

Vatikanoko artxibozainak. «Ho-

riei esker Aita Santuaren buldak

eta latinez zeuden dokumen-

tuak itzuli ahal izan ditugu. Ur-

teetako lana izan da», azaldu du

Mendizabalek.

«Aparteko tresna»
Argitalpenok «aparteko tresna»

dira Mendizabalentzat, horiek

Gipuzkoaren «historian sakon-

tzen» laguntzen baitute. «Azkoi-

tia, Azpeitia, Tolosa eta Donostia

Gipuzkoako hiriburuak izan zi-

ren», nabarmendu du Ondare zi-

negotziak. Halaber, udalak azpi-

marratu du gaurko ekitaldiak

«interes berezia» sortu duela his-

toriako irakasleen, unibertsita-

teko ikasleen, ikerlarien, eta, oro

har, Azkoitiko historia gustuko

dutenen artean. «Harrituta gera-

tuko dira udaletxearen edo pa-

rrokiari buruzko agirien, harre-

sien, Nafarroako gerren edo urte

nahasi haietako arazo sozialen

nahiz politikoen inguruko doku-

mentazioa ikustean», dio Men-

dizabalek.

Artxiboko Erdi Aroko Iturri
Dokumentalen liburukiak
aurkeztuko dituzte gaur
Eusko Ikaskuntzako kideek eta beste hainbat lagunek 1234tik
1535era arteko Azkoitiko Udaleko funtsak eta 1555era arteko
kontuak digitalizatu, zaharberritu eta transkribatu dituzte. 

Zenbait dokumentu digitalizatu dituzte Udal Artxiboan. A.U.

Jende asko bildu da
Oletako mendi martxan 
Azkoitiko Anaitasuna Mendi Bazkunak, Azpeitiko Sokaitz eskala-

tzaile taldeak, Azpeitiko Lagun Onak Mendi Bazkunak, Zestoako

Agiro mendi klubak eta Oletan ere ez! nahiz Sañu Bizirik! taldeek 

101 Arrazoi egitasmoa antolatu dute hil honen hasieratik maiatza-

ren hasierara bitarterako. Horren barruan, mendi irteera egin zuten

igandean Oletara, baita hango estazio megalitikora bisita ere, Azpei-

tiko Antxieta arkeologi taldeko kide batek gidatuta. Mendi martxan

ehun lagun inguruk parte hartu zuten, eta haietako batzuk mendie-

tan zentral eolikoak eraikitzearen kontrako banderolak eraman zi-

tuzten. HITZA

Irudia 

Agirre lehendakariaz
hitzaldia eskainiko
du Altunak bihar 

POLITIKA //  Nabil elkarteak, Na-

far Estatuaren Berreskurapena-

ren aldeko mugimenduak, hi-

tzaldia antolatu du biharko, Az-

koitiko Elkargunean. 19:00etan

hasita, Aitzol Altuna hizlariak

Jose Antonio Agirre lehendaka-

riaz hitz egingo du, Jose Antonio

Agirre 'nafartar lehendakaria'

izenburupean. 

Anaitasuna Mendi
Bazkunak urteko
batzarra egingo du

KIROLA //  Anaitasuna Mendi

Bazkunak urteko batzar oroko-

rra egingo du bihar Kultur Etxe-

ko bigarren solairuan,

19:00etan. Elkarteak bileran

parte hartzera gonbidatu ditu

bazkideak; batzordeak aurtengo

ekintzen berri emateaz gain,

bazkideek datorren urterakoak

proposatu ahal izango dituzte.

Aitorren lagunen partetik,
doluminak eta besarkada handi bat sendiari.

ZALDIBIAn, 2023ko urtarrilaren 24an.

Margari
Arruabarrena
Gorostidi

Etxekoak

Hainbeste amets, negar ta desio

ez du ekaitzak hondora botako,

salbatuko da goizeko ontzia

kaiaren bila hegaka joateko.

ZALDIBIAn, 2023ko urtarrilaren 24an.

Margari 
Arruabarrena 
Gorostidi

-ESKERTZA-

Juana Lazkano
Ariztimuño 

Ostiralean hil zen, Gabirian, 84 urterekin.

Larunbateko hileta elizkizunera joan ziren eta doluminak
bidali dituzten guztiei familiaren esker ona. 

Bederatziurreneko meza otsailaren 5ean, 11:15ean
izango da Gabiriako Andre Mari elizan. 

GABIRIAn, 2023ko urtarrilaren 24an.



Agenda

Gaur, asteartea

Aurkezpena

Azkoitia.Udal artxiboko Erdi
Aroko Iturri Dokumentalen az-

ken bi liburukiak aurkeztuko di-

tuzte, 19:00etan, Elkargunean. 

Solasaldia

Azkoitia.Azkoitiko Irakurle
Taldearen saioa, 19:00etan, Kul-

tur Etxean. Nerea Ibarzabalen

Bar Gloria liburua izango dute

hizpide, idazlea bertan dela. 

Bihar, asteazkena

Hitzaldia

Azkoitia.Aitzol Altunak Nafa-
rroari eta Jose Antonio Agirre le-

hendakariari buruzko hitzaldia

eskainiko du, 19:00etan, Elkargu-

nean. 

Saioa

Azpeitia.Nerabezaroari buruz-
ko saioa, 18:00etan, Azoka Pla-

zan.

Aurkezpena

Azpeitia.Euskara Planaren
behin-behineko bertsioaren

aurkezpena, 18:30ean, 

Basazabalen.

Hitzaldia

Orio.Haurren elikadurari bu-
ruzko hitzaldia, 18:00etan, Maria

Maestra Haurreskolan.

HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen

eta iritzien erantzukizunik. 

–ANDONI ELDUAIENZestoa

Zer bildu duzue Hortz aina hots

azken lanean?

Kolpatu topatudiskoaren ebolu-

zio naturala da Hortz aina hots.

Hirugarren disko baten transmi-

titzeko gogoa genuen bigarren

diskoaren biran jo ditugun kon-

tzertuetan guk sentitu dugun

energia guztia. Era berean, dis-

koa ere zuzenagoa izatea nahi

genuen. Jendeak esaten digu lan

gordinagoa dela edo punk britai-

niarraren ukitu handiagoa due-

la. Betiko Ezpalak badago disko-

an, baina baita aipatutako ebolu-

zio hori ere.

Ezpalak lehen diskoa kaleratu

zenutenean, «sortzen» ari zine-

tela esan zenuten. Norabidea

finkatuta al du taldeak?

Baietz esango nuke. Abestiak

grabatuta zeuden Juanjo [Bera-

sain, taldeko ahotsa] taldean sar-

tu zenerako; nahiz eta gero berak

ahotsa grabatu zuen, eginda ze-

goen guztia. Taldekide guztion

gustuko irteera puntua aurkitu

genuen gero, 90eko hamarkada-

ko musika, Seattleko eraginak…

Kontzertuak ematen hasi gine-

nean, abesti horiek indartsuak

zirela ikusi genuen. Hain zuzen,

taldearen alde makarra hori,

energia hori gehiago gustatzen

hasi zitzaigun. Kontzertuak

ematen joan garen heinean, tal-

de bezala ere ezagutzen joan

gara. Guztion gustuak bat egin-

da iritsi gara gaur egiten dugun

musika egitera, guztiok eroso

sentitzen garen estilora.

Zer nabarmenduko zenuke mu-

sikalki zuen azken lanaz?

Diskoan post punk talde britai-

niarren eragina nabaria da, esa-

terako, Idles, Shame eta Fontai-

nes DC taldeena. Dena den, asko

entzuten dugu Ohsees eta Ty Se-

gall talde amerikarren musika

ere. Bi eragin handi horien arte-

ko zerbait da Ezpalak, baina,

noski, gero gure nortasun pro-

pioa erantsita. Zuzenekoen an-

tza duen diskoa bilatu nahi izan

dugu oraingoan, hala nola soi-

nua, gordintasuna eta energia

bortitzagoa; hori transmititu

nahi genuenHortz aina hots dis-

koan. Zaila da disko batean zuze-

neko baten energia islatzea, bai-

na azken diskoa taldea gaur de-

netik gertuago dago.

Diskoko abestiak iritzi adieraz-

leak direla esan daiteke. Letrak

ere halakoak al dira?

Letretan ez dugu kontzeptu na-

gusi bat agertu nahi izan. Halere,

badaude gauza berdintsuak

abesti batzuetan. Pandemia ba-

ten ostean sortutako diskoa da,

egoera berezi baten ondorengo

diskoa, eta hori guztia islatzen

da letretan. Ideia argi batzuk ba-

daude, hala nola gizartearekiko

deserosotasuna, zalantzak, gal-

derak eta kritika soziala. Ez zait

gehiegi gustatzen letrak azal-

tzea, polita baita pertsona bakoi-

tzak horiek irakurtzea, bere egi-

tea eta letren bidez bere istorio

propioa eraikitzea. Abestiak zu-

zenagoak, kaineroagoak, motza-

goak eta biziagoak dira, eta ho-

rregatik, gordinagoak ere bai.

Abestien arteko kohesioa bila-

tu al duzue?

Bai, bi bloke daude diskoan. Ba-

tek, kritika gehiago egiten du, eta

besteak, bizitzari buruzko galde-

rak egiten ditu; pertsonalagoa da

bigarren bloke hori. Hortz aina

hots izenburuak guztia batzen

du: hainbat aho, hainbat iritzi;

hainbat pertsona, hainbat zara-

ta. Bakoitza mundu bat da, eta

bakoitzak ideia nahiz iritzi des-

berdinak ditu.

Urte zailak igaro diren arren,

sortzen jarraitzen duzue, hiru

urtean hiru lan kaleratuta.

Horretara ohitu gara gaur egun.

Azkar eman behar da jaten, eta

sare sozialetan aktibo egon be-

har da. Bira bat amaitutakoan ez

dago atseden hartzeko denbora

asko; izan ere, azkar bizitzera

ohitu gara, azkar kontsumitzera.

Disko bat atera eta kasik segi-

tuan hil egiten da hura, entzute-

ko mila gauza daudelako edo

denborarik ez dugulako; ez da le-

hen bezala. Disko bat erosi eta

hari bueltak eta bueltak ematen

zitzaizkion lehen, eta posible

zen hasieran abesti bat ez gusta-

tu arren, gerora hura gustukoa

izatea. Egun zaila da hori, kon-

tsumitzeko eragatik. Horregatik,

aktiboago egotea eskatzen du

egoerak.

Nolako harrera izan du lanak?

Ona, energia asko duten hiruz-

palau abesti ditugu-eta zuzene-

koetarako. Oso ondo ari dira fun-

tzionatzen kantu horiek. Gaine-

ra, emanaldietara jende asko ari

da etortzen, eta ikusi dugu talde-

arekiko interes bat sortu dela.

Nahiz eta badakigun batzuetan

ez dela erraza izaten, ikusi dugu

jendea kontzertuetan sartzeko

dagoela. Disko honekin jendea

taldea ezagutzen ari da, eta pix-

kanaka konexio bat ari gara lor-

tzen publikoarekin.

«Zuzenekoen antza duen diskoa
bilatu nahi izan dugu oraingoan»
EÑAUT GAZTAÑAGAEZPALAK TALDEKO GITARRA JOTZAILEA

Ezpalak taldeak Hortz aina hotsdiskoa kaleratu zuen iaz urtea amaitu aurretik,
taldearen hirugarren lan luzea. Kolpatuz topatu lanaren «eboluzio naturala» da diskoa.
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