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I
kasturte hasierarekin
zer gertatuko ote da?
Birusaren berrager-
pen handirik izateko-
tan, berriz ere etxean
konfinatu beharko ga-

ra? Koronabirusaren garaian,
ezjakintasuna da nagusi. Os-
talaritza eta merkataritza izan
dira, besteak beste, krisi ho-
nen eragina zuzen-zuzenean
pairatu duten sektoreetako bi.

Pandemiak Altsasuko mer-
kataritza eta ostalaritzan izan
duen eragina zein izan den
ezagutzeko Altsasuko Denda-
rien Elkarteko dinamizatzai-
lea den Mikel Kabestrero, Txa-
laparta tabernako Raul Urkijo
Merino, Arkangoa jatetxeko
Rafa Arteta Ballarin eta Portu-
ko Okindegiko Edurne Leiñe-
na Mujikarekin elkartu gara.

Konfinamenduak negozio
gehienen itxiera ekarri zuen,
oinarrizko zerbitzuen barruan
zeuden negozioak izan ezik.
Beste askorentzat bezala, Raul
Urkijorentzat taberna itxi be-
harrak diru sarreren murriz-
tapen handia eragin zuen:
«Urteak hamabi hilabete ditu.
Bada, hiru hilabetez taberna
itxita izateak, %33 gutxiago
fakturatzea ekarri digu». 

Egoera oso gogorra izan da
guztientzat, hala adierazi du
Rafa  Artetak:  «Pandemiak
izan duen garapenera eta mo-
mentu bakoitzeko neurrietara
egokitzen joan gara. Esaten zi-
gutenaren arabera, negozioari
errendimendu handiena ate-
ratzen saiatu gara».

Oso bestelakoa izan da Por-
tuko Okindegiaren egoera. Oi-
narrizko zerbitzua izanik,
pandemia hasieratik lanean
ibili dira Edurne Leiñena eta
okindegiko langile guztiak Sa-
kanako bizilagunei ogia zerbi-
tzatuz: «Hasieratik neurriak
hartu ditugu,  unean uneko

araudia jarraituz». Konfina-
menduko hasierako egunak
oso gogorrak izan ziren Leiñe-
narentzat: «Hasiera gogorra
izan zen, ez genekien nola jo-
katu, ez genekien zer egin ge-
nezakeen eta zer ez... Urduri-
tasun handia  zegoen gure
artean, bai eta bezeroen arte-
an ere».

Hasierako asteak kaotikoak
izan zirela gogora ekarri du 
Kabestrerok ere: «Komertzio
asko irekita zeuden oinarrizko
zerbitzuak zirelako eta ez ze-
goen informaziorik. Martxoa
eta apirila kaotikoak izan ba-
ziren ere, gainerako komer-
tzioen irekiera progresiboa
oso ongi antolatu zen».

Bertan erosteko deia

Egoerak hobera egin eta kon-
finamendua arintzeko neu-
rriak ezartzearekin batera, Al-
tsasun bertan erosteko eta
kontsumitzeko deia zabaldu
zen herritarren artean. Beze-
roek ongi  erantzun dutela
adierazi dute laurek. «Oso on-
gi portatu dira eta hasieratik
guregan konfiantza izan du-
te», nabarmendu du Leiñenak.

Kabestreroren arabera, krisi
honek ekarri duen onena be-
zeroak izan dira: «Altsasun
bertako komertzioaren eta os-
talaritzaren aldeko apustua
egin dute. Herrian bertan be-
har guztiak asetzeko aukera
izatea asko balioetsi dute».

Era berean, Urkijok gazteria-
ren aldeko aldarria egin du:
«Gazteak asko matxakatzen
ari dira baina oso ongi porta-
tu dira hemen, herrian. Zer-
bait esaten diezu eta kasu egi-
ten dizute. Aldiz, 40 urtetik
gorakoek, lau garagardo edan
ondoren antzarak ferratzera
bidaltzen zaituzte». 

Gutxika-gutxika apurtzen
badoa ere, oraindik adinekoen
artean taberna eta jatetxeeta-
ra joateko errezeloa dagoela

Testua: Iruñe ASTITZ LARUNBE

Koronabirusak mundua hankaz gora jarri du agertu zenetik: distantzia fisi-

koaren ezarpena, maskararen erabilera, jaiak eta ospakizunak bertan behe-

ra... Altsasun jai asko ospatzen dituzte, baina irailekoak dira nagusiak Saka-

nako herrian. Aurten, Euskal Herriko gainontzeko herri eta hirietan

gertatu bezala, oso bestelakoak izango dira jaiak, eta irailaren 11 eta 15 arte-

an debekatuta egongo da edozein ospakizun edo jende pilaketa.

ALTSASUKO DENDAK ETA
TABERNAK, COVID-19AREN
AURREAN TINKO
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dio Artetak: «Orain dela gutxi
arte adinekoen %8-10 baino ez
zen etortzen. Egun, %30-40
dator jada». 

Uda izanda, terrazak fun-
tsezkoak izan dira ostalarien-
tzat. «Jendeak terrazetan ego-
tea nahiago du», adierazi du
Leiñenak.  Gainera,  taberna
gehienek beren terraza ere-
mua handitzeko aukera izan
dute eta, Artetaren aburuz,
negozio askorentzat bultzada
handia izan da.

Aurten festarik ez 

Era berean, tabernariek argi
dute jaiak herriko negozioen-
dako bultzada ekonomiko
handia direla: «Jaiak negozio-
en bihotza dira hein handi ba-
tean. Maila ekonomikoan zein
lan mailan kolpe handia izan-
go da aurten festarik ez iza-
tea», onartu du Artetak.

Raul Urkijorentzat «ez-fes-
ten» arriskuaren inguruko po-
lemika «zentzugabea» da hein
handi batean. Izan ere, «zain-
tza areagotu» egiten da eta,

beraz, mugak zein murrizta-
penak «handiagoak» dira.

Ildo horretan, covid-19 ka-
suen gorakadarekin etor dai-
tezkeen konfinatze eta neurri
berrien beldur dira. Kabestre-
roren aburuz, beste konfina-
mendu batek «izugarrizko»
galera eragingo luke: «Komer-
tzioaren sektoreak hamar urte
daramatza krisian eta urtetik
urtera egoera okerragoa da.
Beste  konfinamendu batek
negozio askoren itxiera eka-
rriko luke eta, herri txiki bate-
an, denda bat ixten bada oso
zaila da berriz irekitzea».

Leiñenaren arabera, etorki-
zunera begiratzea zaila  da,
egunetik egunera neurriak al-
datzen direlako: «Ezjakintasu-
na dago, pandemiak zer-nola-
ko garapena duen kontuan
izan beharra dago».

Etorkizuna zaila izango ba-
da ere, argi dago, dendari eta
ostalariek ahal duten guztia
egingo dutela,  orain artean
egin bezala, kalitatezko zerbi-
tzua eskaintzeko.
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El Ayuntamiento de Altsasu, en
colaboración con Altsasuko Dendarien
Elkartea (ADE), ha puesto en marcha una
campaña para incentivar el consumo en los
comercios, así como en bares y restaurantes
del pueblo.

«Altsasu bonoak» es el nombre de esta
campaña promovida y financiada por el
consistorio local que en nueve días agotó
los más de 4.000 bonos emitidos y que
fueron repartidos en el Centro Cultural
Iortia. 

Cada bono tiene un valor de 40 euros, de
los que, al canjearlo, el o la altsasuarra
abona 30 euros al establecimiento y el
Ayuntamiento se hará cargo de los 10 euros
restantes. Para poder hacer uso de los
bonos se deberá hacer una compra mínima
de 40 euros.

Alrededor de 80 establecimientos se han
unido a esta campaña que pretende seguir
impulsando el comercio y la hostelería
local, que desde el inicio de la pandemia ha

dado un servicio cercano y de calidad a los
altsasuarras que se han acercado a cada
tienda, bar o restaurante del pueblo.

Altsasuko Dendarien Elkartea ha sido la
encargada de gestionar toda la campaña,
que comenzó el 13 de julio y finalizará el
próximo 30 de setiembre.

Para Mikel Kabestrero, dinamizador de
ADE, se trata de una apuesta clara e
importante para incentivar la economía
local, especialmente golpeada por la crisis
del Covid-19: «Seguramente es la campaña
más grande que se ha hecho a nivel de
comercio en Altsasu, e incluso, en Sakana».

Kabestrero apunta que aunque es pronto
para sacar conclusiones, «el canje va a buen
ritmo». Desde ADE creen que con la llegada
de la pandemia la gente se ha dado cuenta
de la importancia de tener todos los
servicios cerca de casa: «No todos los valles
y municipios de Nafarroa tienen cubiertos
todos los servicios. En Sakana tenemos la
suerte de que sí».

La campaña de bonos para impulsar el comercio de Altsasu finalizará el 30 de setiembre. Iígo URIZ | FOKU

MÁS DE 4.000 BONOS PARA IMPULSAR Y
FOMENTAR EL COMERCIO LOCAL

Portuko okindegian ez da bezerorik falta egunotan. Iñigo URIZ | FOKU



I.A. | ANTSOAIN

Los Gemelos es un bar de toda la
vida de Antsoain (Nafarroa). Es-
peranza e Ildefonso fueron
quienes abrieron el bar que hoy
en día regentan sus hijos geme-
los, Julen y Fermín, junto con su
hermano José Luis. De ahí el
nombre de este bar en el que día
a día, los hermanos De la Torre
Palomar continúan con el lega-
do que iniciaron sus padres.

Situado en el polígono de An-
tsoain (Avenida Hermanos No-
ain, 30), Los Gemelos está espe-
cializado en los almuerzos. De
lunes a sábado, el bar se llena de
comensales que se acercan has-
ta allí para disfrutar de un al-
muerzo tradicional. 

Patas, callos o ajoarriero son
las cazuelas que más éxito tie-
nen. Y es que estos platos típico
en los almuerzos de nuestra tie-
rra son cocinados en recipientes
de barro. Además de las cazue-
las, en Los Gemelos podremos
optar por una carta de bocatas
variados, así como tortillas re-
llenas, torreznos y orejas.

Después del desayuno, el al-
muerzo es considerado como la
segunda comida más importan-
te del día. Y en estos días en los
que el tiempo es oro, el almuer-
zo da la energía que se necesita
para seguir afrontando el día,
controla el apetito y mantiene
activo el metabolismo.

Los gemelos Julen y Fermín regentan el bar Los Gemelos de Antsoain. Idoia ZABALETA | FOKU

CAZUELICA DE
MANITAS DE CERDO
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EL ALMUERZO
TRADICIONAL, EN LOS
GEMELOS DE ANTSOAIN

Así pues, para disfrutar de un
almuerzo tradicional, el de toda
la vida, no hay más que acercar-
se al bar Los Gemelos donde, de
lunes a viernes, en horario de

7:30 a 14:30, la oferta gastronó-
mica de los hermanos Julen, Fer-
mín y José Luis hacen de la hora
del almuerzo el mejor momento
del día.

E
sta receta no será probablemente la de nombre
más atractivo, pero sí una de las más ricas y sabro-
sas. Esta parte del cerdo puede parecer engorrosa y
complicada de preparar, pero lo cierto es que en la
actualidad viene muy limpia de la carnicería por lo

que nos dará muy poco trabajo su preparación.

Elaboración:
• Primero hay que sazonar y aderezar las manitas de cerdo con
orégano. A la hora de comprar la carne, indicaremos al carni-
cero que corte cada manita de cerdo en cuatro trozos: un corte
longitudinal, y, después, cada mitad en dos trozos.
• A continuación, colocaremos los ocho trozos de carne en una
olla a presión, lo cubriremos todo con agua y le añadiremos
los dos ajos enteros y la hoja de laurel. Cerraremos la olla y lo
calentaremos a fuego fuerte hasta que suba la válvula al máxi-
mo. Después, bajaremos la temperatura al mínimo y lo dejare-
mos cocer durante 45 minutos.
• Transcurrido este tiempo, retiraremos la olla del fuego.
Cuando se haya enfriado por completo, sacaremos las manitas
de cerdo a una bandeja y colaremos el caldo de la cocción.
• Rebozaremos cada trozo de carne en harina y huevo y los
freiremos en una sartén con aceite a fuego medio. Una vez fri-
tos, lo sacaremos a una cazuela limpia.
• Cuando tengamos todos los trozos rebozados, retiraremos
casi todo el aceite de la sartén y doraremos en los restos de esa
misma grasa una cucharada de harina a la que le verteremos
un poco del caldo, removeremos y añadiremos sobre el guiso.
• Por último, debemos probar el punto de sal y dejaremos co-
cer las manitas de cerdo otros 10 minutos a fuego lento antes
de servirlo y disfrutar de todo su sabor.



Maitane ALDANONDO | URRETXU

Joxe Mari Iparragirre jaio zela
bi mende bete ziren abuztua-
ren 12an eta urteurrena hamai-
ka ekimenekin ospatu nahi zu-
ten urretxuarrek. Iparragirre
2020 programa atondua zuten,
baina koronabirusak jarduera
asko bertan behera uztera edo
atzeratzera behartu du. Hala
ere, herrikide ezaguna gogora-
tzeko zenbait jarduerari eutsi
diete.  
Aurreikusitakoa baino sei hi-

labete geroago helduko da ho-
rietako bat, gaur bertan. Labea-
ga aretoko oholtza gainean
“Iparragirre: Bihotzeko Jose Ma-
ri” ikuskizuna eskainiko dute.
Iparragirreren bizitzako emaku-
me esanguratsuen bidez, musi-
kariaren bizipenak eta garaiko
gertaera nagusietako batzuk
errepasatuko dituzte. Ainara Or-
tega, Ane Gabarain eta Joli Pas-
kualena aktoreek gorpuztuko
dituzte ama, emaztea, Parisen
ezagutu zuen sopranoa, Manue-
la, alabak… Haiek bardoari ida-
tzitako fikziozko gutunak izan-
go dira kontakizunaren haria,
bere kanta ezagunekin tarteka-
tuta. Gutunak Aizpea Goenagak,
Arantxa Iturbek eta Iñigo Legor-
buruk sortu dituzte.
Kontzertu eszenikoa Bilboko

Loraldia kultur elkarteak, Tan-
ttaka antzerki taldeak eta De-
mode Quartet musika laukoteak
elkarlanean eratu dute, Urretxu-
ko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak
lagunduta. Martxoaren 10ean
antzeztu behar zuten Labeagan,
biharamunean Bilboko Arriaga
antzokian egindako estreinal-
diaren aurretik; baina herrian
atzemandako koronabirus ka-
suaren ondorioz, bertan behera
utzi zuten. Ikuskizuna
20:00etan hasiko da eta sarre-

rak aretoan bertan salgai egon-
go dira 5 euroan.
Bihar, aldiz, Gorka Hermosa

akordeoi jotzaile urretxuarrak
Iparragirreren melodia ezagu-
nekin osatu duen “Urretxutik
Mundura” obra estreinakoz joko
du Donostiako Trinitate plazan.
Emanaldian berarekin ariko dira
Jon Maia bertsolaria, Jesus Prie-
to, Blanchard Strings eta Easo
Abesbatza. Bigarren zatian, be-
rriz, Gontzal Mendibilek omen-
duaren kanta ezagunak abestu-
ko ditu.

Sorlekuko aztarnen bidea

XIX. mendeko historiako unerik
esanguratsuenak bizi izan zituen
Iparragirrek, hala nola, gerrak, er-
bestea eta migrazioa. Ospea, or-
dea, euskal kulturaren parte di-
ren kantek eman zioten; horien
artean, “Gernikako Arbola” da ai-
patuena, nahiz eta ez zuen berak
sortu. Doinua Blas Altuna pianis-
tak idatzi zuen, eta hitzak, Jose

Miguel Arrieta Maskaruak. Edo-
nola ere, Iparragirreri atxiki zaio.
Horregatik, bigarren mendeurren
honetan, Euskal Herriko ereserki
izatea eskatu zuten hainbat eus-
kal musikarik. Sorlekuan, berriz,
kantaren partitura eta bere irudia
margotu dituzte jaio zen kalean.
Datozen asteetan Iparragirrek

Urretxurekin duen loturan sa-
kontzeko beste jarduera batzuk
gauzatuko dituzte. Gustagarrie-
na, urriaren 4an eta 25ean egingo
dituzten igande gastrokulturalak
dira. Eguerdian, Alde Zaharreko
Aldapa, Goiko Kale, Ezkurra eta
Navarro tabernek XIX. mendean
herriak zuen giroa berreskuratu-
ko dute, garaiko argazki eta abes-

tiekin. Bertaratzen direnek haren
omenez egindako pintxoa dasta-
tzeko aukera izango dute. 
Egun horietan, gainera, bisita

gidatu bana gauzatuko dute.
Urriaren 4an bere izena eta esta-
tua duen plazatik irtenda, musi-
kariaren haurtzaroari lotutako
guneetan barrena joango dira
partaideak, haren bizitzaren be-
rri duten bitartean. Urriaren 2a
baino lehen eman behar da ize-
na, 3 euro ordainduta. Urriaren
25ean, berriz, bisita nork bere ka-
buz egiteko aukera izango da.
Horretarako udaleko webgunetik
planoa eskuratu eta QRdun pla-
kak dituzten herriko guneetara
jo beharko dute.

GAUR ETA BIHAR

Gaur bertan,
Labeaga aretoko
oholtza gainean,
“Iparragirre:
Bihotzeko Jose
Mari” ikuskizuna
eskainiko dute,
eta bihar,
Donostiako
Trinitate plazan,
Gorka Hermosa
akordeoi
jotzaileak
“Urretxutik
Mundura” pieza
joko du
estreinakoz.

Nahi bezala ez bada ere, Urretxuko herriak Joxe Mari Iparra-

girre omentzen jarraituko du datozen asteetan. Bardoaren

irudia eta bizipenak ezagutarazteko jardueren artean, bere

ekarpen nagusia izan ziren kantuek leku berezia dute. 
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Gorazarre doinu eta
hitzak euskal koblakari
esanguratsuenari 
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Gaurko emanaldian parte hartuko duten musikari eta aktoreak.M.RAMIREZ | FOKU



MUSIKA
ALTSASU
> PURO RELAJO. IRAILAK 11. 19.00.
Iortia zabalgunea.
> LA BANDA DEL JEFE BIGUN. IRAI-
LAK 12. 22.00. Iortia zabalgunea.
> BANDA HAIZE BERRIAK & MIELO-
TXIN. IRAILAK 13. 13.00. Iortia.

ATARRABIA
> HERDOIL + ODOLKIAK ORDAINE-
TAN + ALERTA GORRIA. IRAILAK 11.
21:00 (ATEAK 20:30). Totem.

BERA
> PAMPLONA JAZZ BIG BAND. IRAI-
LAK 12. 20:30. Herriko etxeko plaza..

BILBO
> JUANA GEYSER Y LA IMAGINARIA
BANDA MUSICAL. IRAILAK 13.
19:30. Bilborock.

GALDAKAO
> ZURIÑE ETA FRAN. IRAILAK 11.
20:00. Ardanza parkea. 
> IÑAKI PALACIOS: “HARRIA”. IRAI-
LAK 12. 20:00. Ardanza parkea.

GARES
> KORRONTZI. IRAILAK 13. 19:30.
Plaza. 

GASTEIZ
> EUSKAL BARROKENSEMBLE. IRAI-
LAK 11. 20:15. Santa Maria katedrala.
> GASTEIZKO UDAL MUSIKA BAN-
DA. IRAILAK 11. 19:00. Uraren Lorat.
> MACHETE EN BOCA + KULTO KUL-
TIBO. IRAILAK 12. 21:00. Jimmy Jazz.
> BELE HOTSAK: PUTAN CLUB. IRAI-
LAK 13. 20:00. Baratza.

IRUÑEA
> TAHURES ZURDOS. IRAILAK 12.
21:00. Baluarte.

> NOISALIVE. [Salas de Música en
la Calle] IRAILAK 16. 20:00. Jito Alai.

LEITZA
> ROLAN GARCÉS: "ROLAN & LOOP
ABESTIAK". IRAILAK 12. 20:00. Plz.

LIZARRA
> L'APOTHÉOSE: "A TRIBUTE TO TE-
ARS". IRAILAK 11. 20:00. San Migel.
> ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVA-
RRA: "ARMONICO TRIBUTO". IRAI-
LAK 12. 20:00. Los Llanos kulturg.
> SECRETVM: "COL BEL CHIARO DE
STA LUNA". IRAILAK 12. 17:30. San-
ta Klara komentua.

RIBAFORADA
> THE BLACK LIST SOUL BAND.
IRAILAK 11. 22:00. Barranco.

TAFALLA
> KOERS. IRAILAK 11. 20:30. Kulturg.

TUTERA
> LA BIEN QUERIDA. IRAILAK 11.
20:30. Gaztambide.

ESZENAK
ALTSASU
> "ESENCIAL". IRAILAK 13. 18:00.

AMURRIO 
> ZANGUANGO TEATRO: "BESTAL-
DEAN". IRAILAK 13. 19:00. Juan de
Urrutia plaza.

AZPEITIA
> AGUSTÍN JIMÉNEZ: "¿QUIÉN SOY?".
IRAILAK 12. 22:00. Soreasu.

BASAURI
> "JUANA". IRAILAK 12. 20:30. Social
Antzokia.

BILBO
> ERRE PRODUKZIOAK: "PLAY OUT,
MURIENDO DE ÉXITO". IRAILAK 12
ETA 13. 20:00. Campos Elíseos.
> "CORTA EL CABLE ROJO". IRAILAK
14. 19:30. Arriaga.
> LEO HARLEM: "DEJA QUE TE
CUENTE". IRAILAREN 13RA ARTE.
Euskalduna.
> "CRUZ DE NAVAJAS". IRAILAREN
13RA ARTE. Arriaga.

DONOSTIA
> "DESMONTANDO A SÉNECA". IRAI-
LAREN 13RA ARTE. 20:00. Victoria
Eugenia.
> TXALO PRODUKZIOAK: "RITA”.
IRAILAREN 12RA ARTE. 20:00. An-
tzoki Zaharra.

ELORRIO
> PIRRITX, PORROTX ETA MARIMO-
TOTS. IRAILAK 13. 19:00. Plaza on-
doko parkingean.

GALDAKAO
> MIREIA MIRACLE: “ROJO”. IRAILAK
11. 18:30. Iturriondo plaza.
> LA BALDUFA: “BYE YE CONFETTI”.
IRAILAK 12. 17:00 ETA 19:00.
Kurtzeko plaza.
> PATXIN ETA POTXIN: 
“INGURUMENA”. 
IRAILAK 13. 18:30. Iturriondo pl.
> MARKELIÑE: “PSIKE”. IRAILAK 13.
20:00. Ardanza parkea.

HERNANI
> TXALO PRODUKZIOAK: "ENE BA!". 
IRAILAK 17. 20:00. Biteri.

IRUÑEA
> CARLOS LATRE. IRAILAK 11.21:00.
Baluarte.
> AGUSTÍN JIMÉNEZ: "
¿QUIÉN SOY?". 
IRAILAK 13. 19:30. Zentral Kafe.
> "EO!”. IRAILAK 13. 20:00. Sala de
Cámara de Baluarte.

SESTAO
> "ODIOS SORDOS". IRAILAK 11.
19:30. Musika Eskola.

TOLOSA
> "CROMLECH". IRAILAK 11. 19:00.
Aranburu jauregia.

URRETXU
> "IPARRAGIRRE, BIHOTZEKO JOSE
MARI". IRAILAK 11. 20:00. Labeaga.

hutsa

AGENDA>
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Gure Zirkua
Azken egunak
Iker Galarza aktorearen Gure Zirkuak Orion eskaini ditu udako saio
guztiak. Uztailaren erdialdean hasi zen ikuskizun berria taularatzen
eta igande honetan bukatuko du denboraldia. Aurten, karpa handia-
goa jarri behar izan dute, egoerak eskatutako segurtasun neurriak
bete ahal izateko. 
Irailaren 13ra arte. ORIO
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Joseba SALBADOR GOIKOETXEA | GALDAKAO

Herri batzuetan kultura egitarau 
zabala prestatu dute udarako.
Beste batzuetan, aldiz, ezer ez
egitea erabaki dute. Zein da Gal-
dakaon hartu duzuen erabakia?
Kulturaren aldeko apustu gar-
bia egin dugu. Irailean zehar
“Kultur plaza” izeneko ekimen
sorta prestatu da herriko hain-
bat tokitan, kultura segurua
dela abiapuntutzat hartuta, eta
ikuskizun guztietan bete beha-
rreko osasun neurri guztiak
gordeko dira. 

Horrela, hilaren 8tik aurrera
martxan dira adin tarte guztie-
tara zuzendutako ikuskizunak:
kirola, hitzaldiak, musika, an-
tzerkia, zirkua, master-classak,
sorkuntza, magia, bertsolari-
tza, zientzia eta ibilbide histo-
rikoak, besteak beste.

Aldi berean, arestian aipatu-
takoari Torrezabal kultur etxe-
an programatuta dagoena
gehitu behar diogu, baina Uda-
lak bultzatutako ekimenak ez

dira horrekin amaituko. Izurri-
tearen ostean horren kaltetua 
suertatu den kultura arloari
bultzada emateko konpromi-
soa erabatekoa da eta hurrengo
hilabete zein urteetan progra-
mazio hau finkatu nahi dugu.

Zer giro izan da udan Galdaka-
on? Herritarrak kanpora atera
dira edo herrian ibili dira?
Jendea lasai dago, abuztuan ze-
har herriko kale-kantoiak hutsa-
go egon dira, udako oporrak di-
rela eta, baina ez da bestelako
girorik sumatu herrian.

Tabernariak eta dendariak izan
dira kolpe handiena jaso dute-
netako batzuk. Beraiei laguntze-
ko neurririk hartu duzue? 
Bai, hasieratik laguntza ekono-
mikoak egon dira, baita autono-
moentzat ere. Dendarientzat Bo-
no Dendak plazaratu ziren eta
jendearen erantzuna izugarria
izan zen. Aldi berean, taberna-
riei dagokienez, neurriak hartu
ziren espazio handiagoa eduki

ahal zezaten eta esan daiteke
neurri horiek erreferentziatzat
hartu dituztela hainbat herritan
gauza bera egiteko, zehaztasu-
nak ezagutzeko toki askotatik
deitu ziguten eta. Azken finean,
izurritearen aurrean erantzun
kolektiboa eman behar dugu eta
gure aldetik ahal dugun guztia
egiten ari gara.

Jai egun hauetarako ekitaldiren
bat antolatu duzue? Herritarrei
deialdi bereziren bat egin nahi
diezue?
Ez, ez da jai ekitaldirik egongo.
Normalean jaietako egun nagu-

sia irailaren 14a da, eta, esan be-
zala, ez da jai ekitaldirik egingo.
Hori bai, eguna aprobetxatuz,
ezinbestekoak izan diren sekto-
reei itxialdian erakutsi duten
portaera eskertzeko ekitaldi pu-
bliko bat egingo dugu Ardanza
parkean, aire zabalean. Ekitaldi
xume bat izango da eta osasun
arau guztiak beteko dira. 

Orain arte galdakoztarron
portaera eredugarria izan da,
eta hemendik aurrera ere eran-
tzukizunez jokatuko dugulako-
an nago. Datorren urteko santa-
kurtzak behar den moduan
ospatzea espero dut.

«Horren kaltetua suertatu den kultura arloari
bultzada emateko konpromisoa erabatekoa da»

Iñigo HERNANDO
GALDAKAOKO ALKATEA

Irailean ere bertan behera geratu dira herrietako
jaiak. Galdakao da horietako bat eta, jai ekitaldirik an-
tolatu ez bada ere, ezinbestekoak izan diren sektoreei,
izandako portaeragatik, esker ona agertuko diete eki-
taldi publiko baten bitartez. Aldi berean, izurritearen
ostean horren kaltetua suertatu den kultura arloari
bultzada emateko Udalaren konpromisoa erabatekoa
dela nabarmendu du Iñigo Hernando alkateak.

Iñigo Hernando alkatea, udalbatza aretoan. Monika DEL VALE | FOKU

EREDUGARRIA

«Orain arte
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Maitane ALDANONDO | DONOSTIA

Nola sortu zen Garraxi? Ostala-
ritzan ibilbidea egindakoak al
zineten?
Ez. Behar baten ondorioz ireki
genuen. Kanpoan bizi izan nin-
tzen denbora luzez, uda batean
bueltatu eta pentsatu nuen ez
nintzela berriro joango. Moska
nire lagunarekin egin nuen to-
po eta bera ere lanik gabe zego-
en. Bagenekien Ametzagaina
kalean lokal bat bazegoela, iku-
si, eta beste bazkide bat bilatu
genuen: Apaio. Horrelaxe izan
zen. 

Ia bi hamarkada joan dira eta
zu zara orduko bazkide baka-
rra. Zer bilakaera izan du nego-
zioak urteotan?
Urteotan aldatzen joan da. For-
mula eta bazkide kopuru des-
berdinak izan ditugu, orain hi-
ru emakume gaude –Begoña
Burguiño eta Maider Aranburu
ditu bazkide– eta oso gustura.
Hasieran, taberna ere bazen,
gauean parranda pixka bat egi-
ten genuen... Gazteagoak ginen

eta hirurak nahiko ezagunak,
popularrak. Jende pila etortzen
zen kanpotik, lagunak, Bilbo-
tik, Zaragozatik... Beste forma-
tu bat zen. Gero, lokal hau sal-
gai zegoela jakin genuen, eta, 
bestea txikia geratu zitzaigu-
nez, hona ekartzen ausartu gi-
nen, eta, egia esan, oso ondo.  

Zergatik begetarianoa? Lehe-
nengoetakoak izango zineten...
Bai, uste dut lehenengoetakoak
izan ginela eta horregatik izan
zen kristoren bonbazoa... Ha-
sieran ez genuen pentsatu be-
getarianoa izatea, naturalki
gertatu zen. Gu ere ez gara oso
haragijaleak, eta, ondorioz, ho-
rrela prestatzen genuen jana-
ria, pixka bat berezi; hala atera
zen. Tanteatzen hasi eta ikusi
genuen zein izango zen bidea;
baina horrela bizi ginelako, ez
militantziagatik. Jendeak go-
goz hartu zuen; orduan hasi
zen pixka bat mugitzen. Guk
ireki genuenean lagun batzuek
jatetxe bana ireki zuten Bilbon
eta Zaragozan. Hiru lokalak ba-
tera eta hirurak begetarianoak.

Zein da zuen eskaintza?
Astelehenetik ostiralera egune-
ko menua eskaintzen dugu, 12
euroan. Lau plater dira. Hasie-
rakoa, zuku eta gazpatxo bat
edo salda neguan. Lehen plater
bezala, entsalada, krema... On-
doren, bigarren platera, eta, az-
kenik, postrea. Aukera dago
menu erdia hartzeko ere 9,50
euroan; plater printzipala eta
postrea edo hasierako bat.
Gauetan eta asteburuetan, be-
rriz, karta. Denetik dugu: hasie-

rakoak, askotariko entsaladak,
arrozak, pastak, guk egindako
seitana... Menua egunero alda-
tzen dugu eta kartan noiz-
behinka plater berriak sartu.

Janari begetarianoaren inguruko
aurreiritziak gainditu al dira?
Oraindik ere entzuten ditugu
«zer, letxuga?» eta horrelakoak.
Baina edonor dator probatzera,
asko kuriositatez; eta, noski, be-
getarianoak ere badatoz. Asko-
tariko bezeroak ditugu: guraso-

ak seme-alabekin, seme-alabek
ekarritako gurasoak, ilobarekin
datorren amona... Askori gusta-
tu egiten zaie eta gero lagune-
kin etortzen dira. Orain jende
gazte pila nabari dugu, 17-18 ur-
teko kuadrillak; horrek asko
pozten nau. Eta baita jende hel-
du pila bat ere. Oso adin tarte
zabaleko bezeroak ditugu. 

Nola eragin dizue pandemiak?
Inpotentzia handia sentitu du-
gu. Itxita izan dugu jatetxea, de-
nok bezala, eta irekitzean neu-
rriak hartu ditugu: mahaiak
kendu, terrazan distantziak
zaindu... Uste dut bezeroak lasai
daudela, distantzia badagoela-
ko. Topera gabiltza lanean eta,
momentuz, pozik gaude, ezin
gara kexatu. Jendea gogoz zego-
en eta bezero oso fidelak ditu-
gu. Ea neguan zer pasatzen den,
baina uda oso potentea izan da
eta oso ondo lan egin dugu. 

Jai guztiak bezala, Porrontxoak
ere bertan behera utzi dituzte. 
Nabarituko dugu. Asteburuetan
lan asko izaten dugu, baina, Po-
rrontxoetan, are gehiago. Eta
gero giroa... kristoren pena da.
Espero dugu datorren urtean
normaltasunera bueltatzea. Ur-
te asko dira Egian eta saiatzen
gara auzoko gauzetan parte har-
tzen, harreman ona dugu auzo-
koekin, bizilagunekin...

GARAren udako gehigarria  -  2020ko irailak11ostirala

«Oso adin tarte zabaleko bezeroak ditugu»

Idoia GARCIA
GARRAXI JATETXE BEGETARIANOA (EGIA-DONOSTIA)

Garraxi jatetxeak 2001ean zabaldu zituen ateak Do-
nostiako Egia auzoan, egungo kokalekutik gertu. Idoia
Garcia (Oiartzun, 1973) sorreratik da bertako bazkide,
eta jatetxearen ibilbideaz nahiz izaeraz mintzatu da.
Porrontxo jaien faltaz ere bai.

Maider, Bego eta Idoia, Garraxi tabernako bazkideak. GARA


