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SUCESOS I P. 10 I

Fallece un joven navarro tras ser arrastrado
por una ola en San Vicente de la Barquera

SUFRAGIO FEMENINO I P. 9 I

San Sebastián conmemoró el 
75 aniversario del derecho a voto de la mujer

Ibilbideko zinta hiru lagunek moztu zuten: guraso batek, irakasle batek eta Haizea Izargarai ikasleak. [D. APREA]

CARAS CONOCIDAS

Representación de los
partidos y asociaciones
Todos los partidos nacionalis-

tas y abertzales tuvieron su

representación en el acto inau-

gural de las 9.30 de la mañana.

En cambio, no hubo represen-

taciones de las otras forma-

ciones. También había miem-

bros destacados de asociacio-

nes relacionadas con el

euskera, como el Kontseilua

(Xabier Mendiguren), AEK

(Joxe Leon Otaño) y Elhuyar

(Itziar Nogueras). DV

MÚSICA

Sin canción oficial 
«en directo»
La canción oficial, que tiene

melodía de la trikitilari Mai-

der Zabalegi, se grabó con la

participación de su compañe-

ra de fatigas  en el dúo Alaitz

eta Maider, la también oiar-

tzuarra Alaitz Telletxea. Ayer

se escuchó multitud de veces

la pegadiza canción, pero nun-

ca en directo, con  las artistas

en el escenario. «Es muy difí-

cil reunirlas, hace ya tiempo

que se deshizo el dúo», comen-

taba un miembro de la organi-

zación. Estas dos artistas hicie-

ron sus primeros pinitos pre-

cisamente en la ikastola

Haurtzaro. DV

F. I.

OIARTZUN. DV. Bergarako Aran-

zadi ikastolak hartu zuen dato-

rren urteko Kilometroak anto-

latzeko ardura. Hango lehenda-

kariak –Anjel Mari Egurenek–

eta ikastolako zuzendariak

–Patricia Urrutiak– jaso zuten

lekukoa.

Honela egin zuen berba Anjel

Mari Egurenek, eskuetan zuela

zurezko lekukoa eta Oiartzun-

go antolatzaileei begira ari zela-

rik: «Gozatu dugu egin duzuen

ibilbidearekin. Duela hamabost

urte guk pasatu genizuen zuei

lekukoa eta orain zuek ematen

diguzue guri. Lan bikaina, erral-

doia egin duzue. Gu, berriz,

gogotsu gaude, ilusioarekin, eta

kementsu helduko diogu». Eta

hitzaldiari bukaera emateko,

oiartzuarren leloa parafrasea-

tuz, hau bota zuen, jendea

barrez jarri zuelarik: «Guk ere

eingo juau, eingo juñau!»

Lekukoa zurezko eskultura

bat da, orain dela hamar urte

sortua eta harrezkero ikastolaz

ikastola dabilena. Labanaz  ida-

tzita ditu herriak eta urteak, eta

hauxe da idazki zaharrena:

«Pasaia 1997».

Antton  Mendizabal, hain

zuzen ere Oiartzunen bizi den

eskultoreak egindako pieza da.

Aranzadi ikastola 1971n  jaioa

da, herri-ekimenez. Herrian

1860ean jaiotako Telesforo Aran-

zadi antropoloaren omenez

aukerratu zuen izena. Jakina

denez, Eguren eta Barandiara-

nekin batera hainbat ikerketa

arkeologiko egin zituen.

Ikastola ez da geldirik egon

eta dagoeneko aukeratuta dau-

ka logotipoa eta leloa: «Argi dau-

kagu». Herritarren artean egin-

dako bozketan, hiruren artean

hauxe nagusitu zen. ■

«Guk ere eingo juau,
eingo juñau!», esan
dute bergararrek
Bergarako Aranzadi
ikastolakoek
antolatuko dute
datorren urteko
Kilometroen festa

tera, herrira, kalera, lanera... eka-

arri behar baitugu euskara».

Gero Jose Ramon Zubizarreta,

Gipuzkoako Ikastolen Elkarteko

lehendakariak hau esan zuen:

«Eskaera bat dut Hezkuntza Sai-

larentzat. Harreman onak ditugu

berarekin, baina etekinak ez dira

behar bezalakoak. Egoera hau

irauli egin behar dugu. Gu prest

gaude elkarlanerako.

Gonzalez de Txabarri ahaldun

nagusiak hau  esan zuen, ekital-

di horren bukaera aldera: «Asko-

tan galdetzen digute oraindik

merezi duen Kilometroak egitea.

Bai, oraindik beharra, premia

ikusten dugu euskaraz bizi nahi

dugula aldarrikatzeko».

Hasierako ekitaldiari bukaera

emateko zinta-moztea egin zen.

Hiru lagunek egin zuten, hirurak

batera; gurasoen izenean, Iñaki

Garmendiak; irakasle eta langi-

leen ordezkari moduan, Jaione

Iragorrik; eta ikasleen izenean,

Haizea Izargaraik. Lehentxeago,

ikastolako eta langile batzuk ager-

tuak ziren plaza erdira kanta ofi-

ziala abesteko. Ekitaldi horretan

bi eratako protesta-ekintzak izan

ziren, bata Euskal Herrian Eus-

karazena, bestea Iñaki de Juana-

ren ego-  era  salatzeko. ■

 Oiartzunen
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