EGIAN ELKARLANEAN

Prentsa oharra:
Urriaren 20an, larunbatean, Egiako Pintxo Solidarioaren zazpigarren edizioa (Donostia)

CARITAS GIPUZKOAk eta TAU Fundazioak, Egiako Pintxo Solidarioaren
eguna antolatu dute Tabakalerako Nestor Basterretxea enparantzan:
“Ezina, elkartasunez eta ekinez egina - por una solidaridad global y sin
fronteras”, lelopean.
Donostia, 2018ko urriaren 17a
Datorren urriaren 20an, larunbatean goizeko 10:30etatik 14:30etara “Egiako Pintxo
Solidarioaren” zazpigarren edizioa ospatuko dugu. Ekitaldi hau, Egian lanean ari diren,
CARITAS GIPUZKOA Nazioarteko Lankidetza eta TAU Fundazioa erakunde solidarioak
antolatu dute. Erakunde hauek, elkarlanean eta koordinaturik, hiritarrak solidaritatean
sentsibilizatu eta lankidetzarako proiektuak bultzatzen ari dira.
Aurtengo ekimenean, honako leloa gizarteratu nahian: “Ezina, Elkartasunez eta ekinez
egina - Por una Solidaridad global y sin fronteras”. Tabakalerako Nestor Basterretxea
enparantzan ospatuko den jardunaldi honetan, urriaren 17an ospatzen den
Pobreziaren aurkako Nazioarteko eguna gogoratzeaz gain, hainbat ekintza
gastronomiko eta ludiko egingo dira Beningo (Afrika) Ourbonako eskola publikoaren
alde.
Jardunaldi honetan ekintza desberdinak egingo dira: Pintxo Solidarioen dastaketa eta
patata tortilla lehiaketa bezalako ekintza gastronomikoak. Lehiaketan parte hartu nahi
duenak, tortillak enparantzara eraman beharko ditu 10:30ak eta 11:00ak bitartean.
11:00etatik 12:00etara Zumba Solidarioa izango da Amane eta Eureka dantza eskolako
Vanesa Ocampos eta Oliver Nestar irakasleak gidaturik. Zumbarako sarrerak dantza
eskoletan edo egunean bertan eskuratu ahal izango dira; helduak, 10 euro, eta haurrak
5 euro.
Bestetik, gazteentzat, 12:00ak eta 13:00ak bitartean AMAGOS taldearen ikuskizuna
izango da, eta goiz osoan zehar, pintura eta pobreziaren aurkako txapak egiteko
tailerrak eta joko kooperatiboak egongo dira. Gainera, bidezko merkataritzako
produktuen eta jakien salmenta ere izango da. Goiza, “Plus 55” batukadak partegirotuko du.
“Pintxo Solidarioan” bildutako dirua, CARITAS GIPUZKOA Nazioarteko Lankidetza
elkarlanean ari den El Charquito izeneko elkarteak bultzatutako proiekturako izango
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da. Proiektu honek 3.000 euroko aurrekontua du eta 2018-19 ikasturtean Beningo
Ourbina herriko eskolako jangelaren iraupena ziurtatuko du.
Ourbanako Ikastetxe Publikoko sukaldea eta jangela 2012an eraiki zituzten Ourbanako
(Benin, Afrika) barrutiko 140 ikasleren elikadura ziurtatzeko.
Ikasleei gosaria eta otordu nagusia ziurtatzen zaie, oso garrantzitsua euren
osasunerako, eta baita ikasketei etekina ateratzeko unean ere. Irakasleek, haurrak
alaiago eta aktiboago daudela onartzen dute. Horrez gain, jangelako unea, higieneko,
bizikidetzako… izapideak indartzeko baliatzen dute.
Guraso Elkartea jangelaren mantenuan konprometitu dira sukaldean aritzeko egur
ekarpena eginaz, eta baita ekarpen ekonomiko txiki bat eginaz ere; halere, ez da
nahikoa jangela ziurtatzeko. Horrexegatik, azken urteetan “El Charquito” erakundeari
esker lortzen ari diren kanpoko laguntza ezinbestekoa da
Beraz, Pintxo Solidarioaren diru-sarrera guztia, proiektu hau babesteko, eta 3000 euro
lortzeko izango da, hau da, 2018-2019 ikasturteko eskola mantentzeko, hau da, jangela
jakiz hornitu eta sukaldarien soldata ordaintzeko.
Antolatzaileok Donostiako hiritarrei deialdia egiten diegu, urriaren 20an (larunbata),
Egiako Pintxo Solidarioaren inguruan antolaturiko ekintzetan parte hartu dezaten.
Pintxo eta Zumba Solidarioren kartelak prentsa oharrera erantsita topatuko dituzu
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