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KOMUNIKAZIO TALDEA

HONAKO  UrTEKArI HONEN  EDIZIOA  AbENDUArEN  23AN  ITxI  DU  GOIENAK

GOIENAk ez du bere gain hartzen argitalpen honetako kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

Agustindarrek Aretxabaletatik 
alde egin ostean, komentua 
erostea erabaki zuen Udalak. 
Mojek 1.100.000 euroko balioa 
eman zioten eraikinari eta 
inguruko lursailei, baina %40 
dohaintzan eman zuten, 
"herritarrendako izan zedin".

AgustindAr mojen komentuA 
erosi zuen udAlAk

ArETxAbALETA

Egoiliarren zein Zabalotegiko 
bizilagunen irisgarritasuna 
hobetzeko helburuarekin, 
Mizpirualde egoitzaren kanpoko 
igogailua inauguratu zuten 
urtarrilaren 14an. Bergarako 
alkatearekin batera Antzuolakoa 
eta Elgetakoa izan ziren ekitaldian.

igogAiluAren inAugurAzioA 
mizpiruAlde egoitzAn

bErGArA

Ziklo berri bati ekin zion Goibeko 
Euskaltzaleon Topaguneak hamar 
urtean Espaloia kafe antzokia 
kudeatu ostean. Urtarrilean 225 
bazkide zituen elkarteak Ainara 
Iribar izendatu zuen presidente. 
Euskarak lan ildo nagusi izaten 
jarraituko zuela iragarri zuen.

BerrikuntzAk goiBeko 
euskAltzAleon topAguneAn

ELGETA
elenA
lete 
AlkAtEA

bErGArA

Urtarrilaren 11n izendatu zuten 
Bergarako alkate Elena Lete; 
Juanje Alberdik utzitako lekua bete 
zuen. Egun berean, Igor Oiarbidek 
zinegotzi kargua hartu zuen.

urte

25
Txatxilipurdiren Gabonetako 
parkeak, Txikilandiak, 25 urte 
bete zituen. Ehunka ume batu 
ziren, beste behin, urteko lehen 
egunetan, euskaraz jolas egiteko.

2016an Hego Euskal Herrian jaio-
tako lehen umea izan zen Maddi 
Dorado Hernandez oñatiarra. 
Debagoieneko Eskualde Ospita-
lean, Arrasaten, jaio zen urtarri-
laren 1ean, gauerdia pasa zenean, 
00:03an, hain justu ere, eta 3,1 
kilo pisatu zuen. 

Harrera beroa egin zieten 
alaba txikiari Tania eta Iñaki 
gurasoek, eta Ainhoa ahizpak 
(argazkian, besoetan estututa). 
Bai umea, baita ama ere, osasun-
tsu zeuden.

Maddi Dorado Hernandez, 
2016ko lehen umea  

OñATI

Errefuxiatuen krisiak eragin-
dako egoerarekin kezkatuta, 
Hotz taldea eratu zuten Berga-
ran, eta Europa ekialdeko kan-
palekuetara bidaltzeko arropa 
bilketa egin. Honako hauek jaso 
zituzten: neguko arropa; barru-
koa; txano, eskularru eta lepo-
koak; oinetakoak; manta eta lo 
zakuak; motxilak; baloiak eta 
pilotak...  

Ekimenak inguruko herrie-
tan ere piztu zuen interesa; hala, 
Hotz Oñati taldea sortu zuten 
Oñatin, eta han ere bilketa egin.

Hotz taldea sortu zen 
errefuxiatuei laguntzeko  

bErGArA

Mikel Garaiondo, Ino Galparsoro, Aittor Arantzabal eta Mikel Zubi-
mendi 04/08 sumarioan inputatutako debagoiendarrek jakin zuten 
ez zirela kartzelara joango. Fiskalaren proposamena onartu zuten 
alde guztiek eta hari esker geratu ziren kartzela zigorretik libre. 
"Normalizazio eta bake bidean aurrekaritzat" jo zuten auzipetuek.

04/08 sumarioan auzipetuei kartzela zigorrik ez  
bErGArA

Argitaratzailea 
Goiena Komunikazio Taldea Kooperatiba 
Elkartea
Otalora Lizentziaduna 31 
20500 ARRASATE

Lehendakaria Aitor Izagirre.
Zuzendari nagusia 
Iban Arantzabal.

EgoitZA nAgusiA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
Tel.: 943 25 05 05 
Telegram eta WhatsApp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

HArpidEtZA 
Arrasate 20500 
Otalora Lizentziaduna 31
Tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

Lege gordailua: SS-965/2014
issn: 2174-369X
tirada: 19.000 ale
difusioa: 18.723 ale

dEbAgoiEnA 2016, urtEkAriA

Eduki zuzendaria 
Eneko Azkarate.
Erredaktore burua 
Ubane Madera.
Zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
Administrazio zuzendaria Agurtzane 
Gaintzarain.
diseinu arduraduna 
Iñaki Iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
Sergio Azkarate.
Harpidetza eta banaketa arduraduna 
Marta Leturia.
Maketazioa 
Imanol Soriano, Aitor Lagoma.
Erredakzioa 
Mirari Altube, Oihana Elortza, Xabi Urzelai, 
Leire Kortabarria, Ander Larrañaga, Maite 
Txintxurreta, Aitziber Aranburuzabala, Xabier 
Gorostidi, Ubane Madera.
Argazkiak 
Erredakzioa, Luis Jauregialtzo (Argazki Press), 
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publizitatea 
Amaia Mundiñano, Ziortza Martin, Imanol 
Elortza, Jokin Uribeetxeberria.
Administrazioa 
Ane Berezibar, Iratxe Bengoa, Nerea Artola.

Eusko 
Jaurlaritzak  
diruz 
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LAGUNTZAILEAK

Arrasateko
Udala

Bergarako
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala
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Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala
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zu hemen zaude

urte 
berri on 
guztioi!
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ondAsun

132
EH Bilduren ekimenez –EAJren 
eta PSE-EEren onespenarekin– 
Jaurlaritzak eskuratutako zerrendak 
zioen Elizak 132 ondasun zituela 
erregistratuta Debagoienean.

Hiru mintzapraktika talde elkar-
tzen ziren astero herrian Elge-
tan berbetan egitasmoa abian 
jarri zutenetik. Eta urtarrilaren 
28an, lehen aldiz, talde ezberdi-
netako mintzalagunak elkartu 
ziren. 

Heldu zein gazte, dozena bat 
elkartu ziren orduan, nahiz eta 
hamazortzi izan guztira. Moka-
dutxo baten bueltan anekdota 
kurioso dezente kontatu zizkio-
ten elkarri, betiere, umore ona 
nagusi zela eta aparteko giroan.

'elgetan berbetan' 
egitasmokoak elkarrekin 

ELGETA

Hondakinen gaineko galdeketa egin zuten Aretxabaletan urtarrila-
ren 24an eta 2.600 botorekin bosgarren edukiontzi bidezko sistema-
ren alde agertu ziren herritarrak. Atez ateko bilketa sistemak, 
ostera, 801 boto jaso zituen. Giro lasaian egin zen galdeketan are-
txabaletarren %59,9k hartu zuen parte. Alderdiak gustura agertu 
ziren emaitzarekin "betiere, %80ko sailkatze-tasari eutsiz gero".

bosgarren edukiontzia izan zen nagusi galdeketan 
ArETxAbALETA

Nesken eskubaloi taldea sortu zuten berriro Bergaran. Bigarren 
urteko infantilen taldea 13 eta 14 urte bitarteko hamahiru neskak 
osatu zuten, eta Xabier Iñurrietaren esanetara hasi zituzten entre-
namenduak. Ligan jokatzerik ez izan arren –denboraldia hasi ostean 
sortu zelako–, astean birritan elkartzen ziren hurrengo denboraldia 
prestatzeko asmoarekin.

nesken eskubaloi talde berria jarri zuten abian 
bErGArA

jAsone
mendizABAl 
tOpAGuNEkO 
zuzENdArIA

ArrAsATE

"euskara despolitizatu 
ez, baina atera egin 
behar da konfrontazio 
politikotik"

urte

32
32 urteko kartzela zigorra 
berretsi zuen Auzitegi gorenak 
Beñat Aginagalderendako, Isaias 
Carrasco Arrasateko zinegotzi 
ohia hiltzeagatik.

Anger taldeak Sute perfektua 
biraren amaiera egin zuen 
Arrasateko gaztetxean otsailaren 
13an, Azken sute dantza 
izenburuarekin. Horrekin batera, 
"zehaztu gabeko denbora 
baterako geratzea" jakinarazi 
zuten.

"gerAtzeA" jAkinArAzi zuen 
Anger tAldeAk

ArrAsATE

Arrasateko kulturaren 
erreferentziazko gune bihurtzeko 
asmoz jaio zen Kulturola 
ekimena, Zerrajerako erlojuaren 
eraikina eta Aprendices ardatz 
gisa hartuta. Proiektua azaltzeko 
lehen bileren ostean, otsailean 
definitu zuten kudeaketa eredua.

kulturolA ekimenA, kulturA 
gune Berri BAterAko

ArrAsATE

Desgaitasunak lanean 
txertatzeko Katea-Legaia taldeak 
Oñatin ireki berri zuen tailerra 
bisitatu zuen Maite Peña Gizarte 
Politikako diputatuak. Tailer ireki 
berrian 50 lagunek ziharduten 
lanean. Batez ere elektronika 
alorrean ari ziren. 

kAteA-legAiAren tAiler 
BerriAn izAn zen mAite peñA

OñATI

Valen Moñuxen eszena-zuzen-
daritza txukunarekin eta herri-
ko ordezkaritza zabalarekin 
estreinatu zuten hilaren 19an, 
Donostiako Kursaalen, Kursaal 
Eszena eta Opus Liricaren arte-
ko La Traviata-ren ekoizpena. 
Oraingoan, agertokian barik, 
argiztapen teknikarien kabina-
tik jarraitu zuen saioa Moñuxek, 
eta, detailerik galtzeke, pozik 
zegoen emaitzarekin. Operako 
dekoratuak ere Bergaran eginak 
izan ziren. 

bergararren parte-hartzea 
'la traviata' operan  

bErGArA

Antzuola eta Bergara artean jausitako ezponda konpontzen bukatu 
zuten otsail bukaeran, 2,1 milioiko kostuarekin. Antzuola-Bergara 
errepidea egiteko lanak urte amaierarako iragarri zituen Aldundiak.

ezponda egin ondoren, errepidearen obrak zehaztuta 
ANTZUOLA, bErGArA

EAJk eta PSE-EEk onartu nahi zuten garbiketa ordenantza "beste 
era batera lantzeko" eskatu zuten EH Bildu, Baleike, Irabazi eta 
beste eragile batzuek, "adierazpen askatasuna urratzen" zuelako.  

garbiketa ordenantzaren aurka hainbat eragile 
ArrAsATE

5. edukiontziA
%76,33

2.600 boto

Atez AtekoA
%23,53
801 boto

San Juan Kalea 12  ESKORIATZA Tel: 652 77 53 58

MARTIN frutategia

Frutan eta txarkuterian 

espezialista

Urte berri on!

OkORETEGi

mOnTE

EzkiñA

iTzAlA

RumBA

TxOkO ii

ArrAsAteko tAbernAk

10,8 milioi euroko aurrekontua 
onartu zuen Debagoieneko 
Mankomunitateak, aurreko 
urtekoa baino %10,71 txikiagoa. 
Horren zergati nagusia Epeleko 
isurtegia zen; obra exekutatuta 
zegoenez, ez zen aurrekontuetan 
sartu.

mAnkomunitAteAk, %10,71 
diru gutxiAgo urterAko

DEbAGOIENA
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Azbe enpresaren lantegi zaharra 
dagoen lekuan, supermerkatua 
egingo zuela jakinarazi zuen 
Eroskik. 2.000.000 euroko 
inbertsioa egingo zuen eta 35 
lanpostu sortuko zituen. Udalak 
asmoa begi onez ikusten zuela 
esan zuen.

AzBe lAntegiAren lekuAn, 
eroski supermerkAtuA

ArETxAbALETA

Aldundiak iragarri zuen guztiz 
itxiko zuela bidegorriko Iraetako 
tunela. "Arrazoia segurtasuna da, 
ez dagoelako garbi zelan dagoen. 
Itxi egingo dute, eta azterketa 
geologikoa egin ere bai; bai tunel 
horretan eta baita besteetan 
ere", esan zuen alkateak.

irAetAko tunelA ixteA 
erABAki zuen AldundiAk

ANTZUOLA

Amaia Albes diseinatzaile 
arrasatearrak egindako soineko 
batekin joan zen Nagore Ezeiza 
donostiarra Goya sari banaketa 
ekitaldira. Hijos de la tierra film 
laburrean kamerari laguntzaile 
lanak egin zituen Ezeizak. Film 
horrek saria irabazi zuen, gainera.

AmAiA AlBesen diseinu BAt, 
goyA sArietAn

ArrAsATE

Kultur jardueretarako diru 
laguntzak emateko baldintzak 
aldatzea onartu zen, EAJren eta 
Elizateen aldeko botoarekin, EH 
Bilduren aurkakoarekin eta 
Irabaziren abstentzio batekin. 
Alkateak esan zuen horrela 
"abanikoa zabaltzen" zela.

kulturA diru lAguntzAk 
emAteko oinArri desBerdinAk

EsKOrIATZA
istAr dApenA 
etA mAlen ruiz 
de AzuA
AtlEtAk

ArrAsATE

5,05 metroko saltoa egin zuen 
Istar Dapenak Gipuzkoako 
Txapelketan, bere marka eta 
Jonathan Perezena onduta. Hark 
eta Ruiz de Azuak urrea lortu zuten. 

Zuk erabaki leloarekin Erain 
Debagoienak 150 bat herritar 
elkartu zituen otsailaren 27an, 
Arrasateko Kulturaten "erabaki-
tzeko ordua" heldua zela ozen 
esateko. Herri galdeketa noiz 
izango zen zehaztu zuten: 2016ko 
ekainaren 12an. Eta ze galderari 
erantzungo zioten 16 urtetik gora-
ko debagoiendarrek: Nahi al duzu 
izan euskal estatu independente 
bateko herritar? Prozesuarekiko 
atxikipenen berri ere eman zuten.

Herri galdeketa deitu zuen 
erain Debagoienak 

DEbAGOIENA

Obrak otsailean hasita, 2017-2018 ikasturterako eginda izan nahi 
zuten arduradunek Miguel Altuna Institutuaren bi eraikin berriak. 
Zazpi milioi pasa inbertitu du Eusko Jaurlaritzak instalazio berri 
horietan. Herri iparraldeko sarreran egongo dira, Candy parean.

Miguel altuna berria eraikitzen hasi ziren 
bErGArA

Euskal Herriko gaztetxeetako eta 
gazte batzarretako 100 bat lagun 
elkartu ziren Oñatin otsailaren 
19 eta 20an, erakunde horien 
gaineko hausnarketa egiteko. 
Hego Euskal Herri osotik etorri 
ziren. Parte-hartzaileen egonaldia 
antolatzen 30 bat lagun ibili ziren 
lanean. Besteak beste, Bilbon 
emakumeen etxe okupatuaren 
esperientzia partekatu zuten eta 
asanbladen funtzionamenduaz 
eztabaidatu zuten. Kale-agerral-
dia eta kontzertuak ere izan ziren. 

gaztetxeen eta gazte 
asanbladen topaketa  

OñATI

Candy-Hooverrek, Bergarako 
pabiloiaren eta lantegiaren 
jabeak, lantegiko materiala salgai 
ipini zuen. Helburua zen urtea 
bukatu baino lehen dena hutsik 
uztea. Beste enpresa bat 
sortzeko ahaleginek porrot egin 
ondoren hasi zen prozesu hori.

cAndyko ondAsun guztiAk 
sAlgAi ipini zituzten

bErGArA

Aretxabaletan, Azbe enpresaren 
lantegi zaharra dagoen lekuan, 
supermerkatua egingo duela 
jakinarazi zuen Eroskik. 
2.000.000 euroko inbertsioa 
egin eta 35 lanpostu sortuko 
zituela gaineratu zuen. Udalak 
begi onez ikusi zuen proiektua.

supermerkAtu BerriA 
egiteko AsmoA du eroskik

ArETxAbALETA

AHTrako euste-horma batean lur-jausia gertatu zen otsailaren 19an 
Untzillan. Bertan dagoen Lugartegi baserriko bizilaguna ohartu zen 
euste-hormak eusten dituen bere lurretan pitzadurak zeudela. Eta 
23:00etan hasi zen lurra jausten. Etxea ebakuatu egin zuten.

lur-jausia aHtren euste-horma baten 
ArAMAIO

Aloña Mendi kirol elkarteko Txirrindulari sailak 50 urte egin 
zituen 2016an eta ospakizunen berri eman zuten otsail bukaeran. 
Bestalde, atletak Espainiako Txapelketara sailkatu ziren, Eus-
kadikoan 2. geratuta.

txirrindularitzak 50 urte, eta atletak, espainiakora 
OñATI

Bergarako Orfeoiak, Orfeoi Gazteak eta Ganbera Orkestrak kolorez 
betetako ikuskizuna eskaini zuten otsaileko azken asteburuan: Adie-
mus Colores. 135 lagunek osatutako talde handiak tango, sanba, 
bossa nova eta beste doinu asko eskaini zituen, Aitor Biain oñatia-
rraren zuzendaritzapean. Lau piezatan, Camden Town Akademiako 
dantzariak izan zituzten lagun.

'adiemus Colores' ikuskizun arrakastatsua 
bErGArA

Biteri 8 • ARRASATE • Tel.: 943 79 13 05 • Faxa: 943 79 13  84

Urte berri on!

Montxon kalea 5 behea / 20560 / OÑATI
Tel.: 943 78 30 09 / 620 77 66 20

Faxa: 943 78 31 36

Urte Berri On!
BALORAZIO PACKA:
Autoaren lehen hiru urteetan, berriaren % 100eko 
balioa mantenduko da lapurreta, kalte eta sute  
kasuetan, baita laugarren urtetik aurrera balorazio-
rako portzentaje bereziak ere.

BABES PACKA:
Gidabaimena galduz gero, derrigorrezko ikastaroaren 
diru-itzulketa 500 euro izango da, gehienez.

ASISTENTZIA PACKA
Istripua edo lapurreta izanez gero, ordezko autoa  
14 egunean erabiliko da, gehienez ere.

FLEXIFRANKIZIA
Sistema berri horrekin, frankizia urtean %10 murriz-
tuko da automatikoki, ezbeharrik izaten ez bada.

GAINERA…
Zure seguruarekin familia osoarendako zerbitzu ugari 
izango dituzu.

ZURICH AUTOk eskaintzen dizu:

mari karmen ile apaindegia

Gabon 
zoriontsuak izan!

san lorentzo 9 a behea
tel.: 943 72 60 46

OÑATI 
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Euskararekiko harremana eta 
etorkizuneko erronka izeneko 
mahai-inguruan hartu zuten par-
te Hego Euskal Herriko lau hiri-
buruetako eta Mauleko alkateak 
Eskoriatzan, MUko Huhezi fakul-
tatean. Hiri guztietan euskararen 
ezagutzak aurrera egin duela 
aipatu zuten Aburtok, Asironek, 
Etxebestek, Goiak eta Urtaranek, 
"baina erabilerak ez hainbeste". 

Mahai-ingurua historikoa izan 
zen eta jakin-min handia piztu 
zuen. Jende asko joan zen.

Mun, bost hiriburutako 
alkateak eta euskara 

EsKOrIATZA

Arabako Haur Abesbatza Txi-
kien Eguna Aramaion ospatu 
zuten martxoaren 12an. Hain 
zuzen ere, herriko Papargorri 
abesbatzako kideek Laudioko 
ArteOn eta Gasteizko Edruna, 
Olabide, Samaniego eta Maria-
nistak ikastetxeetako abesbatzak 
izan zituzten gonbidatu. 110 
neska-mutikok elkarrekin abes-
tu zuten lepo beteta zegoen 
kiroldegian. Zortzi kantu abes-
tu zituzten kide guztiek elka-
rrekin. 

arabako Haur abesbatza 
txikien egunean, 110 ume 

ArAMAIO

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Alicia Gartziak Elgetako emaku-
meen argazki sorta egin zuen eta 
erakusketak ikusmin handia sor-
tu zuen herrian. Elgetan bizi 
diren bost amamak euren bizitza 
kontatu zuten, gainera, Makina 
bat lan erreportajean, Emaku-
meen Eguna dela-eta, propio pres-
tatua. Argazki erakusketatik 
tiraka, Mertxe Elortzaren, Bene-
dikta Bergaretxeren, Miren Villa-
rren, Josefina Sarasuaren eta 
Maria Jesus Leteren testigantzak 
jaso ziren ikus-entzunezkoan.

emakumeen argazkiak eta 
testigantzak  

ELGETA

Kale garbiketa zerbitzua aurrerantzean udalak kudeatuko zuela 
erabaki zuen udalbatzak. EAJk kontra bozkatu zuen, eta zerbitzua 
berriz deialdi publikoz esleitzea proposatu.

kale garbiketa zerbitzua udalak kudeatzeko erabakia 
OñATI

400 lagunek baino gehiagok hartu zuten parte Aresko Saskibaloi 
Eskolak antolatutako berdintasunaren aldeko Aresko martxan. Par-
te-hartzaile gehienak elastiko arrosak soinean zituztela abiatu ziren 
Aretxabaletako plazatik eta 40 minuturen bueltan heldu ziren hel-
mugara, Eskoriatzako plazara. Urteetan kirolari lotuta egondako bi 
emakume omendu zituzten: Matilde Garai eta Garbiñe Uribe.

Jendetsua eta giro onekoa izan zen aresko martxa  
ArETxAbALETA

Ikastetxeetako joan-etorriak 
modu ez motorizatuan egiteko 
ekimenari Bagabiltz izena jarri 
zioten eta jasangarritasuna, 
mugikortasuna eta osasuna hartu 
zituen kontuan. Herriko hiru 
ikastetxeek egin zuten bat udalak 
proposatutako proiektuarekin.

eskolA BideA proiektuA jArri 
zuten mArtxAn ikAstetxeetAn 

bErGArA

Baserritarrei ematen die 
zerbitzua Arbel Kooperatibak, eta 
berritu egin zuten, produktu 
berriak eskaini eta ahalik eta 
zerbitzurik onena emateko. 
Ordutegia ere zabaldu zuten. 
1981ean sortu zuten Arbel 
Kooperatiba.

ArBel kooperAtiBA BerrituA 
inAugurAtu zuten

ArAMAIO

Kiroldegiko eta Kalegoieneko lur 
azpiko bi aparkalekuetan jarri 
zuten TAO sistema bera: lehen bi 
orduak doan eta hirugarrenetik 
aurrera 0,02 euro minutuko, 1,20 
euro ordua. Udalak bonuak atera 
zituen gura duen herritarrak eska 
ditzan.

lur Azpiko Bi ApArkAlekuetAn 
tAo sistemA ezArri zuten

OñATI

Euriteek lur-jausiak sortu 
zituzten Aretxabaletan eta 
Arlabanen eta arazoak sortu 
zituzten errepideetan. Ibaiak 
gainezka egiteko zorian izan ziren 
zenbait gunetan. Bergarako 
Aritzetan hiru etxeetako 
sarrera-irteerak itxi zituen luiziak. 

luiziAk izAn ziren ArlABAnen 
etA BergArAko  AritzetAn

ArETxAbALETA

Gipuzkoako Bazkundeak 
Gipuzkoako Enpresaren Sarien 
24. edizioan emandako lau 
sarietatik bana eskuratu zuten 
Goizperrek eta Ternua Group-ek. 
Rabattery enpresak, berriz, 
Europa mailako bi ingurumen sari 
irabazi zituen. 

sAriAk irABAzi zituzten 
BAilArAko hAinBAt enpresAk

ANTZUOLA

Debagoiena eredu. Zabortegirik 
ez izeneko plataforma sortu zuten 
martxoaren 1ean. Zehaztutako 
hainbat ekintzaren berri eman 
zuten, eta euren nahia zer den 
adierazi: ez dutela zabortegi naha-
si bat onartuko eta horretarako 
euren esku dagoen guztia egingo 
dutela. Azpeitiko zabortegia itxi 
ostean Aldundiaren aukeretako 
bat Epeleko planta izatearekin 
ados ez daudela esan zuten, "bere-
ziki Debagoiena delako birzikla-
tze tasa handiena duen eskualdea".

Zabortegiaren aurkako 
plataforma eratu zuten 

ArrAsATE

Oporrak Bakean egitasmoko 
abestia Bergarako Emon taldeak 
egin zuen. Basamortutik Euskal 
Herrira, Saharatik gure etxera 
zioen kantuak. Abestiaren letra 
Xabier Euzkitzek egin zuen, eta 
musika Emon taldeak jarri. 
Bideoklipa ere egin zuten.

emon tAldeAk egin zuen 
oporrAk BAkeAn-eko kAntuA

bErGArA

tonA BAino gehiAgo

6
Hotz Oñati taldeak 6.000 kilo 
baino gehiago batu zituen 
oinarrizko produktuetan, 
Hermansoloña elkartearekin 
batera, Siriako errefuxiatuendako.

itoitz
ArmendAritz 
'mushEr'-A

EsKOrIATZA

Espainiako Mushing Txapelketa 
irabazi zuen Araban bizi den 
eskoriatzarrak, aurrekontu 
faltagatik Europako txapelketari 
muzin egin ostean.

BEHI-ALDE, KOOP. E.
Olaeta-Aramaio (Araba)
Zuzenbide postala
Apartado 44
20500 Arrasate

Tel.: 945 45 01 00
Faxa: 945 45 03 15 Zorionak eta 

Urte berri on!

Kale barria 20 • Errekalde 8 • OÑATI
Tel.: 943 78 01 54

Julian Uribeetxeberria Olalde
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

Espaloia Kafe Antzokiko alokai-
rudunak kontratua eteteko eskae-
ra egin zion Udalari, eta, hala, 
ekitaldi bat programatuta dagoe-
nean bakarrik zabaltzeko eraba-
kia hartu zuten martxoaren biga-
rren hamabostaldian. Kudeatzai-
le berria aukeratzeko prozesua 
ireki zen eta abenduan bukatu 
zen: Eibarko Xabier Ulazia izan-
go zen kudeatzailea. Abenduaren 
20an sinatu zuten Ulaziak eta 
alkateak kudeaketarako baldin-
tzen orria.

espaloia ekintza 
zehatzetarako zabalik

ELGETA
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Laubide plaza zenari izena aldatu 
eta Jose Maria Arizmendiarrieta 
jarri zioten haren jaiotzaren 100. 
urteurreneko ospakizunak 
borobiltzeko. Arizmendiarrietaren 
Lagunak Elkarteak antolatuta, 
apirilaren 25ean egin zuten 
inauguratze ekitaldia.

ArizmendiArrietA plAzA izenA 
jArri zioten lAuBide plAzAri

ArrAsATE

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

urte

25
Apirilaren 9an ospatu zuten 
AGAKOren 25. urteurrena 
Arrasaten. Herria girotu zuten 
goiz eta arratsalde, eta 300 lagun 
inguru elkartu ziren bazkaltzeko.

BeñAt
rezustA 
pIlOtArIA

bErGArA

Eskuz Binakako Txapelketako 
finala jokatu zuen Irujorekin 
bikotekide, baina min hartu zuen 
Irujok, eta bertan behera utzi 
zuten norgehiagoka.

Herritarren laguntzarekin gra-
batu zuten Aranzadi ikastolakoek 
Kilometroak 2016 iragartzeko 
erabiliko zen bideoklipa. Apiri-
laren 29an eta 30an hartu zituzten 
irudiak Bergarako zenbait leku-
tan, erraldoiak eta buruhandiak 
lagun zituztela. Gogotik jardun 
zuten guztiek, eta bideo koloretsu 
eta alaia izan zen emaitza.

Taila eskolakoek, berriz, 100 
kiloko pisua zuen eta ia bi metro 
zituen Demasa logoa egin zuten 
(goiko argazkian).

kilometroak bideoklipa 
herritarrekin batera  

bErGArA

Apirilaren 24an bete ziren 79 urte 
Intxortako frontea jausi zela Elge-
tan, eta, hori gogoan, 41 emaku-
meri aitortza egin zioten ekitaldi 
hunkigarrian. Omenduek (azpian) 
Iñigo Arregi artista arrasatearra-
ren Egiaren iturria izeneko eskul-
tura jaso zuten. Aitortza gisa, 
gainera, Emakume Erresistenteen 
plaza inauguratu zuten (eskuman). 
Mauro Saravia argazkilari txile-
tarrak, ostera, 55 gudari euskal-
dunen argazkiak jaso zituen Azken 
batailoia erakusketan (goian).

erresistentziaren egunean 
41 emakumeri aitortza 

ELGETA

Apirilaren 11n hil zen Antton Mendizabal, irakaslea, aktibista, eta 
talde askorekin elkarlanean jardundakoa. Aldai parkean egindako 
ekitaldi hunkigarrian agurtu zuten senideek, lagunek, herritarrek 
eta ezker abertzaleko hainbat kidek; besteak beste, Arnaldo Otegik. 

antton Mendizabal 'tonino'-ri azken agurra egin zioten 
ArrAsATE

iñigo
loiolA 
kOmIsArIOA

bErGArA

"euskadiko 
delinkuentzia indize 
baxuenak ditugu 
Deba-Urola barrutian"

Ikerkuntzaren alorrean mundu 
mailan eragin handiena duten 
Hego Euskal Herriko eta Espai-
niako hiri-unibertsitateetako bat 
izan zen Mondragon Unibertsita-
tea, Nebrijako Unibertsitatearekin 
eta Pompeu Fabra Unibertsita-
tearekin batera. Hala izendatu 
zuten U-Multirank sailkapenaren 
arabera eta A kalifikazioa eman 
zioten, guztietan altuena. Horre-
la, Espainiako lehenengoen artean 
zegoen, ezagutza-transferentzia-
ren kategorian.

Mu ikerkuntzan 
eraginkorrenen artean 

ArrAsATE

Apirilaren 13tik 17ra bitartean jokatu zen Emakumeen Bira laster-
ketak munduko txirrindulari onenak elkartu zituen Eskoriatzan. 
Debagoienean jardun zuten lasterka, eta Emma Johansson suedia-
rrak irabazi zuen etapa; lehenengoa, hain zuzen ere.

emakumeen birako lehen etapa eskoriatzan jokatu zen 
EsKOrIATZA

Gure Esku Dagoko kideek 
buru-belarri jardun zuten 
eskualdeko udalerrietan ekaineko 
herri galdeketara begira sinadurak 
batzen eta lantaldeak sortzen; 
herri handietan zein auzo txikietan: 
Leintz Gatzagatik hasi, Aramaiotik 
pasatu eta Osintxura arte.

gure esku dAgo lAntAldeAk 
ekAineko gAldeketA gertAtzen

DEbAGOIENA
migel
etxAgiBel 
AzkEN ErtzAñA

ArrAsATE

1936ko Ertzaintzaren (Ertzaña) 
lehen promozioko kidea omendu 
zuen apirilaren 16an Urkullu 
lehendakariak. Azaroaren 14an hil 
zen, 97 urterekin.

Zorionak eta 
urte berri on!

www.hemen-garbiketak.com

Intxaurtxueta 16 Behea • ESKORIATZA • hemen@hemen-garbiketak.com

GARBIKETAK

Zure konfiantzako garbiketa enpresa
Zorionak eta urte berri on!

Mantentze garbiketak, obra amaierakoak eta garbiketa orokorrak: 

• Bulego eta lokalak
• lokal komertzialak, azalera handiko salto-
kiak, hotelak eta enpresak

• Jabeen erkidegoak, garajeak
• Eraikin instituzionalak, eskolak, kiroldegiak, 
anbulatorioak, eta abar.

943 71 48 45

• Ibargarai 24 
 Tel.: 943 76 70 29 
• Super Amaran ere bai:
 San Lorentzo pol. 9 • Amillaga 18 
 Tel.: 943 76 99 34

 bergArA

Zorionak eta urte berri on!
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Bizente
goikoetxeA 
musIkArIA

ArAMAIO

Apaiz eta musikariaren 
heriotzaren 100. urteurrenean 
urte osora luzatuko ziren 
ekitaldiak hasi zituzten 
Aramaion, apirilaren 16an.

josu tenA 
zAldIbArkO futbItO 
txApElkEtAkO 
ANtOlAtzAIlEA

ArrAsATE

"Hamar talde dituen 
txapelketa ezin da 
zaldibar deitu; azken 
urtea izango da"

Herritarren artean jarduera fisikoa 
bultzatzea helburu zuen 
Atxabalta Mugi egitasmoa 
aurkeztu zuten apirilaren 12an. 
Jaurlaritzak, Debagoieneko 
ospitaleak eta Udalak egin zuten 
bat eta elkarlanean jarduteko 
konpromisoa hartu.

'AtxABAltA mugi' egitAsmoA 
jArduerA fisikoA BultzAtzeko

ArETxAbALETA

Hiru esparru aztertu zituzten 
Oñatiko anbulatorioan: arretaren 
kalitatea, gaixoa izatea ardatz 
nagusi eta gaixoaren segurtasuna. 
Horiek zorrotz ebaluatu ondoren 
lan onaren ziurtagiria jaso zuen, 
eta hori lortzen Osakidetzako 
lehen zentroa izan zen. 

lAn onAren ziurtAgiriA jAso 
zuen oñAtiko AnBulAtorioAk

OñATI

Jokin Zaitegi itzulpen beka lau 
urtez bermatzeko hitzarmena 
sinatu zuten AEDk eta Arrasa-
teko Udalak apirilaren 7an. Lite-
ratura Nobel saridunen obra 
euskaratzea helburu duen sari-
keta 2012. urtean antolatu zuen 
azkenekoz AED elkarteak Elkar 
argitaletxearekin elkarlanean.

Svetlana Aleksievitx idazle 
bielorrusiarraren Gerrak ez du 
emakume aurpegia liburua itzu-
li beharko zuela irabazleak jaki-
narazi zuten.

Jokin Zaitegi sariketa 
berriro martxan 

ArrAsATE

Hamaika urteko ibilbidea egin 
ondoren agur esan zuen Osintxu-
ko Musiraka dantza taldeak. Jen-
dez lepo betetako Udal pilotalekuan 
sekulako ikuskizuna eskaini zuten, 
Bergarako Orkestrako Ganbera 
talderen laguntzarekin, apirilaren 
23an. Sorreratik irakasle jardun-
dako Amaia Agirrek jakinarazi 
zuen "adinean aurrera joateak" 
zeresan handia izan zuela eraba-
kia hartzeko orduan. "Penatuta", 
baina "ibilbide aberatsa izandako 
poztasunarekin" agurtu ziren.

osintxuko Musiraka 
dantza taldearen agurra 

bErGArA

Aho batez onartu zuen Elgetako 
udalbatzak apirilaren 26an egin-
dako osoko bilkuran istripu 
batean kaltetutako familia bati 
780.000 euroko kalte-ordaina 
aitortzea. Udal Gobernua eta 
familia, kalte-ordainaren gaine-
ko akordio batera heldu ziren, 
eta udalbatzak aho batez babes-
tu zuen akordio hori. Hamar 
urteko epean ordaintzea adostu 
zuten. 2009ko Ferixa Nagusiko 
jaietako domekan gertatu zen 
istripua Elgetan.

780.000 euroko 
kalte-ordaina familia bati

ELGETA

Apirilaren 18tik 22ra bitarteko 
astean jarri zituzten edukiontziak 
Bergaran eta Eskoriatzan, herri-
tarrak edukiontzi bidezko hon-
dakin bilketaren alde agertu 
ostean 2015eko azaroan egindako 
galdeketan. Hondakin organi-
koaren eta errefusaren edukion-
tziak zabaltzeko txartelak bana-
tu zituzten herritarren artean, 
eta ondoren zintzilikarioak ken-
du. Lehen egunak "normaltasu-
nez" joan zirela adierazi zuten 
Udal ordezkariek.

edukiontziak itzuli ziren 
herrietako kaleetara 

EsKOrIATZA/bErGArA

Ospakizun handia egin zuten LKS 
S.Coop. eta LKS Ingeniaritza 
kooperatibek Tabakaleran, 25. 
urteurrenaren harira. 700 bazkide 
batu ziren. Baita Iñigo Urkullu 
lehendakaria, Markel Olano 
ahaldun nagusia eta Donostiako 
alkate Eneko Goia ere.

700 BAzkiderekin ospAtu 
zuen lks-k 25. urteurrenA

ArrAsATE

Ointxe saskibaloi taldeko infantil 
mailako neskek errendimenduzko 
infantiletako Gipuzkoako 
txapeldun bilakatu ziren. 
Hondarribiaren aurka Donostian 
jokatutako finalean 30-36 
irabazi ondoren lortu zuten 
titulua.

ointxeko neskAk, gipuzkoAko 
txApeldun sAskiBAloiAn

ArrAsATE

Espoloiko kiosko zaharra bota 
egin zuten, oso egoera kaskarrean 
zegoelako. Maiatzaren 10ean 
izan zen hori. Espoloiko 
jolasparkea, kioskoa eta 
urbanizazioa berraztertzen 
hasitakoan konturatu zen Udala 
hura eraisteko beharraz.

espoloiko kiosko zAhArrA 
BotA egin zuten

bErGArA

Txirrinka izeneko bizikleta martxa 
egin zuten maiatzaren 20tik 
22ra, Lurra zaindu, eredu soziala 
eraldatu! AHT eta proiektu 
txikitzaileak borrokatu! lelopean. 
Euskal Herri osoa zeharkatu 
ondoren, AHTren Bergarako 
korapiloan elkartu ziren.

ingurumenAren Aldeko 
txirrinkA mArtxA egin zuten

bErGArA
Aitor
mendizABAl 
pIlOtArIA

ANTZUOLA

Gorkari 14-22 irabazita, promozio 
mailako Buruz Buruko txapela 
jantzi zuen Iruñean Aitor 
Mendizabalek. Maiatzaren 21ean 
jokatu zen norgehiagoka.

Herri antolamendurako aholku 
batzordea sortu zuen Udalak, eta 
hil hasieran aurkeztu zuen jen-
daurrean. Helburua zen batzorde 
horrek aholkuak ematea Udal 
Hirigintza arduradunei herriaren 
diseinu orokorrean, eta, plan 
orokorrak ukitzen zituen eragi-
leekin, plan hori egitea. Oñatiko 
25 elkarte inguruk parte hartuko 
zutela eta kontseilua bera herri-
ko eragile ugarik osatuko zutela 
esan zuen alkate Mikel Biainek 
aurkezpenean. 

Herri antolamendurako 
aholku batzordea 

OñATI

Sute batek kalte handiak egin 
zituen Bergarako batzokian maia-
tzaren 19an, gauerdian. Bergara-
ko Udaltzaingoak adierazi zuenez, 
sua lehen solairuan hasi zen, 
EAJk bulego moduan erabiltzen 
zuen geletako baten. Bigarren 
eta hirugarren solairuri eragin 
zien suteak. Ez, ordea, teilatuari. 
Kalte egin zuen ez bakarrik suak, 
baizik eta baita suhiltzaileek 
hura itzaltzeko erabili zuten urak 
ere; hain zuzen, beheko solairua 
kaltetu zuen urak.

sute larria gertatu zen 
bergarako batzokian 

bErGArA

Estatutu sozialak aldatzea onar-
tu zuten Fagor Taldeko bazkideek 
martxoaren 17an, erreferendu-
mean, eta hori maiatzeko kon-
gresuan berretsi zuen Fagor S. 
Coop-ek. Etorkizunerako proiek-
tuaren alde egin zuen horrela 
Fagor Taldeak, hausnarketa baten 
ondoren egindako marko teorikoa 
onartu baitzuten bazkideek eta 
onespen hori berretsi zuen Fago-
rren kongresuak. Aldaketak esta-
tutu sozialetan eta erregelamen-
duetan isla izatea onartu zen.

Fagor taldeak bazkideen 
erabakia berretsi zuen 

DEbAGOIENA

Debagoieneko Ituna aurkeztu 
zuen Debagoiena Eredu, Zabor-
tegirik Ez! plataformak maiatza-
ren 24an Portaloian. Hondakinen 
kudeaketan eskualdea "eredu" 
zela esan eta eredu hori Gipuz-
koara eta Euskal Herri osora 
zabaltzeko eskatu zuten; baita 
zabortegirik ez egiteko eskatu 
ere. Ingurumen Foru Sailak lurral-
deko zaborrak Epeleko konpos-
taje planta berrira ekartzea azter-
tzen zebiltzala esan ondoren egin 
zuen plataformak bere agerraldia.

Hondakinen kudeaketan, 
ibarreko ereduaren alde 

ArrAsATE

gabon zoriontsuak 
eta urte berri on 

guztioi!

kALEbArrEn 5 943 76 62 90 AntZuoLA

EUSKAL
OKELA

bertan jaio eta hazitako txahal okela

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

ALTZARI DENDA
ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

Proiektuak · koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · leihoak · 
Tarimak · Egur lanak

Gabon jai zoriontsuak!

Bizkaia etorbidea z/g  ARRASATE
Tel.: 943 79 41 98 • Faxa: 943 77 12 84 

Zorionak eta urte berri on!

Angiozar 3-1 BERGARA • Tel.:  943 76 55 70 - 686 47 68 52
www.arababusbergara.com • info@arababusbergara.com

Zorionak eta urte berri on!

Apirilaren 24an bete ziren 100 
urte On Miguel Altuna abade eta 
irakaslea jaio zela, eta hura omendu 
zuten Bergarako eskolaren eta 
herriaren alde egindako lanagatik. 
Hainbat lagunek, Juan Gallastegik 
eta Xabier Retegik besteak beste, 
mahai-inguru eskaini zioten.

on miguel AltunA irAkAsleA 
gogoAn hAren mendeurreneAn

bErGArA
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Herri komunikabideen funtzioa 
aztergai izan zuten maiatz 
bukaeran nazioarteko jardunaldi 
batzuetan, Mugarik Gabek, 
Elkarhezitzenek eta Goienak 
antolatuta. Komunikabide 
indigenak eta mass media-k ere 
aztertu zituzten.

herri komunikABideAk, 
nAzioArteko jArdunAldietAn

ArrAsATE
felix
kerejetA 
INGENIArIA

ArETxAbALETA

Copreciko Felix Kerejetari urteko 
asmatzaile onenaren saria eman 
zion Galbaianek, Euskadiko 
Jabetza Industrialaren 
Erakundeak. 

Arrasate Dragoi Gimnasia 
Taldeko neskak Espainiako 
aerobik txapelketan lehiatu ziren 
apirilaren 30 eta maiatzaren 
1ean. Sailkatzea "lorpen handi" 
gisa definitu zuten taldeko 
arduradunek. Mundu mailako 
gimnastekin aritu ziren.

drAgoi gimnAsiA tAldeA, 
espAiniAko txApelketAn

ArrAsATE

Erabakitzeko eskubidearen gai-
neko herri galdeketa egunez alda-
tu zuen Erainek; ekainaren 12an 
egitekoa zen eta ekainaren 5era 
pasatu zuten. Erabakitzeko esku-
bidearen aldeko ekimen ugari 
egiten segitu zuten maiatzean; 
tartean, lipdub-a grabatu zuten 
Bergaran, bizikleta martxa egin 
zuten Urkulura, Elosuan argazki 
erraldoia atera zuten eta, galde-
keta bultzatutako sinadura bilke-
tan, bi hilabetean 9.139 sinadura 
lortu zituztela jakinarazi zuten.

galdeketaren aldeko 
hainbat ekitaldi  

DEbAGOIENA

Maiatzaren 8an, domeka, Aspe 
pilota enpresak Bergarako pilo-
talekuan antolatutako jaialdi 
profesionalean Beñat Rezustari 
omenaldia egin zioten Udalak eta 
herriko kirol elkarteek, egin zuen 
denboraldiarengatik eta Irujore-
kin batera finalera iritsi zelako. 
Txistulariek, Bergarako pilota 
eskolako gaztetxoek, dantzariek, 
alkate Elena Letek eta Kirol zine-
gotzi Igor Oiarbidek, Reyes Azkoi-
tiak eta Iñigo Zaitegik hartu zuten 
parte, besteak beste.

udalak eta kirol elkarteek 
rezusta omendu zuten 

bErGArA

Aitor 
jAso
ErrEkOrtAdOrEA

bErGArA

Bost uztai behiaren adarrean 
sartuta, Euskadiko errekortadore 
txapeldun bilakatu zen Aitor Jaso 
errekortadoreen eta behi suhar 
onenaren Euskadiko txapelketan.

urte

25
Gorlako auto igoerak 25. urtea 
egin du. Aurtengo lasterketa 
maiatzaren 7an jokatu zen, eta 
70 pilotu baino gehiagok hartu 
zuten irteera.

urte

50
Mende erdia ospatzen hasi zen 
Oñati Abesbatza maiatz 
bukaeran. Kontzertu berezi bat, 
erakusketa bat eta liburu bat 
prestatu zituzten, besteak beste.

Karmele Igartua Beka aurkeztu 
zuten maiatzaren 28an; aurten, 
lehen aldiz Aretxabaletako Uda-
lak eta Idazle Eskolak hitzarme-
na sinatu dute, eta ondorengo 
lau urtetarako 4.000 euroko lagun-
tza jasoko dute eskolakoek, beka-
ri bultzada emateko. 

Aurten, seigarren aldiz deitu 
zen Aretxabaletako poeta zenaren 
izena daraman beka. Igartua Idaz-
le Eskolako ikaslea zen eta, hil 
zenean, haren izena ipini zioten 
lehendik ere ematen zen bekari. 

karmele igartua beka, 
aurten hitzarmenarekin 

ArETxAbALETA

Maiatzaren 28ko partiduan, Mondrak 2-1 irabazi zion Sanpedrota-
rrak taldeari, eta emaitza horrekin zuzenean igo zen mailaz, igoera 
fasea irabazi ostean. Mojategi goraino bete zen zuri-moreak bertatik 
bertara ikusteko, eta, partidua trabatuta hasi bazuten ere, Pasaiako 
taldea ondo menderatu zuten. Horrenbestez, Ohorezko Erregionalean 
dira arrasatearrak. 

Zaleek bultzatuta, Mondra ohorezko erregionalera 
ArrAsATE

Maiatzaren 21ean, Demasa Jaialdia egin zuten, Kilometroetako kan-
tua aurkezteko. Ordubete pasa iraun zuen ikuskizunean, erritmo 
bizian, dantza, musika, artea, akrobazia, magia… bata bestearen 
atzetik agertu ziren, umorearen laguntzarekin eta irudiz apaindurik. 
Amaiera borobila izan zuen, gainera, Emon taldearekin. Bukaeran, 
jendea gustura irten zen ikuskizunetik.

Demasa Jaialdia, kilometroen abestia aurkezteko 
bErGArA

Euskara irabazle, denok irabazle!

Etxeko txikientzako 
marrazkiak, 
jolasak… 'Puntua' 
aldizkariarekin astero
2017an, Puntua aldizkarian, txikientzako jolasak, 
marrazkiak eta halako edukiak jasoko dira astero, 
Handitzen, handitzen atalean.
2017an Puntua etxean jaso nahi baduzu, egin zaitez 
Goiena Klubeko bazkide. 55 euro dira bakarrik eta 
beste hainbat abantaila izango dituzu: zozketan 
parte hartzeko aukera, deskontua...
Deitu: 943 25 05 05
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Eskoriatza Kirol Elkarteak, 
Udalak, Baltistan Fundazioak eta 
Zineuskadik antolatutako Mendi 
Tourra egin zuten, lehenengoz, 
ekainean. Hainbat film eman 
zituzten eta Emakumeak Hushé 
Bailaran argazki erakusketa izan 
zen Ibarraundi museoan.

lehenengoz AntolAtu zuten 
eskoriAtzAko mendi tourrA

EsKOrIATZA

Aner de la Torre eta Lander Perez 
alebinak Gasteizko Ogeta 
pilotalekuan jokatutako Arabako 
promozio txapelketan nagusi izan 
ziren Kanpezuri irabazita. 
Txapeldunorde geratu ziren Ander 
Errasti eta Xabi Errasti eta Danel 
Herrarte eta Markel Arriolabengoa.

promozio txApelketAn 
ArAmAioko pilotAriAk nAgusi

ArAMAIO

urte

50
Arrasateko Udal Biblioteka 
publikoa 1966ko ekainaren 22an 
inauguratu zuten. Hainbat egoitza 
izan ditu 50 urtean: Garibai etxea, 
Monterron jauregia eta Kulturate.

VAnessA 
gimBert 
AthlEtIcEkO 
jOkAlArIA

bErGArA

Vanesa Gimbert futbol jokalari 
bergararrak liga txapelketa irabazi 
zuen Athleticekin ekainaren 5ean. 
29 partidutatik 25 irabazi 
zituzten eta bakarra galdu.

Hizkuntza erreinu, Kilometroak 
2016ko obra sinfonikoa, eskaini 
zuten Bergarako Udal Musika 
Bandak, Orkestra Sinfonikoak 
eta Aranzadiko ikasle eta irakas-
le taldeak, Aitor Garitano abes-
lariarekin batera. Maddi Iñarrak 
sortutako letrei eta Alfredo Gon-
zalez Chirlaque zuzendariak kon-
posatutako doinuei gorputza eman 
zieten. Jendez lepo bete zen pilo-
talekua ekainaren 19an, kontzer-
tua entzuteko, eta txalo zaparra-
dak eskaini zizkieten.

obra sinfonikoak harrera 
bikaina izan zuen 

bErGArA

Aloña Mendiko jokalari eta entre-
natzaile izandako Juan Carlos 
Elorza zenaren omenez 23 urtez 
azpiko Euskadi-Egipto eskubaloi 
partidua jokatu zuten ekainaren 
10ean, Zubikoa kiroldegian. 

Partidua hasi aurretik, Elor-
zaren familiak oroigarriak jaso 
zituen eskubaloi federazioaren, 
Aloña Mendiren eta Udalaren 
eskutik. Egiptoko selekzioa joka-
lari onenekin etorri zen, baina 
garaipena etxekoendako izan zen, 
partidu parekatua jokatuta (31-30).

Juan Carlos elorza gogoan 
euskadi-egipto partiduan 

OñATI

Herri erosoa edukitzeko asmoarekin zirkulazio arau berria onartu 
zuen Antzuolako udalbatzak ekainaren 7an. EH Bilduko eta EAJko 
kideek egin zuten horren alde eta PSE-EEko zinegotzia abstenitu 
egin zen. Uztailean jarri zuten indarrean.

Zirkulazio arau berria onartu zuen udalbatzak 
ANTZUOLA

Ustelak lurpera, bizitza da 
handiena lelopean, errauste 
plantaren aurkako kanpaldia egin 
zuten Arrasateko Nafarroa 
etorbidean, Mankomunitatearen 
aurrean. Ekainaren 20tik 22ra 
elkartu ziren, Debagoiena Zutik 
mugimenduak deituta.

deBAgoienA zutik-ek deitutA 
kAnpAldiA egin zuten

ArrAsATE

urte

25
Arrasateko Trikitixa Eskolak 25. 
urteurreneko ekitaldiak hasi 
zituen, eta irailean borobildu; 
inbutu preziatua eman zion, 
orduan, Maritxu Kajoi Komisiñuak.

Kulturola egitasmoak aurrera 
egiteko ezinbestekotzat zuten 
Aprendices eraikina Udalaren 
jabetzara pasatu zen horren jabe 
zen Jaurlaritzako Spri erakun-
dearekin negoziatu ondoren. Per-
muta bidez bereganatu zuen, eta 
Spri, ostera, Zalduspeko gunearen 
%35en jabe egin zen –Udalak 
gune horren %88 zuen jabetzan–. 
"Permuta horrek bideragarrita-
suna" emango ziola Kulturola 
egitasmoari jakinarazi zuen Maria 
Ubarretxena alkateak.

aprendices eraikina 
eskuratu zuen udalak 

ArrAsATE

Miguel Altuna Institutuko ikasleek eta ikasle ohiek erabiltzeko 
enpresa habia inauguratu zuten ekainaren 30ean, Amillagan. Urrats 
bat programaren bidez hogei proiekturen sorreran lagundu ostean, 
enpresak sortzearen aldeko apustua egin zuten habiarekin.

enpresa habiaren instalazio berriak inauguratuta 
bErGArA

Gure Esku Dagok –eskualdean 
Erain Debagoiena bitartez– deitu-
tako herri galdeketa (goian, boz-
katzen) egin zen ekainaren 5ean, 
jai giroan (eskuman), independen-
tziaren gaineko galderari erantzu-
teko: Nahi al duzu izan euskal 
estatu independente bateko herritar? 
Debagoienean –Aramaio barne– 
16.093 lagunek hartu zuten parte, 
bozkatzeko eskubidea zutenen 
%29,51k, eta baietza hautatu zuten 
15.172 lagunek. Antolatzaileak "oso 
pozik" agertu ziren emaitzarekin.

independentziaren 
gaineko galdeketa 

DEbAGOIENA

ELAY taldea – Lizarragako Hiribidea, z/g – 20577 Antzuola (gipuzkoa) – tel.: 943 76 61 00 – Faxa: 943 76 62 62 – www.elay.eus

gAbon 
ZoriontsuAk 

EtA urtE 
bErri on!

BERGARA • San Juan auzoa • 943 76 22 97

Gabon zoriontsuak, guztioi!

Zuntz optikoa sartzeko lanetan 
hasi ziren Telefonicako langileak 
Elgetako osasun zentroan, Herri 
Eskolan eta KZgunean. Lanok 
Eusko Jaurlaritzak esleitu zizkion 
Telefonicari abiadura azkarreko 
konektibitatea garatzeko 
helburuarekin hiru gune horietan.

zuntz optikoA sArtzen hAsi 
ziren hAinBAt gunetAn

ELGETA

Bigarrenez deitu zituzten Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 
eta ekainaren 26an egin ziren. Debagoienean EH Bilduk eskuratu 
zituen boto gehien, 9.338, baina gertutik jarraitu zioten EAJk, 9.148 
botorekin eta Elkarrekin Ahal Duguk, 8.808 botorekin.

espainiako bigarren hauteskundeak sei hilabetean 
DEbAGOIENA

bErGArA
VictoriAno 
gAllAstegi etA 
isABel sAlud 
sENAtArIA EtA 
dIputAtuA

Senaturako hautatu zuten EAJko 
Victoriano Gallastegi (urtarrilean 
ere hautatu zuten), eta 
Kongresurako, Elkarrekin Ahal 
Duguko Isabel Salud.
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unAi
urretxo 
OrkEstrA 
zuzENdArIA

ArrAsATE

Euskadiko eta Bilboko orkestra 
sinfonikoetako zuzendari 
izendatu zuten musikan 20 
urtetik gorako ibilbidea duen 
Arrasateko tronboi-jolea.

urte

20
Arizmendi Ikastolak antolatutako 
Eskoriatzako Ferixiek 20 urte 
bete zituen eta Almen 
ikastetxeak 50 urte. Ekainaren 
4an ospatu zituzten biak.

Enpleguan, salmentetan eta emai-
tzetan hazi zen Mondragon Korpo-
razioa 2015ean. Salmentak %2,8 
handitu ziren eta enplegua %0,4, 
aurreko ekitaldian baino 1.258 
langile gehiago. Eroskik, ostera, 
galerak izan zituen eta bazkideek 
euren gain hartu zuten %20.

mondrAgon korporAzioA hAzi 
egin zen hAinBAt ArlotAn

ArrAsATE

Jose Ramon Vitoriak (goian, entse-
gua gidatzen) herriko kultur tal-
deekin elkarlanean sortutako 
Batzen jolas-dantza herrikoia 
estreinatu zuten sanjuanetan. 
Herritarrak ikusle izateari utzi 
eta dantzaren parte bihurtzea 
helburu duen dantza inklusiboa 
da. Elkarlan eta bizikidetza espa-
zio berriak irekitzeko asmoz sor-
tu zuen Vitoriak, aurretik txerri 
dantza eta errementari dantza 
ere sortutakoak, eta harrera bikai-
na egin zioten arrasatearrek.

batzen jolas-dantza 
estreinatu zuten 

ArrAsATE

Lehenengo Puntaik Punta jaialdia Leintz Gatzagan egin zuten, ekai-
naren 12an, Mundumiraren ordezkoa, hain zuzen. Naturarekin 
gozatu zuten mendi ibilaldiak eginda, esaterako, eta El Malick Reg-
gae Band taldeak girotu zuen. Datorren urtean Bergaran egingo dute.

Mundumiraren ordez puntaik punta jaialdia egin zen  
LEINTZ GATZAGA

200 lagun baino gehiagori jaten 
emateko hegalaburra lortu zuen 
Oñatiko arrandegi ezagun batek. 
Herrian dituzten hiru saltokietan 
saltzeko asmoz ekarri zuten. 
Tamaina handia izan arren, 
kalitatea berdina edo onagoa dela 
adierazi zuen arrandegiko jabeak.

140 kiloko AtunA erosi zuen 
ArrAndegi BAtek

OñATI

"Presiorik eza lagun izan dut 
Espainiako txapelketa 
irabazteko", adierazi zuen 
aretxabaletarrak txapela jantzi 
berritan. Urtean Espainiako bi 
txapelketa antolatzen dituzte: 
federazioarena eta PGArena. 
Azken hori irabazi zuen Galdosek.

mikel gAldos golf jokAlAriA 
espAiniAko txApeldun

ArETxAbALETA

urte

50
Fagor Elektronikaren fabrikak 50 
urte bete zituen, eta, ospakizun 
modura, bisita gidatuak antolatu 
zituzten. Jende ugari gerturatu 
zen ate irekien jardunaldira. 

Adolfo
jAinAgA 
trIkItI     
IrAkAslEA

ELGETA

Adolfo Jainagak 25 urte bete 
ditu aurten trikiti eta pandero 
eskolak ematen, eta uztailaren 
2an jaia egin zuten haren alde. 
Herri bazkaria egin zuten.

Espainiako Txapelketatik dominekin itzuli ziren Malen Ruiz de 
Azua, Istar Dapena, Jonathan Perez eta Eneko Carrascal. Ondoren, 
Eneko Carrascal Europako Txapelketan izan zen, Tbilisin.

atletak dominekin itzuli ziren espainiako txapelketatik 
ArrAsATE

20an egin zuen Mondragonek etor-
kizuneko oinarriak ipintzeko kon-
gresua. Javier Sotilek presidente 
gisa egin zuen azken ekitaldi ofi-
ziala. Kongresuak Iñigo Uzin izen-
datu zuen presidente; abuztuaren 
1ean hartu zuen kargua.

Biltzarreko lehen txostenak 
taldea sendotzeko sustatu beha-
rreko balioen inguruan egiten 
zuen gogoeta, eta bigarrenak, Poli-
tika Sozioenpresariala 2017/2020 
izenekoak, negozio lehiakor eta 
iraunkorrak nabarmendu zituen.

etorkizuneko oinarriak 
ipini zituzten 

DEbAGOIENA

Aurten 21. urtea izan da indus-
keta lanok egin dituztena; Zien-
tzia Elkarteko kideen esanetan, 
Gipuzkoan ez dago hainbeste 
urtez jarraian aztertzen ibili diren
beste kobarik. Urte hauetan guz-
tietan, 55.000 pieza inguru aur-
kitu dituzte. 

Hala, Alvaro Arrizabalaga 
arkeologoak adierazi zuen indus-
keta lanak bertan behera utziko 
dituztela denboraldi baterako, 
laborategiko lanari lehentasuna 
emateko.

Denboraldi baterako, 
lezetxikiko lanak etenda 

ArrAsATE

jon AjuriA
 cIc ENErGIGuNEkO 
IkErtzAIlEA

ArrAsATE

Markina-Xemeinen egindako 
Materialen Zientzia eta 
Teknologia III. Kongresuan saritu 
zuten Ajuria, euskaraz egin zuen 
hitzaldiagatik.

Uztailaren 12an aurkeztu zuen Gipuzkoako Aldundiak GI-632 erre-
pidearen aurrekontua; alegia, Antzuola eta Bergara lotuko dituena. 
45.885.940 euroko aurrekontua aurkeztu zuten. Abenduan foru aurre-
kontuak onartu zituzten, eta proiektu hori da izarretako bat.

gi-632 errepidearen aurrekontua aurkeztu zuten 
DEbAGOIENA

• Kortinak
• Kortinoiak
• Estoreak
• Fundak
• Mantelak
• Nordikoak
• Izarak
• Oihalen neguko  

kolekzio berria  
ikusgai eta orain

  ALFONbRAK

TELAETXE 
Oihalen neurketatik etxean  

ipintzera arte dena gure esku

TELAETXE 
Oihalen neurketatik etxean  

ipintzera arte dena gure esku
Fabrikako preziotan

Elgeta bidea,  
gasolindegitik  
300 metrora  

• bERGARA• 
 

Tel.: 943 76 39 40 / 41
Astelehenetik 
larunbatera 

10:00etatik 13:00etara  
eta 

16:00etatik 20:00etara 
zabalik

Salbador kalea 1 ELGETA
Tel.: 943 78 82 06

ZORIONAK 
eta urte berri on !

RP
S:

  2
66

/1
3

27 URTE ZUEKIN BERGARAN. ESKERRIK ASKO DANOI!

Bisita ezazu gure webgune berria: www.gorosabeldental.com
• Ortodontzia.
• Odontologia Orokorra. PADi (Osakidetza).
• Aho eta inplanteen zirugia punta puntako teknologiarekin.
• Estetika eta hortzen zuritzea TEknikA BEREziAREkin.
• PRGF (PLASMA).
• SEDAZIOarekin, nahi baduzu, zirugia eta gainontzeko tratamenduakTel.: 943 76 56 88

Fraiskozuri 5A, 1-D. BERGARA
www.gorosabeldental.com

J. Alberto Gorosabel Mendizabal doktorea

Zorionak eta 
berri on!

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx
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euro

14.875
Harreman GKEk 14.875
euro batu zituen Siriako
herritarrei laguntzeko.  Diruaz 
gain, oinarrizko produktuen 
bilketa zabala egin zuten.

Bigarren eskuko etxebizitzaren 
prezioa %1 jaitsi zen Euskadin 
2016ko bigarren hiruhilekoan. 
Hiru lurraldeetan jaitsi zen 
prezioa. Arrasaten eta Bergaran, 
aldiz, zerbait igo zen. Hain justu, 
%0,7 garestiagoa Arrasaten eta 
%2,3 Bergaran.

BigArren eskuko 
etxeBizitzen prezioAk gorA

DEbAGOIENA

Auzolanean egindako bolatokia –gazte zein helduek– herriko jaietan 
inauguratu zuten. Bestalde, uztailaren 22an inauguratu zuten ur 
parke berria, eta ume mordoa animatu zen parkeaz gozatzera.

bolatokia eta ur parke berria inauguratu zituzten 
ANTZUOLA

Mintzolak antolatutako Europa bat-batean egitasmoaren barruan, 
–Donostia 2016 barruan– hamaika bazterretako inprobisatzaileek 
euren jarduna erakutsi zuten uztailaren 16an eta 17an. 

Munduko inprobisatzaileak kantuan 
OñATI

hondAkin gAikA BildutA

%80
Datuak emateko prentsaurrekoa 
egin zuten Mankomunitatean, 
eta Unai Elkorok azaldu zuen 
bailarako datuek hobera egiten
jarraitzen zutela.

mikel 
lezAmiz 
mONdrAGON 
tAldEA

DEbAGOIENA

"euskarak lan 
munduan dauka 
egoera
 zailena"

Uztailaren 16ko gauerdian sortu 
zen sutea Bergarako Haurresko-
lan, udaltzaingoak azaldu zuenez. 

Eskolako atzeko partean, 
patioan, ziburuei eta jolaserako 
beste elementu batzuei eman 
zieten su; hau da, gurata egin-
dakoa izan zen. Ondorioz, Hau-
rreskola barruan, pertsianak, 
kristalak eta ondoko gelak kis-
kali edo hondatu egin ziren. 
Argindarra eta alarma, esate-
rako, hondatu ziren sutearen 
ondorioz.

sute batek kalteak eragin 
zituen Haurreskolan 

bErGArA

Uztailaren 18an sinatu zuten Semi-
narioari buruzko hitzarmena 
Markel Olano diputatu nagusiak, 
Denis Itxaso Kultura diputatuak, 
Elena Lete alkateak eta Iñaki 
Esparza UNEDeko zuzendariak. 

Hitzarmenari esker Arrizu-
riaga jauregia Udalarena izatera 
pasa zen, eta UNEDek semina-
rioan jarraituko zuen. Esparzak 
esan zuen urte askoan luzatu den 
korapiloa askatu zela akordio 
horrekin.

seminarioari buruzko 
hitzarmena, sinatuta  

bErGArA

Aretxabaletako tanatorioa lekuz 
aldatzeko akordioa sinatu zuten 
Unai Elkoro alkateak eta Aretxa-
baletako Tanatorioa SLko Aitor 
Herrera arduradunak. Hala, Nafa-
rroa kaleko 6. eta 8. etxabeetan 
egin beharrean, industrialdeko 
F pabiloian irekitzea adostu zuten, 
lehen Mecaplan zegoen tokian. 

Uztailaren 21ean sinatu zuten 
akordioa, eta bi aldeak gustura 
geratu ziren, lehenago epaiketak 
izan bazituzten ere.

argi berdea tanatorioa 
lekuz aldatzeko 

ArETxAbALETA

Bergarako pilotalekua bete egin zen Urretxindorrak taldeari egin-
dako omenaldian. Herriko kantu eta dantza talde ugarik hartu zuten 
parte eta guztiek abestu edo dantzatu zituzten taldearen abestiak.  

Bergarako Urretxindorrak taldea sortu zela 50 urte pasa dira eta 
euskal kulturan eta kantugintzan egindako lana eskertu gura izan 
zitzaien omenaldi horrekin. "Hunkituta" amaitu zuten jaialdia.

urretxindorrak taldearen agur arrakastatsua 
bErGArA

Jose Mari Velez de Mendizabal
bazegoen jada zuzendaritza
taldean lehendik, baina 
lehendakari Javier Camenok
osasun arazo larri baten ondorioz
kargua utzi behar izan
zuen, eta Velez de Mendizabal 
aukeratu zuten hura ordezkatzeko.

Velez de mendizABAl 
zeledon-en lehendAkAri

ArrAsATE

Gabon zoriontsuak eta 

urte berri on!

  

Zorionak
eta urte berri on!
Zorionak

eta urte berri on!

Ibargarai 11 • tel.: 943 76 28 92

08:30 - 20:30
eguerdian zabalik!

BERGARA

1.080 e 
BEZa barne

Eta oparia 
Hiru puntako 
diskoa

RM 520 ES
Zilindro-bolumena: 
50,20 cm3
Pisua: 12 kilo

sasi-garbitzeko zure makina zaharra ekarri eta 

150 e emango dizkizugu 
rM 520 Es berria erosten baduzu

Renove Planaz gozatu! Merkatuko sasi-garbitzeko makina 

aurreratuena lor ezazu!

Telleria 2, Labegaraieta, BERGARA. 943 76 31 52. www.comercialbrunet.com

Zorionak 
guztioi!
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AitziBer 
suArez 
ArkEOlOGOA

ArrAsATE

"ez nuen espero duela 
100.000 urteko 
ezohiko aztarnategia 
aurkitzea arrasaten"

EAEko 38 euskaltegietako 
ordezkariak Bergaran elkartu ziren 
irailaren 23an, curriculum 
bateratua aztertzeko. Datozen 
ikasturteetarako lan-ildo nagusiak 
finkatzea eta udal euskaltegi 
guztiek norabide berean lan egitea 
izan ziren gai nagusiak.

eAe-ko 38 euskAltegietAko 
ordezkAriAk BergArAn

bErGArA

Eder txakurrak eta Jose Mari 
Bengoa artzain oñatiarrak 
Gipuzkoako artzain txakur 
txapelketa irabazi zuten Legazpin 
eta irailaren 25ean Oñatin egin 
zen nazioartekorako sailkatu ziren 
zuzenean. Bigarren aldiz jarraian 
lehiatu dira biak Oñatikoan.  

'eder' etA jose mAri BengoA 
nAzioArteko txApelketArA

OñATI

urte Alecop-ek

50
50 urte egin ditu aurten 
Alecop-ek ikasleak lan-esparruan 
murgiltzen laguntzen; 13.000 
ikasleri lagundu die. Ospakizuna 
egin zuten irailaren 21ean.

Arrasateko udal ordezkariak "oso 
kezkatuta" agertu ziren heroina-
ren kontsumoak gora egin zue-
lako. Udaltzain batek emandako 
datuek horrela baieztatu zuten 
eta erdiguneko botikari batek 
ere adierazi zuen hiesaren pre-
bentziorako balio duten kiten 
salmentak gora egin duela azken 
urte eta erdian. Ertzaintzak eta 
udaltzaingoak "zaintzak" areago-
tu zituzten eta udalak ikastetxee-
tara jo zuen gazteekin lanketa 
egiteko.

Heroinaren kontsumoaren 
igoerak kezka sortu zuen 

ArrAsATE

Herrian sortutako hondakin orga-
nikoa herrian kudeatzen du Leintz 
Gatzagak eta eredu horixe aur-
keztu zuten Belgraden egindako 
kongresu batean. Mundu osotik 
joandako ingeniariak, politika-
riak eta teknikariak batu zituen 
han. Argazkian agertzen den 
Joseba Sanchezek egin zuen txos-
tena eta 72 herrialdetatik hurbil-
dutako 1.300 parte-hartzaile bai-
no gehiago batu ziren kongresuan 
aurkeztu zuten. Interesa piztu 
zuen ereduak nazioartean.

organikoaren kudeaketa 
erreferente  

LEINTZ GATZAGA

Irailaren 25ean egin zituzten Eus-
kal Autonomia Erkidegoko hau-
teskundeak eta Euzko Alderdi 
Jeltzaleak irabazi zituen, Iñigo 
Urkullu lehendakarigai zuela. 
Egunean 29 eserleku lortu zituen 
EAJk, baina posta bidezko botoek 
EH Bilduri eman zioten azken 
hori. Debagoienean, EH Bildu 
izan zen garaile, EAJk aldea 
murriztu zuen arren. Elkarre-
kin-Podemos, PSE-EE eta PP izan 
ziren hurrengo bozkatuenak, 
EAEn bezala.

eaJk irabazi zituen eaeko 
hauteskundeak 

DEbAGOIENA
EUSKO LEGEBILTZARRA 2016

75
lEGEbIltzArkIdE

eh Bildu
18

eAj
28

pp 
9

pse-ee
9

elkArrekin podemos
11

DEBAGOIENEKO 'LEGEBILITZARRA' 2016

75
lEGEbIltzArkIdE

pp 
2

pse-ee
6

elkArrekin podemos
9

eh Bildu
30

eAj
28

Abuztuaren 17ko goizaldean sute 
handia egon zen Bergarako Irala 
kalean. Horren  ondorioz zortzi 
autotan, lau zuhaitzetan, kaleko 
zoladuretan eta etxebizitza bate-
ko balkoian izan ziren kalteak. 
Autoei dagokienez, hiru erabat 
kiskalita geratu ziren. Hiru edu-
kiontzi ere erre ziren. Kalean ere 
utzi zuen arrastoa suak. Kalte 
horiek konpontzeko lanak irai-
laren 1ean hasi zituen Udalak, 
10 bat egunean amaitzeko asmoa-
rekin. 

sute batek kalte handiak 
egin zituen irala kalean 

bErGArA

mArino
lejArretA 
txIrrINdulArI 
OhIA

ELGETA

"Denbora bat nindoan 
elgetara etorri gabe, 
baina topaketa hauek 
politak izaten dira"

eneko
lizArrAlde 
txIrrINdulArIA

bErGArA

Abuztu hasieran jokatu zen 
Burgosko Itzulian tarteko 
helmugak irabazi zituen Eneko 
Lizarraldek, eta maillot urdina 
jantzita podiumera igo zen.

juAnito
zelAiA 
ENprEsAburuA

OñATI

Juanito Zelaia enpresaburu eta 
euskaltzalea abuztuaren 10ean 
hil zen, 96 urterekin. Cegasa 
enpresaren eta Euskal 
Fundazioaren sortzaile izan zen.

ArA 
mAlikiAn
bIOlIN-jOtzAIlEA

OñATI

Donostiako Musika 
Hamabostaldiaren barruan, Ara 
Malikianek kontzertua eskaini 
zuen Arantzazun abuztuaren 
25ean; basilika lepo bete zen.

Gipuzkoako futbolaren eta ikas-
tolen festa bizi izan zen abuztua-
ren 10ean Agorrosin futbol zelaian. 
Izan ere, Aranzadi ikastolak anto-
latutako 2016ko Kilometroak 
jaialdiaren aldeko partidua joka-
tu zuten Realak eta Eibarrek; 
partidu polita eta bizia jokatu 
zuten, eta amaieran, banako ber-
dinketa markagailuan, euskarak 
eta ikastolek irabazi zuten lagu-
nartekoan. 1.500 lagun joan ziren 
Agorrosinera, aspaldian izan zen 
sarrerarik onena.

kilometroen aldeko futbol 
jaia agorrosinen 

bErGArA

Uda ona izan zen turismo aldetik, bereziki Oñatin, non iazko uztaileko 
eta abuztuko datuak hobetu ziren. Oñatiko turismo bulegora joaten 
zen jende askok bazekien bisita gidatuak eskaintzen zituztela.

iazko turismo datuak hobetu dira aurtengo udan 
OñATI

BetetA

%76,7
Urkuluko urtegia aurre-alertan 
egon zen abuztuaren 20an, 
%76,77ko betetze-maila 
zuen-eta, azken bost urteotako 
baxuena.

mireiA
iBABe 
trIkItIlArIA

bErGArA

Trikitilari gazteen lehen saria jaso 
zuen Ibabe pandero-joleak; 
azaroan, pandero-jole onenaren 
saria eskuratu zuen eta Eneko 
Arbeorekin txapeldunorde izan. 

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
proFEsionAL LibErALAk

AbokAtuAk
bErnArdino MAiZtEgi 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

bEgoñA LAsAgAbAstEr
ARRASATE / Iturriotz 15, 1 A
Tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

rAFAEL ArAnburu
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

AtxEn MungiA /  
nAiArA MEndibiL (ZEnbAki)
ARETXABALETA / Basabe ind. f-0-10-pab.
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.eus

AHoLkuLAritZAk
AndrA MAri AHoLkuLAritZA
ARETXABALETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

AsEgi AHoLkuLAriAk
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
Tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

gArrAiLAn
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

ZEnbAki AHoLkuLAriAk
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
Tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.eus

ArkitEktoAk
biArk ArkitEktoAk
ARRASATE / Usaetxe plaza 1, behea
Tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

EtxE AdMinistrAZioAk
uribEsALgo AdMinistrAZioAk
ARRASATE / Pablo Uranga 3, behea
Tel.: 943 79 51 25
uribesalgo@uribesalgo.es

Gabon zoriontsuak opa dizkizueGu!
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oñAtiAr filmAn

200
Jai bat izan zen hasieratik 
bukaeraraino 2057, odisea bat 
kanposantuan filmaren 
aurrestreinaldian, irailaren 17an. 
200 oñatiarrek hartu zuten parte.

jon 
mujikA 
IGErIlArIA

bErGArA

Bermeotik Izaro uhartera igerian 
joaten azkarrena izan zen irailaren 
2an (1.00.45). Saria izan zen 
bere pisua atunetan eta 
irabazlearen txapela.

Maria Ubarretxena Arrasateko 
alkatea Montrealen izan zen  
irailaren 7tik 9ra egindako Gizarte 
Ekonomiaren Mundu Mailako III. 
Foroan parte hartzeko. 
Kongresuaren helburu nagusia 
garapen ekonomiko iraunkor eta 
orekatuaren motor izatea zen. 

kAnAdAko ekonomiA foroAn 
ArrAsAteko ordezkAritzA

ArrAsATE

Markel Uriartek gurpil bakarra-
ren gainean Guinness errekorra 
lortu zuen irailaren 7an; 29,94 
kilometro egin zituen ordubetean 
Donostiako Anoetako belodro-
moan. Kanpoan bero egin arren, 
aretxabaletarrak ez zuen hidra-
tatzeko aukerarik izan ordubetean. 
Etxekoak, lagunak eta komuni-
kabide asko izan zituen Uriartek 
alboan proba egin bitartean.  

Uriarteren aurretik Manuel 
Scheidegger suitzarrak zuen erre-
kor hori, 25,72 kilometrorekin.

Markel uriartek guinness 
errekorra egin zuen  

ArETxAbALETA

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
191.000 euro pasa banatuko ditu 
aurten diru laguntzatan Deba-
goieneko udalen artean, baserri 
bideak konpon ditzaten. Abuz-
tuaren erdialdean ebatzi zuen 
hori Aldundiak eta irailean lanak 
gauzatzen hasi ziren herrietan. 
Gehienak asfaltatze lanak izan 
ziren, baina egin zituzten kana-
lizazio eta seinaleztapen lanak 
ere. Landagipuzkoa+ proiektua-
ren barruan sartu zituen Aldun-
diak diru laguntza horiek.

191.000 euro baserri 
bideak konpontzeko 

DEbAGOIENA

elgetAr sokAn

300
Euskaltzaleen eguna ospatzeko, 
300 bat lagun elkartu ziren 
Elgetan irailaren 24an euskararen 
soka irudikatzeko. Arrasateko 
gaiteroek ere lagundu zuten.

iker
BArBero 
sAskIbAlOI 
jOkAlArIA

ArrAsATE

Hamabi denboraldi Ointxe!-n 
egon ostean Valentziako 
Ontiyente taldean urtebetez 
jokatzeko kontratua sinatu zuen 
arrasatearrak.

Aspaldiko desioa eta ilusioa zen 
Antzuolan herriko futbol eskola 
martxan jartzea, eta irailean 
gauzatu zen ekimen hori. 
Pertsonen arteko harremanak 
sortzea eta euskararen erabilera 
indartzea ere izan dira ekimen 
honen helburuak.

herriko futBol eskolA 
ofiziAlA jArri zuten mArtxAn

ANTZUOLA

Gindi-ren Lagunek, Realeko bete-
ranoek, Eibarko futbol taldeak 
eta Bergarako Kirol Elkarteak 
antolatuta, omenaldi xume baina 
jendetsua eskaini zioten irailaren 
24an bergarar Jesus Mari Larraña-
ga Gindi-ri. Agorrosingo futbol 
zelaian batu ziren Realeko joka-
lari ohiak, Eibar taldekoak eta 
baita, nola ez, Bergarako futbol 
taldeetako jokalariak ere. Opa-
riak, besarkadak eta futbola. 230 
lagun inguru elkartu ziren Semi-
narioan egindako bazkarian.

'gindi' omendu zuten 
futboleko lagunek 

bErGArA

Atxorrotxen egindako indusketak ikusteko ibilbidea prestatu zuten 
Eskoriatzan, turismoa bultzatzeko. Abuztuan bisita gidatuak egin 
zituzten eta irailetik aurrera nahi duenak aukera dauka Enekoren 
gaztelua ibilbidea bere kabuz egiteko. Informazio panelak jarri 
zituzten irteera hori errazteko. Eskoriatzatik Gatzagaraino doan 
bidea da Enekoren gaztelua, 7,57 kilometro ditu.

'enekoren gaztelua' ibilbidea, turismoa bultzatzeko 
EsKOrIATZA

Murillo Garajea
Auto konponketak orokorrean

Gabon zoriontsuak 

bergarar guztioi!

Leizeaga, 4 - BERGARA
Tel.: 943 76 13 84

Atxabaltar danoi 
Zorionak eta urte barri on!

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Mozkorra tomatearen inguruko astea egin zuten irailaren 21etik 
24ra bitartean Aretxabaletan. Hango tomatearen berri emateko hel-
buruarekin aste guztiko ekitaldiak antolatu zituen Debagoieneko 
mankomunitateak. Mozkorra-ren ezaugarrien gaineko hitzaldia eta 
tomatea kontserbatzen ikasteko saioa egon ziren. Ortu lehiaketa eta 
tomate erakusketa ere egin zituzten.

'Mozkorra' tomatea ezagutzeko astea aretxabaletan 
ArETxAbALETA
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Valleko kondea, Ignacio Murua 
Baltzola, XIX. mende bukaeraren 
eta XX. hasieraren artean bizi 
izan zen. Argazkien bidez orduko 
bizimodua erretratatu zuen hark 
eta urriaren 28an erakusketa 
zabaldu zuten Aroztegin; haren 
128 argazki egon ziren ikusgai. 

VAlleko kondeAren ArgAzki 
erAkusketA zABAldu zuten

bErGArA

60 urtetan taldean ibilitakoak 
zeuden gonbidatuta urriaren 15eko 
jaialdira; jendetsua izan zen. 
Txistulari ibilitako Patxi, Joakin eta 
Juan Joxe Aiastui eta Bixente 
Mondragon omendu zituzten eta 
Ainara Inuntziagari txalo egin 
zioten egindako lanagatik.

lAgun ArteAn dAntzA tAldeAk 
60. urteurrenA ospAtu zuen

ArAMAIO

Benedikta Bergaretxek urtetan 
jo ditu hil-kanpaiak Elgetan. Dio 
beti izan dela andrazkoari bost 
eta gizonezkoari zazpi. 
Ordezkoren bat agertzea nahiko 
lukeela esan zuen urriaren 
30ean, "usadio zahar horrek 
jarraipena izan dezan". 

hil-kAnpAiAk jotzeko 
ordezko BilA hAsi ziren

ELGETA

milioi euro

838
Foru Aldundiak aurkeztutako 
aurrekontua. Izarretako bat zen 
Antzuola-Bergara errepideko 
lanak bukatzea; 12 milioi gehiago 
eman zizkion Azpiegituren Sailari.

Edukiontzi bidezko hondakinen 
bilketa sistema urriaren 19an 
jarri zuten martxan Aretxabale-
tan. Bi egun lehenago jarri zituz-
ten edukiontziak. Sistema berria-
rekin, Udalaren asmoa zen %80tik 
gorako birziklatze tasa manten-
tzea, aldi berean, hondakin ezber-
dinen nahastea ekidinda. Orga-
nikoaren eta errefusaren edu-
kiontziak zabaltzeko txartelak 
banatu eta bilketa enpresarekin 
adostasunera iritsi ziren sistema 
martxan jarri aurretik.

edukiontzi sistema berria 
jarri zuten aretxabaletan 

ArETxAbALETA

Fagor CNAren Garagartzako lan-
tegia EREan sartu zen. Zehazki, 
95 bat langile langabeziara pasa 
ziren urriaren 26an. EREa langi-
leen adostasunik gabe erabaki 
zen. CNAren Garagartzako lan-
gileak ziren guztiak. Egosketa 
lerroko langileak bi asterako zeu-
den langabezian eta garbiketa 
lerrokoak, lau asterako.  Enpresak 
arrazoi ekonomikoa eman zuen 
EREa aplikatzeko, eta aurretik 
esana zuen helburua zela pilatu-
tako stockari irteera ematea.

Fagor Cnako 122  langile 
erean sartu ziren

ArrAsATE

Balio katastralak errebisatu egin 
zituen Foru Aldundiak, lehenen-
go aldiz 2001a ezkero. Horrek 
eragina izango zuen IBIan. Deba-
goienean, Gipuzkoan ez bezala, 
hiri-lurren balioa, orokorrean, 
jaitsi egin zen; eta Gipuzkoa osoan 
industria lurrena ere bai. Alda-
ketaz informatzeko gutun bidal-
keta hasi zuen Aldundiak urriko 
azken astean. Etxebizitza edo 
bestelako higiezinen baten jabe 
diren herritar guztiek jaso zuten 
gutuna. 

balio katastrala 
eguneratu zuen aldundiak

DEbAGOIENA

Herribus zerbitzua jarri zuten 
martxan Oñatin. Urriaren 8an 
hasi zen martxan, eta ordu erdian 
behin eskaintzen du zerbitzua. 
Kultura etxetik, osasun zentrotik, 
kiroldegitik eta ikastetxeetatik 
gertu ditu geldiuneak. Proban 
egongo da hiru hilabetez.

herriBus zerBitzuA jArri 
zuten mArtxAn 

OñATI

Azken urteetan motorshow-ak 
antolatu ostean, aurten auto 
igoera antolatu du Arrasateko 
A+Gas taldeak. Lasterketa Udala 
auzoan egin zuten urriaren 29an.  
Bost txanda izan zituen. 30 
pilotuk eman zuten izena parte 
hartzeko. 

udAlAko lehenengo Auto 
igoerA AntolAtu zuten

ArrAsATE

AEDk gonbidatuta, Zuberoako 
Eperra ikastolako 30 lagun etorri 
ziren urriaren 15ean egin zen 
Xiberoa Eguna ospatzera. 
Konfiantzaren pedagogiaz eta 
kooperatibismoaz hitzaldiak izan 
zituzten eta euren produktuak 
hemengo azokan erakutsi zituzten.

xiBeroA egunA egin zuten 
lehenengo Aldiz 

ArrAsATE

2016ko Udal Finantzaketa Foru 
Fondoaren aurrekontu itxierak 
ez zituen aurreikuspenak bete 
eta Debagoieneko udalek 1,32 
milioi bueltatu beharko dizkiote 
Foru Ogasunari. Hain zuzen, 
2016ko aurrekontua 39,2 milioikoa 
zen bailararako, eta aurre-itxie-
rak 38,6 milioiko zifra utzi zuen. 
Urrian egin zena itxiera aurrei-
kuspena zen, aurre-likidazioa; 
likidazioa otsailean egingo da eta 
orduan jakingo dira behin betiko 
datuak eta emaitzak.

1,32 milioi bueltatu behar 
zutela jakin zuten udalek

DEbAGOIENA

Arantzazura bidean dagoen harro-
bia handitzeko asmoa agertu zuen 
hori ustiatzen duen Aridos Aloña 
enpresak. Handituz gero, bikoiz-
tu egingo luke azalera. Proiektu 
horren aurka agertu ziren, urrian, 
udalbatza osatzen duten alderdi 
biak. Urriaren 22an prentsa age-
rraldia egin zuten Oñatiko eta 
bailarako hainbat eragilek han-
ditzearen kontra, Arantzazu 
Defenda Dezagun herri platafor-
man elkartuta.

Harrobia handitzearen 
aurka agertu ziren 

OñATI

Aloña Mendiko Txirrindularitza Sailak 50 urte bete ditu aurten eta 
historia hori liburu batean jaso dute. Urriaren 28an egin zuten aur-
kezpena, osoko bilkuren aretoan. Lehen garaipenak, lasterketa 
interesgarrienak, munduko txapelketa zergatik egin zen Oñatin... 
Hori guztia eta gehiago jasotzen du liburuak. Baita garaian garaiko 
protagonistei egindako elkarrizketak eta argazki asko ere.

txirrindularitzaren 50 urteak, liburu batean 
OñATI

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Xxxx.
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jokin 
gArAi 
kOrrIkAlArIA

OñATI

Gorbeia, Anboto eta Aizkorri 
lotzen dituen Hiru Handiak 
lasterketa, 100 kilometrokoa, 
irabazi zuen oñatiarrak urriaren 
15ean (11:18:25).

Urrian 80 urte bete ziren Elgetan 
tropa frankistak geldiarazi zituz-
tela. Hori goraipatu eta memoria 
historikoaren esparruan egun 
dauden erronkak ezagutzera ema-
teko, jardunaldi memorialistak 
antolatu zituzten urriaren 1ean, 
Elgetako Espaloian, Iruñeko, 
Bilboko eta Bartzelonako udale-
tako ordezkari esanguratsuak 
izan ziren, besteak beste. Fran-
kismoaren Krimenen Aurkako 
Kereilaren Euskal Plataformako 
kide Josu Ibargutxi ere egon zen.

80 urte bete ziren tropa 
frankistak sartu zirela 

ELGETA

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
grEMioAk
AroZtEgiAk
AZkArAtE AroZtEgiA
BERGARA
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
Telleria 19 B02-B03
Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

HondEAkEtAk
ExCAVACionEs Y ContrAtAs ArrAsAtE sL 
ARRASATE 
Meatzerreka 30
Tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iturgintZA
EgiA iturgintZA
ARRASATE 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
Tel.: 943 77 01 85

oYAngurEn iturgintZA
ESKORIATZA 
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko MAntEniMiEnto sL
ARETXABALETA
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
Tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

LEiHoAk
Argi-pLAstik
ARRASATE 
Zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30

LorEZAintZA
MAkAi koop. ELkArtEA
ARETXABALETA 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

Elena Elkorok zorionik beroenak opa dizkizue elgetar guztioi. 

Zorionak eta urte berri on!
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Debagoieneko ikastetxe batzuek 
–Arrasateko bat, Oñatiko bi eta 
Bergarako bi– omenaldia jaso 
zuten urriaren 4an, Foru 
Aldundiaren eskutik, Markel 
Olano ere bertan zela, Ekonomia 
eta Zergak foru proiektuan 
hasieratik parte hartzeagatik.

BAilArAko ikAstetxeei 
omenAldiA foru AldundiAk

DEbAGOIENA

Aurrekontu Irekiak prozesu 
parte-hartzailea egin zuen 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta 
Debagoieneko hiru herritan egon 
zen karpa ibiltaria, Imanol Lasa 
diputatuarekin. Balorazio ona 
egin zuten arduradunek, ekarpen 
asko jaso zituztelako.

Aurrekontu irekiAk 
deBAgoienerA iritsi ziren 

DEbAGOIENA
Aritz 
kortABArriA
trIAtlEtA

bErGArA

Aritz Kortabarriak Hawaiiko 
ironmana amaitzea lortu zuen 
urriaren 8an (10.32.18). Asko 
sufritu zuela aitortu zuen 
triatletak proba amaitzean.

Demasa leloarekin egin zen Kilo-
metroak festa Bergaran urriaren 
2an. Urte guztian egindako lana-
ren azken pausoa izan zen eta 
"aurreikuspenak bete" zituela 
aitortu zuten antolatzaileek, Aran-
zadi ikastolako ordezkariek. Egu-
raldi ona egin zuen eta uste bai-
no jende gehiago joan zen Ber-
garara egun hartan; 55.000 lagun 
izan ziren. Erronka proban ere 
gaztetxo asko aritu ziren. Leku-
koa Oñatiko Txantxiku ikastola-
ri pasa zioten (eskuman).

aurreikuspenak bete egin 
zituzten kilometroek   

bErGArA

Kexak izan dira Elgetan, Ipuruan partidua dagoenean Eibarren itxi 
egiten dutelako Elgetarako errepidea. Eta urrian erabaki zuten Ubi-
txa kaletik bideratuko zituztela ibilgailuak. Urriaren 30ean egin 
zuten hori lehenengo aldiz; proba izan zen, ikusteko ea ordezko bide 
horrekin konpontzen den arazoa. Elgetako Udalak askotan hitz egin 
zuen Eibarkoarekin arazo horri irtenbidea topatu nahian.

ipuruako partidu egunetan, arazoak zirkulazioarekin
ELGETA

milioi euro

102
Garaia Berrikuntza Guneak herritarrei 
ireki zizkien ateak azaroaren 12an. 
Joseba Sagastigordia zuzendariak 
iragarri zuen 102 milioi euro 
pasako fakturazioa zuela Garaiak.

jose Antonio 
AgirreBeñA 
ElIkAGAI bANkukO 
ArdurAduNA

bErGArA

"izugarrizko lorpena 
litzateke iazko 
165.000 kiloak 
gainditzea"

jesus mAri 
lAzkAno 
mArGOlArIA EtA 
jAkIuNdEkO kIdEA

bErGArA

Jakiundeko kide izendatu zuten 
Jesus Mari Lazkano bergararra 
azaroaren 11n. "Erantzukizun 
handiko ohorea" zela jakitun 
izatea aitortu zuen margolariak.

Aretxabaletako kooperatiba han-
dienak, Coprecik, hazten jarrai 
zezan hitzarmena sinatzea onar-
tu zuen Udalak harekin, azaroa-
ren 21ean egindako osoko bilku-
ran. Basabe baserri azpiko lur-
saila ematekotan geratu zen 
Udala kooperatibari, han 98 
aparkaleku berri egin zitzan. Era 
berean, inguru horretako pla-
neamendua urtebeteren bueltan 
aldatzeko konpromisoa hartu 
zuen Coprecik.

Hitzarmena Copreciren 
eta udalaren artean  

ArETxAbALETA

Hondakin bilketaren fase berria 
irudikatzeko logotipo berria aur-
keztu zuen Debagoieneko Man-
komunitateak azaroaren 15ean; 
baita kamioi berriak ere. Alboko 
kargadunak ziren, hain justu ere, 
Bergaran, Eskoriatzan eta Are-
txabaletan jarritako edukiontzi 
berriei egokitutakoak. Logo berria-
rekin, ostera, sistemaren "era-
ginkortasuna" azpimarratu zuten 
hiru esparrutan: aurrerapausoak 
emateko bidean, erabilpenaren 
esparruan eta ekonomikoan.

kamioi eta irudi berriak 
fase berriari ekiteko 

DEbAGOIENA

Oñatiko Foruen plazan dagoen eta 
datorren urtean 100 urte beteko 
dituen Gernikako arbola 
aztertzera etorri zen aditu bat 
azaroaren 7an; izan ere, urrian 
adar sendo bat erori zitzaion. 
Azterketa txosten batean jaso 
zuen Udalak, ze egin erabakitzeko. 

plAzAko gernikAko ArBolA 
Aztertu zuen Aditu BAtek

OñATI

Pintura gorridun poteak bota 
zituzten Arrasateko batzokiaren 
aurrealdera ezezagun batzuek 
azaroaren 4an, eta hango bi lan-
gile zikindu zituzten; lurrean 
etzanda bi panpina jarri ere bai.

Udalbatzako bost taldeek gai-
tzetsi zuten erasoa eta elkarta-
suna adierazi zieten hango lan-
gileei. Erasoaren egileen arabera, 
"EAJk langileen prekarietatean 
eta TTIP akordio neoliberalean 
duen eratzukizuna" irudikatu 
nahi izan zuten.

pintura gorria bota zieten 
batzokiari eta langileei  

ArrAsATE

PODOLOGIA ZERBITZUAK

zorionak eta urte berri on!

RP
S:

 3
09

/1
3

Arantzazuko Ama 19 A - oñAti
Tel.: 943 53 36 37
Ordutegia: 09:00etatik 13:30era 
   15:30etik 21:00era
podourratsoinati@gmail.com

zORiOnAk ETA URTE BERRI ON!!

Pazientearen segurtasuna eta 
arretaren kalitatea ebaluatzen 
dituen Joint Commission 
International egiaztagiri ospetsua 
jaso zuen Bergarako osasun etxeak. 
Oñatikoaren eta ospitalearen 
atzetik hirugarrena izan zen hori 
lortzen Debagoienean.

joint commission-en 
ziurtAgiriA osAsun zentroAri

bErGArA
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Mapa toponimikoak, ortoargazkiak 
eta kale izendegiak osatutako 
Antzuolako mapa aurkeztu zuten 
Udaleko eta Jaurlaritzako 
ordezkariek azaroaren 2an. Han 
jaso zituzten, besteak beste, 
aldaketa arkitektonikoak, baserrien 
izenak eta hainbat zerbitzu.

mApA toponimiko egunerAtuA 
Aurkeztu zuen udAlAk

ANTZUOLA

Bergarako Larramendi indus-
trialdean bi eraikin egiteko 3,5 
milioi euroko inbertsioa egingo 
zuela Sprilurrek iragarri zuten 
udal ordezkariek azaroaren 23an. 
Eraikin bat, 7.650 metro koadro-
koa, erabilera industrialerako 
izango da, eta bestea, 765 metro 
koadrokoa, erabilera komertzia-
lerako; bost enpresak agertu zuten 
interesa han kokatzeko. Elena 
Lete alkateak "aktibitate indus-
triala suspertzeko eta laguntzeko 
baliagarritzat" jo zuen.

enpresendako bi eraikin 
berri, larramendin 

bErGArA

Gipuzkoako Foru Aldundiak eus-
kararen alorrean egindako lana-
gatik urtero ematen duen Abba-
dia saria Moriarti Produkzioak 
zinema ekoizleari ematea eraba-
ki zuten. Aitor Arregi zinemagi-
le oñatiarra da ekoiztetxeko sei 
kideetako bat. 

"Aitortu nahi izan da ikus-en-
tzunezko esparruan euskarari 
ekarpen handia eta jarraitua egin 
izana", jakinarazi zuen Mikel 
Irizarrek, Aldundiko Hizkuntza 
Berdintasuneko zuzendariak.

abbadia saria Moriarti 
produkzioakentzat 

OñATI

Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
lurraldearen etorkizuneko erron-
kei erantzuna emateko asmoare-
kin, hamalau proiektu berritzai-
le aukeratu zituen azaroaren 7an, 
Etorkizuna Eraikiz programaren 
baitan, eta horietatik ia erdiak 
Debagoienekoak ziren; hain zuzen, 
honako eragile eta enpresa hauek 
bultzatutako proiektuak: Isea 
kooperatiba; Huhezi (Mondragon 
Unibertsitatea) eta GOIENA; Oña-
tiko Udala; Emun kooperatiba; 
Ekai Center; eta LKS.

Debagoieneko proiektu 
berritzaileak aldundira

DEbAGOIENA

etxe

342
Errekargua zuten etxeen 
kopuruak (hutsik dauden 
etxebizitzak) %25 egin zuen 
behera Oñatin; 2013an 449 izan 
ziren eta 2016an, 342.

kike
AmonArriz 
sOzIOlINGuIstA EtA 
kOmuNIkAtzAIlEA

DEbAGOIENA

"Hizkuntza bat ezin 
liteke normalizatu 
hedabideetan ez badu 
presentziarik"

 

nikolAs 
segurolA
frAIdEA, ArtzAINA 
EtA bErtsOlArIA

OñATI

Iñaki Beristainek, Xabier Euzkitzek 
eta Eduardo Urartek idatzitako 
Nikolas Segurola, fraide, artzain 
eta bertsolari liburua aurkeztu 
zuten Arantzazun, azaroaren 26an.

Elgetako udal ordezkariak kez-
katuta agertu ziren ur saneamen-
du lanek oraindik bukatu barik 
jarraitzen zutelako azaroan, eta, 
ondorioz, ur zikinak Sesto erre-
kara isurtzen zirelako (ezkerreko 
argazkian Iraitz Lazkano alkatea 
errekan). Ura Agentziak 2007an 
hartu zuen saneamendu lanak 
egiteko konpromisoa, baina ez 
dituela 2021a baino lehen egingo 
jakinarazi zuen. Udalak eskatu 
zion lanei lehenbailehen heltzeko, 
erreka egoera txarrean zegoelako.

ur zikinak sesto errekara 
isurtzen ziren   

ELGETA

On Jose Maria Arizmendiarrietaren, kooperatibismoaren aitaren, 
gorpuzkiak Arrasateko San Kristobalgo hilerritik San Juan Bataia-
tzailearen elizara eraman zituzten azaroaren 24an. Arrosarioaren 
Ama Birjinaren erretaularen beheko aldean gorde zituzten han. Aita 
santuak iaz beneragarri izendatu zuen apaiza, eta beatu edo santu 
izendatzeko bidean pauso bat gehiago izan zen lekualdaketa.

arizmendiarrietaren gorpuzkiak lekuz aldatuta  
ArrAsATE

Era guztietako lanak • Moketa eta sintasola • Iztuku esponjatua •  Paper pintatuak • Harea zorrotada • Iztuku faltsua

Aitziturri 6 • 95 posta kutxa • 20570 Bergara • Telefonoak: 943 76 09 32 / 610 25  99 83 / 667 54 89 16 Faxa: 943 76 09 32 

IRURAK MARGOAK
DISEINUAK, S.L. MARGO LANAK OROKORREAN

Zorionak
eta Urte 
berri on!

Bizkaia kalea 1 Aretxabaleta
943790807

mobiliarioarenaza@hotmail.com

Mobiliario
ArenAZA altzariak

2017ko Arabako Bertsolari 
Txapelketan jardungo dutenen 
zerrenda zehaztu zuten azaroan. 
Hemezortzi bertsolariren artean 
sei aramaioar zeuden: Manex 
Agirre, Xabi Igoa, Andere 
Arriolabengoa, Iker Agirre, Paula 
Amilburu eta Peru Abarrategi.

sei ArAmAioAr ArABAko 
BertsolAri txApelketArA 

ArAMAIO

Lokatza Ziklismo Eskolako kideek 
lagun artean ospatu zuten 40. 
urteurrena hilaren 19an. Bergarako, 
Antzuolako eta Elgetako 
txirrindulariak omendu zituzten, 
eta ziklismoan zeresan handia 
izandako hainbat, Txomin Perurena 
esaterako, gerturatu ziren.

lokAtzAren 40. urteurreneAn 
txirrindulAriei omenAldiA

bErGArA
igor
sAn juAn 
musIkArIA

ArETxAbALETA

Lehen diskoa kaleratu zuen musikari 
aretxabaletarrak: Izarrik gabeko 
zerua. Jazz ukituko diskoa izan zen 
nahiz eta estilo asko batu, bosa 
noba eta swinga, besteak beste.

III. San Martin Pilota 
Txapelketako finalak jokatu ziren 
azaroaren 12an eta Aramaioko 
pilotariek zortzi finaletatik 
bostean jardun zuten. Infantil A 
eta alebin B mailetan txapelak 
lortu zituzten eta antolatzaileak 
oso pozik azaldu ziren.

Bi txApel lortu zituzten sAn 
mArtin pilotA txApelketAn

ArAMAIO

Maider Unda aramaioarrak (Oleta, 1977), 30 urtez borroka libreari 
lotuta egon eta gero publikoki esan zuen agur azaroaren 9an: "Orain 
borroka ez da nire lehentasuna", zioen kazetarien aurrean. Hogei 
urtez jardun zuen lehiatzen, horietako asko gorengo mailan, Euro-
pako eta munduko txapelketetan eta Olinpiar Jokoetan, besteak 
beste, emaitza bikainak lortuta.

kirol ibilbideari agur esan zion unda borrokalariak 
ArAMAIO
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Arrasateko Herriko Plaza Memoriaren Plaza bilakatu zuen Gogora 
Institutuak azaroaren 28tik abenduaren 4ra, eta Sandra Carrasco eta 
Olatz Etxabe biktima arrasatearren testigantzak entzuteko lepo bete 
zen. Izan ere, abenduaren 1ean biek jardun zuten barruak astintzen 
aurrenekoz, jendaurrean. Herritarrez gain, hainbat alderditako ordez-
kariak elkartu ziren (argazkian: PPkoa, EH Bildukoak eta Irabazikoa).

sandra Carrasco eta olatz etxabe barruak astintzen 
ArrAsATE

Rezusta bergararrak 
(Irribarriarekin) eta Mendizabal 
antzuolarrak (Tolosarekin) nor 
baino nor gehiago jardun zuten 
abenduaren 16an, Oñatin, eskuz 
binakako pilota txapelketari 
zegokion partiduan. 22-17 
nagusitu zen lehen bikotea.

Bi deBAgoiendAr Aurrez Aurre 
eskuz BinAkAko txApelketAn

OñATI

Azaroaren 25a aldarrikatzeko 
Gorritxitxiko tunelean, auzolanean, 
egindako margolana erreta agertu 
zen abenduaren 3an. Hori salatu 
zuten herritarrek, udalbatzak eta 
sare feministak eta indarkeria 
matxistari aurre egiteko konpromisoa 
eta lana aldarrikatu zituzten.

gorritxitxiko tuneleko 
mArgolAnA erretA Agertu zen

OñATI
ruper
ordorikA 
musIkArIA

OñATI

"Disko honetan 
sentitu dut halako 
zorabio bat, 
zorionez"

AinhoA 
Arrozpide 
zErO zAbOr 
ElkArtEkO kIdEA

DEbAGOIENA

"Debagoieneko 
egungo hondakinen 
kudeaketa sistemak 
eredugarriak dira"

jiAnAn
tiAn 
AkOrdEOIlArIA

ArrAsATE

Jianan Tian txinatarrak irabazi 
zuen 24. Arrasateko Nazioarteko 
Akordeoi txapelketa. 37. Gipuzkoa 
Lehiaketako garailea, ostera, Ane 
Urbizu tolosarra izan zen.

jone
oiAnguren 
IzOtz hOckEykO 
jOkAlArIA

ArAMAIO

Espainiako 18 urtez azpiko izotz 
hockeyko selekzioarekin jardun 
zuen Oiangurenek, Gasteizko 
Sumendi taldeko atezainak, 
abenduaren 5etik 8ra bitartean.

Jose Arana zaharren egoitzako 
bigarren faseko lanak (hiru fase 
zituen obrak) hasi zituzten aben-
duan. Azpiko solairuan egitekoak 
ziren lanok; jantokia, egongela 
handi bat eta komunak besteak 
beste. Horien aurrekontua 150.000 
eurokoa zen eta sei hilabeteren 
buruan bukatuta izango zituzte-
la iragarri zuten. Obra garran-
tzitsutzat jo zuten egoitzako ardu-
radunek, "eguneroko funtziona-
menduan aldaketa nabarmena" 
ekarriko zuelako.

Jose aranako bigarren 
faseko lanak hasita 

EsKOrIATZA

Julio Galarta Pintorearen Lagu-
nak elkartea artista arrasatearrak 
margotutako koadroen gaineko 
datuak biltzen hasi zen. Lehen 
helburua zehaztu zuten 1.000 lane-
tan, eta hara hurbiltzeko gertu 
zeuden abenduan. Lan kantita-
tearen gerturatze bat egitearekin 
batera, margolariaren izena eka-
rri nahi zuten gogora egitasmoa-
rekin. Izan ere, 2017a izango da 
Galartaren jaiotzaren mendeu-
rrena eta elkarteak erakusketa 
bat egingo du.

Julio galartaren ondarea 
osatzeko inbentarioa 

ArrAsATE

Testigantzen bulegoa zabalduko 
zutela Elgetan – 2017ko urtarri-
laren 16tik otsailaren 17ra– ira-
garri zuten Udal ordezkariek. 
Frankismoaren Krimenen Aur-
kako Kereilaren Euskal Platafor-
matik jakinarazi zuten biktima 
askoren lekukotasunak oraindik 
jaso gabe zeudela: "Guk geuk 
eraikitako memoria historikoa 
osatzeko nahitaezkoa da lekuko-
tasunak jasotzea". Horiekin, gero, 
frankismoaren kontrako kereilan 
salaketa ipintzea zen asmoa.

bulegoa frankismoaren 
lekukotasunak jasotzeko 

ELGETA

Abenduaren 15etik abian zen 
Oñatiko erdiguneko hainbat kale-
tan TAO sistema. Aparkalekuetan 
ibilgailuen errotazioa erraztea 
zuen helburu, horregatik doakoa 
jarri zuten. 

TAO aparkalekuak marra 
urdinez margotuta zehaztu zituz-
ten eta 60 minutu adierazten zuten 
ikurrak zoruan adierazita. Ber-
tako egoiliarrendako 67 aparka-
leku gorde ziren, eta, hori jaki-
narazteko, BR letrak zuriz mar-
gotu zituzten. 

erdiguneko hainbat 
kaletan tao sistema abian

OñATI

IBARGARAI 48 • 20570 Bergara • 943 76 22 48 • www.jeanlouisdavid.com
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uSOA • ARIZnOA • POL POL

Sorian (Olvega herria) jokatutako 
Espainiako Txakur-kros 
Txapelketan, 40 urtetik gorakoen 
artean, hirugarren sailkatu zen 
Fernando Cobos korrikalari 
bergararra Gari txakurrak lagun 
eginda. Bi lasterketatan jardun 
zuten eta lan bikaina egin bietan.

BrontzeA fernAndo coBosek 
etA 'gAri' txAkurrAk

bErGArA

Euskal preso eta iheslari ohiek 
Kalera, Kalera! Bakea eta aska-
tasuna irabaztera lelo zuen dina-
mika abiarazi zuten abenduan 
eta Debagoienean ere bat egin 
zuten horrekin. Hainbat ekitaldi 
egin zituzten, besteak beste, uda-
letxean itxialdiak Oñatin eta 
Aretxabaletan, elkarretaratzea 
Eskoriatzan, apustua Antzuolan 
eta eskualdeko manifestazioa 
Arrasaten. Ekimenaren deitzai-
leek nabarmendu zuten presoen 
egoerak "txarrera" egin zuela.

'kalera, kalera' ekimenak 
deituta ekintza asko 

DEbAGOIENA

Arrasateko anbulatorioak –
Oñatikoak, Bergarakoak eta 
ospitaleak bezala– Joint Commision 
erakundearen nazioarteko agiria 
eskuratu zuen. Debagoieneko ESIren 
zuzendari Andoni Arzelaik eskertu 
zituen profesionalen konpromisoa, 
ahalegina eta eguneroko lana.

ArrAsAteko AnBulAtorioAri 
ere nAzioArteko ziurtAgiriA

ArrAsATE

Geyserreko eta Edesako langile 
komiteek deituta, ordubeteko lanuz-
teak egin zituzten abenduaren 12an 
Edesa Industrialek Arrasaten, 
Eskoriatzan eta Basaurin dituen 
lan zentroetan, Fagor CNA taldeak 
40 langile kaleratuko zituela jaki-
narazi zuelako. Abenduaren 20an 
jakinarazi zuen enpresak 34 lan-
gile kaleratuko zituela; horietatik 
26k enpresak proposatutako bal-
dintzak onartu zituzten, baina bes-
te zortzi kaleratzeak traumatikoak 
izan ziren.

34 langile kaleratu zituen 
Fagor Cna enpresak 

ArrAsATE/EsKOrIATZA
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20 debagoiendarrek urteko onena eta txarrena 
aukeratu dute. alde onean, herri galdeketak, 
emakumeen eta kirol ekintzak… eta txarrean, gerra 
eta errefuxiatuen krisia, besteak beste.

urteko onena 
& txarrena

emakumeen bat egitea

"Berriki Jerusalenen erlijio 
desberdinetako emakumeak bakea-
ren alde elkartu dira. Energia horiek 
aurrera eraman behar dira".

anaitasun falta

"Asko sufritzen dut pertsonok 
berbaz elkar ulertzeko dugun gaitasun 
ezarekin. Anaitasuna eta errespetua 
landu beharreko balioak dira".

Juanita Zabalo 
ErrEtIrAtuA
antZuola

segurola eta sarrionanDia

"Biziki poztu nau Nikolas Segu-
rolari buruz eginiko liburuak, baita 
Joseba Sarrionandiaren agerpenak 
eta horrek dakarren guztiak ere".

migrazio mugimenDuak

"Zenbait guda eta egoera sozia-
lek eragindako migrazio mugimenduek 
utzitako irudiak; esaterako, siriar 
errefuxiatuak bizi duten infernua".

urko egaña 
bErtsOlArIA EtA AuzOkO ArdurAduNA
oñati

aurrerapen teknologikoak

"Guztion bizitza errazteko eta 
bizi kalitatea hobetzeko aurrerapen 
teknologiko handiak izaten ari dire-
la ikusten jarraitzen dugu".

inDarkeria matxista

"Bestelako arloetan aurrera-
penak handiak diren arren, ez da 
halako aurrerapausorik emakumez-
koen aurkako indarkeriaren kontra".

lorea larrañaga 
musIkA IrAkAslEA
elgeta

Herri galDeketa

"Ekainaren 5ean Erainen esku-
tik eginiko galdeketa. Burujabetza 
bidean beste pauso bat. Ikaragarria 
bizitakoa eta inplikatu zen jendetza".

biolentzia matxista

"Sei emakume erail ditu gurean. 
Milaka salaketa, ehunka atxilotu eta 
hamaika aurpegi ditu biolentziak. 
Denekin amaitu arte, bakerik ez".

anDere arriolabengoa 
bErtsOlArIA
araMaio

eH-n izanDako galDeketak

"Nazio garen aldetik, eraba-
kitzeko eskubidearen bidean inflexio 
puntu bat da. Herri gisa gure iritzia 
zilegi dela erakutsi duelako".

siriako gatazka

"Sortutako krisi humanitarioa 
izugarrizko katastrofea izaten ari da; 
Europak duen ardura politikoarekin, 
bere jarrera deitoragarria da".

oier peñagarikano 
hErrItArrA
antZuola

gatzagako eskola

"Herritarron aldarrikapenei 
esker, azkenean, Gatzagako eskola 
herrian bertan geratzea lortu dugu-
la nabarmenduko nuke".

errefuxiatuen egoera

"Gerrak eta pobreziak jotako 
Siria bezalako lurraldeetatik Euro-
para iritsi nahian dabiltzan milaka 
errefuxiatuk bizi duten egoera".

ainHoa baranDiaran 
hErrItArrA EtA GurAsO ElkArtEkO kIdEA
leintZ gatZaga

aresko martxa

"Aresko martxak izandako 
harrera ona eta infantil eta kadete 
mailetan Gipuzkoako txapeldun iza-
tea lortzea; denak, lanaren ondorio".

kluben Harremana

"Bailaran dauden saskibaloi-
ko bi kluben arteko harremana, elka-
rrekin lan egin beharrean bata bes-
teari traba egiten baitiogu".

lanDer goikoetxea 
sAskIbAlOIkO ENtrENAtzAIlEA
eskoriatZa

bazkunDearen saria

"10 bitxien Gipuzkoako baz-
kundeko bailarako saria gure dendak 
jasotzea. Indar asko ematen du aurre-
ra segitzeko. Eskerrik asko bezeroei".

DenDa txikien itxiera

"Krisitik irten garela diote, 
baina min egiten dit aldiro denda 
txiki bat itxi dela ikusteak. Denon 
hausnarketa merezi du gai honek".

argitxu perosterena 
dENdArIA
Herria

bisitari geHago

"Toki desberdinetako gero eta 
turista gehiago dator gurera. Horrez 
gain, herriko jendeak ere interesa 
erakusten du eta inplikatuta dago".

astirik gabe

"Artaldean datozen turista 
batzuek ez dute denborarik hartzen 
azalpenak entzun eta benetan ikas-
teko. Sartu-irtena egin eta listo".

anton aZpiaZu 
txOkOlAtEIxAkOA
oñati

erasoen gaitzespena

"Sanferminetako eraso sexis-
tei emandako erantzun kolektiboa 
eta horrek gizartean eragin duen 
kontzientzia aldaketa.

alepo

"Sexu erasoak, Altsasuko 
esperpentoa edo errauskailua ahaz-
teke, Gabon argiei begira gaudela 
Alepon edo Gazan gertatzen ari dena."

arantxa unZueta 
kulturA tEkNIkArIA
eskoriatZa
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• Odontologia orokorra
• Endodontziak
• Inplantologia protesiak

AHOLKULARIAKTel.: 943 71 80 52

Errementari plaza 2-3 behea • OÑATI

Aholkularitza fiskala
•

Lan aholkularitza
•

Kontabilitatea
•

Zerga aitorpena  

Zorionak eta Urte berri on!

Goiena Klubeko bazkide guztiei
eSKerriK aSKo.

2016an, Goiena Klubeko bazkideok PUNTUA aldizkaria jaso duzue astero. 
Sari mordoxka irabazteko aukera izan duzue. Debagoieneko hainbat 

komertziotan deskontuak eskuratzeko aukera izan duzue.

anima zaitez

Eta ez bazara Goiena Klubeko bazkide, urte osoko 55 euroko kuotaren truke egin zaitez bazkide. Anima zaitez. 

Deitu 943 25 05 05 telefono zenbakira!.

Euskara irabazle, denok irabazle!

Xxxx.

xxxx
HErrIAxxxx

Lurraldeko atleta nabarmenenen 
artean arrasatear bi hautatu 
zituen Gipuzkoako Atletismo 
Federazioak. Iñigo Uribarrenek 
urteko atleta onenaren saria jaso 
zuen abenduaren 9an Donostian 
egindako ekitaldian, eta Eneko 
Carrascalek gazte onenaren saria.

iñigo uriBArren etA eneko 
cArrAscAl sAritu zituzten

ArrAsATE

Abenduaren 12an 22:30 aldera 
hartu zuen su Portu kaleko 
etxebizitzak, eta bertan bizi ziren 
bi lagunak zauritu ziren: 90 
urteko gizona, kea arnasteagatik, 
eta 65 urteko emakumea, 
erredurengatik. Ertzain bat ere 
zauritu zen, kea arnastuta.

portu kAleko etxe BAt erre 
etA hiru lAgun zAuritu ziren

OñATI
jokin
etxABe 
txIrrINdulArIA

bErGArA

AEBetako Aevolo Cycling Team 
taldeak fitxatu zuen Bergarako 
ziklista gaztea, Debagoieneko 
bosgarren txirrindulari 
profesionala izango zena.

Ziklokrosa Aretxabaletan izenarekin ziklo-krosaren urrezko garaiko 
dokumentala aurkeztu zuten abenduaren 9an. Arteman komunika-
zio enpresak egin zuen eta 40 minututan jaso zituzten orduko las-
terketak eta antolatzaileen testigantzak, besteak beste, Manolo 
Zubillagarena, Jose Angel Arkauzena eta Antziñe Mendiarena. 
UDAren 70. urteurrena borobildu zuten dokumental horrekin. 

Ziklo-krosaren historia jaso zuten dokumentalean  
ArETxAbALETA

Euskararen Nazioarteko Egunak jai giroa ekarri zuen Debagoiene-
ko kale bazterretara beste behin, abenduaren 3an. Euskara aitzakia 
hartuta korrikan egin zuten Aramaion eta Elgetan (eskumako argaz-
kian), jolas Bergaran, dantzan Arrasaten (goian), bertsotan Aretxa-
baletan eta euskaldun berriei eskainitako plaza inauguratu zuten 
Eskoriatzan (goian), besteak beste. 

ospakizun eta aldarrikapen asko euskararen egunean 
DEbAGOIENA
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kontzientziazioa

"Lurraren Nazioarteko Egune-
ko Parisko akordioaren baitan hartu-
tako erabakiek erantzukizun global 
baten kontzientziazioa dakarte".

errefuxiatuen krisia

"Eztabaida beliko zein ekono-
mikoek eragindako arazo humanita-
rioak herrialde aberatsen solidarita-
te eta justizia falta ekarri du".

Jesus Mari laZkano 
mArGOlArIA
bergara

bakea kolonbian

"FARCen eta Gobernuaren 
arteko gerra bukatu da, 50 urte ondo-
ren. Akordioa sinatzeko, nahikoa lan; 
Nobelarekin aitortu dute prozesua".

biolentzia matxista

"Marka zitala: 50 emakume hil 
dituzte genero indarkeriagatik. Sexu 
erasoek ere segitzen dute. Gizarte 
batek ez luke halakorik jasan beharko".

Javier MarCos 
kAzEtArIA
aretxabaleta

alepoko liberazioa

"Siriako armadak Alepo hiria 
hartu izanak gerraren norabidea alda-
tuko du. Gertakari horren ondoren 
indarren balantza aldatu egingo da".

biolentzia matxista

"Emakumeak indarker ia 
matxistaren jazarpenpean bizi dira, 
berdintasunerako bidea luzea da. 
Gizarte osoa mobilizatu behar da".

anDer etxaniZ 
musIkArIA
oñati

eskaintza kulturala

"Eskualdeko eskaintza eta 
mugimendu kultural anitza: antzer-
kia, musika, pintura... Gazte eta 
nagusi, guztiok sorkuntzan!".

errefuxiatuen krisia

"Mendebaleko gizarteak gerre-
tatik ihesi datozen errefuxiatuei lagun-
tza emateko orduan erakutsitako 
borondaterik eta gaitasunik eza".

aMaia iriZar 
mANkOmuNItAtEkO GArApEN AGENtzIAkOA
araMaio

memoriaren plaza

"Sandra Carrascok eta Olatz 
Etxabek Arrasaten, Memoriaren Pla-
zan, egindako hitzaldia; itxaropentsua 
da gatazkarako irtenbidea ikustea".

euskal presoak

"Presoen sakabanaketa jasa-
ten duten familiek milaka kilometro 
egiten jarraitzen dutela; politikari 
batzuek ez dute sentsibilitaterik".

Maria agirre 
kAzEtArIA
aretxabaleta

ttip akorDioa etetea

"Europan eta Euskal Herrian  
mobilizazio handiak egin dira, besteak 
beste, pobrezia gehiago ekarriko 
lukeen akordio horren aurka".

'mozal legea'

"Herritarron adierazpen aska-
tasunaren kontrako neurri gogorra da. 
Arrasaten horren oposizio gogorra 
zegoela ikusita inposizio bat izan da".

aMagoia lasagabaster 
ElA sINdIkAtukO kIdEA
bergara

Hizkuntzen protokoloa

"Hizkuntza gutxituen garape-
nerako 180 neurri adostu dira bertan 
eta ekarpen itzela egin du; hizkuntza 
eskubideak giza eskubide dira eta".

euskara osasunean

"Arrasateko Osasun Mentaleko 
zentroan umeak artatzen zituen psi-
kologoa erretiratu, eta euskaraz ez 
dakien bat jarri dute: atzerapauso larria".

itxaro artola 
AEd-kO dINAmIzAtzAIlEA
arrasate

krisira molDatzen

"Euskaldunok, orokorrean, kri-
si garai honetan egoerara moldatze-
ko, bizitza birplanteatzeko eta bizi 
irauteko izan dugun gaitasuna".

'brexit'-a eta trump

"Ez diot erabaki txarrak direnik; 
ikusteke dago. Txarrena da aurreikus-
penen aurka, bi bozketetako emaitzek 
sortutako ezegonkortasuna".

rikarDo laMaDriD 
ArEtxAbAlEtA lANbIdE EskOlAkO zuzENdArIA
igorre

boluntarioen lana

"Boluntarioek egiten duten 
lana txalotu gurako nuke, auzolanean, 
euskara eta kultura sustatzen, gober-
nuz kanpoko erakundeetan...".

kirol minoritarioak

"Arlo negatiboan, berriz, kirol 
jarduera minoritarioek jasotzen duten 
laguntza eta babes eskasa salatu 
gurako nituzke".

Malen ruiZ De aZua
AtlEtA
arrasate

bibliotekak 50 urte

"Bibliotekan urte hauetan egin 
dugun lanarekin gustura daude herri-
tarrak, eta bertan lan egiten dugu-
nondako oso garrantzitsua da hori".

tratu txarrak

"Emakumeek emakume iza-
teagatik jasotzen dituzten tratu 
txarrak; ezer aldatzen ez den artean, 
behin eta berriz salatu behar ditugu".

saioa oJanguren 
lIburuzAIN lAGuNtzAIlEA
arrasate

Mendebaldeko eta Euskal Herriko ekonomia hazi egin da aurten.  |   wdnet studio

Urte lasaia, ekaitzaren aurretik

ekonoMia
aDrian Zelaia   |   EkAI cENtErrEkO prEsIdENtEA

euskal Herria 
BPG, enplegu sorrera, enpresen itxa-
ropenak edo kontsumoaren bilakaera 
baikorra etengabe aipatzen dugun bitar-
tean,  konpondu gabe jarraitzen du 
oraindik krisialdia leherrarazi zuen 
funtsezko arazoak. Hau da, gainzor-
petzea eta finantza sektorearen 
egoera kritikoa. 

2016an, orain arteko neurri ber-
dintsuak ezartzen jarraitu dute gober-
nuek. Batez ere, 2008 eta 2010 arteko 
bankuen erreskateak, eta austeritatea 
eta moneta-hedapena 2011tik aurrera. 
Banku sektorearen hondamena eta jar-
duera produktiboaren beste gainbehe-
raldi bat azken urte hauetan alboratze-
ko –edo atzeratzeko– aukera eman digu-
te neurri horiek. Testuinguru horretan 
kokatu behar dira, ziur asko, mendebal-

deko ekonomia eta euskal ekonomiaren 
aurtengo hazkunde datuak.

Mendebaldeko ekonomiaren haz-
kunde erritmoa apala baina lasaigarria 
bada, urteko %3ko abiaduran hazten 
ari da euskal ekonomia. Enplegua eta 

euskal industriaren gaitasun pro-
duktiboa berreskuratuz joateko 
abiadura egokian, behintzat.  

Debagoiena 
Testuinguru lasaigarri horretan ere 

koka dezakegu Debagoienaren bilakae-
ra ekonomikoa. Euskal Herriko eta 
mundu mailako ekonomiaren aldagai 
horiekin batera, Fagor etxetresna elek-
trikoen itxierak sortutako krisia kon-
pontzeko asmoz hartutako neurrien 
ondorioz, behin-behineko lasaitasuna, 
behintzat,  bai ekarri dutela gure eskual-

2016

2016
eta 2017
aztergai
hainbat arlotan emankorra 
eta itxaropentsua izan da 
2016a, bailarako lau 
adituren esanetan; 2017ra 
begira, eragin beharreko 
gaiak daude: krisia, 
berdintasuna, euskara…

Kataide industrialdea 18 • Tel.: 943 79 10 20 • Faxa: 943 79 08 17 • 110 PK • ARRASATE
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JAI ZORIONTSUAK 

ETA URTE BERRI ON 

OPA DIZKIZUEGU 

GUZTIOI!

Ate sekzionalak

Oinezkonentzako Ate 
Automatikoak

- Garajeko ateak 
- Segurtasunezko pertsianak
- Automatismoak
- Konponketak
- Urrutiko aginte tresna   
  homologatuak
- Oinezkoen ateentzako 
  sistema automatikoak

Aluminiozko Ate AutomatikoakAte pertsiana automatikoak

Neurri Handiko Ateak

Pertsianak
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Debagoiena 
Aurten 50 urte bete ditu aloña mendiko 
ziklismo Sailak, eta esan behar dut lan 
mordoa izan dugula [Barre]. Baina oso 
gustura egindako lana izan da, eta urte 
borobila izan da, bai antolatutako ekin-
tzek oso harrera ona izan dutelako, 
eta baita klubeko ziklistak oso mai-
la onean ibili direlako. Guztira 
zazpi lasterketa antolatu ditugu, 
klubeko maillotak erakusleihoetan 
erakutsi ditugu, liburua argitaratu 
dugu, herri bazkarian 170 lagun batu 
genituen... Ezin da gehiagorik eskatu.  

Aipatu gurako nuke, baita ere, loka-
tza ziklismo eskolak 40 urte bete dituela, 
eta aurten lau bergarar izango direla 
profesionaletan, gure herrikide markel 
irizarrekin batera. Uste dut ziklismoari 
ekarpen ona egiten ari garela, eta, gai-
nera, kluben artean oso harreman ona 
dugu.

Ezin alde batera utzi beste herrikide 
batek, Jokin garaik, Hiru Haundietan 
lortutako garaipena, edota markel Uriar-
te aretxabaletarrak Anoetako belodro-
moan lortu zuen Guinness errekorra, 
oso deigarria iruditu zitzaidan.

Eta amaitzeko, Juan Karlos elortza-
ren heriotza aipatu gurako nuke, esku-
baloiari horrenbeste ekarpen egin diz-
kion kazetari aparta joan zaigu-eta gure 
artetik. 

euskal Herria 
Urtean zehar euskal kirolari asko nabar-
mendu dira mundu mailako txapelke-
tetan, baina maialen Chorrautek Olinpiar 
Jokoetan lortutako urrezko domina 
nabarmenduko nuke. Ez da normala 
neska horrek egin duena, txapeldun 
galanta da. Bestalde, pena eman zidan 

asier Cuevasek min hartuta laster-
keta bertan behera utzi behar izan 

zuenean. 

munDua 
Txirrindularitzako Mundiala Qatarren 
antolatzea hanka-sartze galanta izan 
zen; ez zalerik, ez ikuskizunik, ez zir-
kuitu aproposik. Eskerrak Castroviejok 
brontzea irabazi zuen erlojupekoan.

euskal talDe bat 
tourrean Euskaltel-Euskadi 
taldea desagertu zenetik hutsune 
handia sumatzen dut euskal 
zaleen artean. Erreferentea izango 
den talde bat behar dugu, euskal 
zaleak ostera ere Pirinioetara 
erakarriko dituena. 

garbitasuna, kirol 
guztietan Egun, ziklismoan 
egiten dituzte dopin kontrol 
gehien. Kirol garbiena bilakatu da, 
eta garbitasun hori beste kirol 
batzuetan ere gurako nuke.

2017

Maialen Chorraut, urrearekin.  |   publico

Sekulako urteurrena izan da!

kirola
ruper arkauZ   |   AlOñA mENdIkO zIklIsmO sAIlEkO OrdEzkArIA

2016

Debagoiena 
Urte oparoa izan da niretzako. Bi film 
luze grabatu ditut: Patxo Telleriak zuzen-
dutako Igelak eta Nacho Garcia Velilla-
ren Villaviciosa de al lado; abenduaren 
2an estreinatu zituzten biak, eta harre-
ra oso ona izan dute. Oso pozik nago, 
horrelako proiektuak ez direlako 
horren segidan ateratzen. Era 
berean, antzerki eskaintza asko 
jaso ditut, baina ama izan berri 
naiz eta aukeratu egin behar izan 
nuen; ezin gura beste baiezkorik eman.  

Aretxabaletako Kepa errasti aktorea 
eta laguna ere azpimarratuko nuke. Oso 
ausarta iruditu zait Xabier Ormazaba-
lekin batera egin duen apustua: Xake 
Produkzioak ekoiztetxea sortu eta segi-
dan, Mami Lebrun lana taularatu. Bide 
onetik ekin diote eta horrela jarraitzea 
opa diet.

euskal Herria 
Euskal zinemagintza bogan dagoela 
adierazten duten hainbat ekoizpen egin 
dira, eta egiten ari dira une honetan 
ere. Aipagarria eta, era berean, pozga-
rria iruditzen zait horietako askok eus-
kal historia edo kondairak  dituztela 
oinarri; hortxe dago Koldo Serrak aur-
ten estreinatu duen Gernika. Deseatzen 
nago, era berean, datorren urtean estrei-
natuko dituzten Aundiya -Aitor Arregi 
eta Jon Garañok zuzendutakoa- eta Paul 
Urkijok zuzendu duen Errementeria 
ikusteko. Altzoko Erraldoiaren (Migel 
Joakin Elizegi) istorioa jasotzen du 
lehenengoak eta Patxi Errementariaren 
ipuin ezaguna besteak. Oso itxura ona 
dute. Datorren urtera begira entzun dut 
badaudela mitologiarekin lotutako bes-
te hainbat ekoizpen laberatzeko moduan.  

munDua 
Donostia 2016 ekimenetik ere parte har-
tzeko eskaintza egin zidaten arren, ezin 
izan dut horietan guztietan parte hartu. 
Orokorrean, baina, ekimena ondo iru-
ditu zait; garrantzitsua izan da, nire 
ustez, euskal kultura kanpora zabaldu, 
eta kanpokoak bertatik bertara ezagu-
tzeko aukera ere eman duelako. 

telebistan fikzio geHiago 
Lankideon artean sarritan 
komentatzen dugu Euskal 
Telebistan oso geldi dagoela 
fikziozko saioen ekoizpena. 
Arriskutsua da hori; izan ere, 
eskaintza hori euskaraz ez izatera 
ohitzea samurra da. 

nomofobikak Entzun dudanez, 
Olatz Beobidek, Belen Cruzek eta 
Amaia Lizarraldek osatzen duten 
antzerki taldea sarean eskaintzeko 
telesaila grabatzen ari da. 
Ikustekoa izango da hori ere!

2017

Errasti, Mami Lebrun lanean.  |   k.e.

Trintxeretatik gainbegiratua

kultura
Maria CruiCksHank   |   AktOrEA

2016

Déjà vu batean murgilduta bizi garen 
sentsazioa daukat: migrazioaren drama, 
genero ezberdintasunak, berdintasun 
ezaren hazkundea… Hala ere, diseinatu 
dezakegu mundu hobe bat? Ba al da 
esperantzarik? 

Debagoiena 
Bailarari so eginez gero, etxe barru-
ra begiratzea tokatzen zait: Mon-
dragon Unibertsitateko Humani-
tate eta Hezkuntza Zientzien Fakul-
tateak, Huhezik, 40 urte bete ditu. Gure 
urteurrenaren leloak dioen bezala, 40 
urte euskal gizartean eragiten jardun 
dugu. Begi bistakoa da 1976an Debagoie-
nean jarritako haziak bide oparoa egin 
duela, eta, hasierako misioak beste dimen-
tsio bat hartu badu ere, azpimarratzekoa 
da egun proiektuak daukan indarra. 
Gure gizartea hobetzen jarraitu behar 
dugu, eta, horretarako, euskaldun kon-
prometituak hezi behar ditugu. Gizarteak 
behar gaitu. Izan ere, Europa eta mun-
duko instituzioak kolokan dauden hone-
tan, humanitatezko hezkuntza klabea da 
demokraziarako, ezinbestekoa delako 
pentsamendu kritikoa eta sormena sus-
tatzea gazteen artean. Gurean, gizarte
-zientzietatik bideratzen ditugun azter-
keta sozial, politiko eta ekonomikoak, 
eztabaida demokratikoa sustatzen due-
lako eta galdera esanguratsuetara era-
maten gaituztelako. Bai. Gazteengan 
dago itxaropena, eta esku bete lan dau-
kagu aurrean. Izan ere, sinetsita nago 
hezkuntzan hasten dela mundu hobe 
baten diseinua.   

euskal Herria 
Generoaren gaiarekin sentikor nabil 
aspaldi. Garbi dago lehenbailehen erre-

paratu behar diegula gai horrekin lotu-
tako erronkei. Garbi dago ez dugula 
aurrerapausorik egingo, denok ere kon-
tzientzia hartzen ez badugu; behin kon-
tzientzia hartuta, ezinezkoa egingo dela-
ko atzera egitea… Alde horretatik, iru-
ditzen zait hezkuntza esparrutik 
gehiago eragin behar dugula. Halaber, 
mutilen eta nesken arteko bereizketa 
eta genero-estereotipoen kontuetan denok 
daukagu zer esana: familiok, hezitzai-
leok... herritar guztiok. Aurten ere, sexu 
erasoen kontrako protokoloen aktibazioa 
pil-pilean egon da. Nahikoa ote da horre-
kin? Gaiarekin lotuta zerbait positiboa 
aipatzekotan, ezin ahaztu “noiz arte?” 
galdera bolo-bolo ibili dela jendartearen 
ahotan. Lerro hauen bitartez, txalotu 
egin nahi ditut kaleetan entzun ditugun 
mugimendu sozialen eta feministen ahots 
horiek guztiak. Izan ere, horiek ere 
badira itxaropenaren ahotsak. 

munDua 
Erronka bertsuekin jardun dugu 2016an: 
migrazioaren krisia, elkarbizitza... Horien 
isla, esaterako, Donald Trump AEBeta-
ko presidentearen izendapena. Baina, 
hurbilera etorrita ere, ziurgabetasuna 
dago Europako norabidean. Hortxe dau-
de Erresuma Batuko brexit-a eta Le 
Pen-en euforia Frantzian: jendartean 
sustatutako beldurren eta mamuen ondo-
rio zuzena. Horien aurrean bi galdera: 
zein da munduaren norabidea? Zeintzuk 
aldaketarako errezetak? Datuek diotenez,  
pertsonen arteko desberdintasunak gero 
eta handiagoak izango dira. Horregatik,  
2017an, ezinbestez jarraitu beharko dugu 
aldarrikatzen berdintasun aukerak eta 
elkarbizitza oinarri izango duen mundua. 
Hainbat mailatako hitz gako batzuk 
horrekin lotuta: hezkuntza, zentzua, 
elkarlana, kooperazioa… Berdintasun 
eta hezkuntza ezak dakarte biolentzia, 
gorrotoa, autoestimu falta, mesfidantza 
eta desoreka herrialde, gizarte eta kul-
turetan. Etorkizuna badago, banaketan 
dago gakoa. Nola has gaitezke 2017an 
mundu hobe bat egiten? Orain da unea 
lan horretan hasteko. Badago itxarope-
na; nik, behintzat, badaukat.

berDintasuna Sentsibilitateaz 
eta kontzientziaz gain, ekintzetara 
hurbildu gaitezen. Denon 
esfortzuarekin eta inplikazioarekin 
lortuko dugu.

euskararen erronka 
Gazteen artean aldaketa sozialak 
nabarmenak izanik, indarrak bildu 
behar ditugu euskararen 
biziberritze prozesuetan.

elkartasuna Elkartasun 
balioaren sustapena erdigunera 
ekar dezagun.

2017

Donald Trump.  |   m. vadon

'Déjà vu' itxaropentsua

giZartea eta politika
begoña peDrosa   |   huhEzIkO dEkANOA

2016

de honetara. Lagun Aroren sisteman 
langileak birkokatzeko neurriak eta 
CNA Taldearen eskutik enpresaren 
jarduera neurri batean, behintzat, 
martxan jartzeak nolabaiteko itxaro-
pena ekarri digute, kooperatiba horren 
krisiak Debagoienean sortu zuen ezi-
negonaren barne. Bai eta 2013an leher-
tu zen gizarte eta ekonomia krisi horrek 
neurri handi batean gaindituta ego-
tearen sentipena ere.

Horrela, Debagoienean, Euskal 
Herrian eta mundu mailako ekonomian 
ere, nolabaiteko lasaitasuneko urtea 
izan da 2016a. 

munDua 
Hala ere, hainbat daturen arabera, 
2016ko lasaitasun hori 2017ko ekaitza-
ren aurreko barealdia izan daitekeela 
pentsa dezakegu. ameriketako estatu 
batuen hauteskundeen ondoriozko 
testuinguru geopolitikoaren eta mone-
ta politika hedatzailea agortzearen 
ondorioz, finantza sistemaren errotiko 
berregituraketa eta orain arteko poli-
tiken jarraipenaren artean aukeratu 
beharko dugu. Testuinguru berri horren 
ondorioak Debagoienean eta Euskal 
Herri osoan ere igarriko dira, jakina. 

SEAT ATECA BERRIA

Gipuzkoa etorbidea, 36 • ARRASATE • 943 71 18 70

“Aramaioar guztioi, eta bereziki 

etxetik kanpo zaudetenoi 

Aramaioko udalbatzaren 

partez urte berri on!”

Bulego ordutegia: 
Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00

Asteazkenetan: 16:30 - 18:30

Bixente Goikoetxea plaza 1 
ARAMAIO • Tel.: 943 44 50 16

www.aramaio.eus • udala@aramaio.eus

Hezkuntza alorrean, Pisa 
Txosten berriak argi utzi digu 
balizko krisi berri bati aurre egin 
ahal izateko beharrezkoak diren 
ahaleginak indartu behar ditugula, 
hezkuntza, teknologia eta gaitasun 
produktiboaren aldetik. 

fagor Etxetresna Elektrikoetan 
iragarritako EREek bailaran krisiak 
amaitu gabe jarraitzen duela 
gogorarazi digute. 2017ak 
erakutsiko digu, ziur asko, 
Debagoienerako funtsezkoa den 
arazo horren benetako neurria.

2017
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Debagoieneko 
osAsun
ZErbitZuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

ALbAitAriAk
EtxEbErriA JuLio  

(dEbAgoiEnEko ALbAitAri oFiZiALA)

Bergara  / 609 54 16 13

dEntistAk
AnE LAsAgAbAstEr

Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AgirrE HortZ kLinikA

Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ArAnburu HortZ kLinikA

Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ArrAsAtE HortZ kLinikA

Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ArrEgi HortZ kLinikA

Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bErgArA HortZ kLinikA

Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAVigLiA siLVAnA

Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosAbEL J. ALbErto

Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

iriArtE AnE MAitE / itZiAr ArAndo

Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriArtE idoiA

Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

MAZMELA boLinAgA EnrikE

Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sAinZ MALkorrA AnA

Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

dErMAtoLogiA
tAMAYo ConCEpCion

Arrasate / Nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

diEtEtikA
ALbErdi MirEiA

Bergara / Masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

LAurA ALutiZ

Arrasate / Otalora,18 solairuartea 687 97 69 76

EntZuMEn ZEntroAk
instituto optiCo AuditiVo – FonALiA

Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ErrEuMAtoLogiA
gorosArri ZubiZArrEtA, xAbiEr doktorEA 

troJAoLA ZuLuEtA, LurdEs doktorEA

Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HoMEopAtiA
AMAiA iriArtE (MEdiku HoMEopAtA)

Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroprAktikA ZEntroA
LArrAñAgA AndrEA

Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LogopEdiA
psikopEdAgogiA ZEntroA

Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MAsAJistAk
AZpEitiA irunE

Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

nEuroLogiA
Agustin sAgAstA (AitA MEnni ospitALEA)

Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

optikAk
bEgiondo optikA

Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ortopEdiA
MAriA ViCtoriA AnituA

Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osAsun-diAgnostikoAk
udALAitZ MEdiku-ZEntroA  

(ErrEsonAntZiA MAgnEtikoA)

Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

podoLogoAk
Erdiko kLinikA podoLogikoA

Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikErLEku podoLogiA ZEntroA

Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinEZ podoLogiA kLinikA

Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psikoLogoAk
nuñEZ txoMin 

Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psikopEdAgogiA ZEntroA

Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

ViCEntE HuEso psikoLogo kLinikoA  

(AitA MEnni ospitALEA)

Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

psikiAtriA
iñAki MAdAriAgA (AitA MEnni ospitALEA)

Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

YogA
sAMAdHi YogA

Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

sAdHAnA YogA

Arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 8 ZM

690 79 21 55


