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Gaur, egubakoitza, Bergarako 
Agorrosingo kanpoko igerilekua 
eta berdegunea zabalduko dute. 
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obrak direla-eta. 
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Langabeziaren aurka indarrak 
batu dituzte hainbat erakunde 
eta enpresak, eta horren fruitue-
tako bat ekainaren 19an egingo 
den Lanbai Enplegu eta Forma-
kuntza Azoka izango da, Arra-
saten. Iaz Mondragon Unibertsi-
tateak egin zuen halako lehenen-
goa, eta aurten, Arrasateko 
Udalak bat egin du iniziatibare-
kin. Baina ez Udalak bakarrik: 
antolatzaile gisa, Arrasate Geroa 
Ganoraz, Eures, Lanbide eta Eus-
ko Jaurlaritzak ere hartu dute 
parte; eta azokan izango direla 
baieztatu dute, lerro hauek idaz-
teko unean, 45 enpresak. 

Arrasateko alkate Inazio 
Azkarragaurizarrek eta MUko 
errektore Josu Zabalak elkar-
lanaren garrantzia azpimarra-
tzen dute; alkateak honela dio: 
"Ezin gara nor bere aldetik ibi-
li; unibertsitateak, langileak, 
udalak, enpresak, erakundeak… 
Esparru zabala izan behar da". 
Azokan izango diren enpresak 
sektore askotakoak dira, eta 
Debagoien eta Euskal Herri 
osokoak: Fagor Arrasate, Fagor 
Ederlan, Danobat Group, Labo-
ral Kutxa, Irizar, Debagoieneko 
hainbat ikastetxe, Cikautxo, 
IK4-Ikerlan eta beste asko.

MU bat dator asmo horrekin 
eta honakoa gaineratzen du Josu 
Zabalak: "Helarazi behar dugu 
hemen unibertsitate bat dauka-
gula, eta jendea eta ezagutza 
hemen gelditzen dabiltzala. Uni-
bertsitatea herriari, lurraldeari 
eta Euskal Herriari begira dago. 
Harremana erabatekoa izan behar 
da". Bailarako udalekiko harre-
mana "beti ona" izan dela eta 
Arrasateko Udalarekiko elkar-
lana "pozgarria" dela gaineratzen 
du errektoreak.

Aurten, leku aldaketa 
Herriko langabezia tasarekin 
–%16– kezkatuta dago Udala, eta 
Fagor Etxetresnen gainbehera 
izan zen zerbait egitera bultzatu 
zuen azken gertakaria. MUrekin 
harremanetan ipini zen, enplegu 
azoka elkarrekin antolatzeko. 

Lan bila dabiltzanek, ikaske-
tak bukatzen dabiltzanek, curri-
culumak idazten edo elkarrizketak 
prestatzen ikasi gura dutenek… 
horiek guztiek dute hitzordua 
azokan. Azkarragaurizarren hitze-
tan, "azoka erakusleiho bat izan-
go da ez bakarrik langabeendako, 
baita gauzak aldatu gura dituzte-
nendako ere".

Zabalak gaineratzen duenez, 
MUko ikasleen enplegu-tasak "oso 
altuak izan dira eta oraindik onak 
dira, baina langabezia lehen baino 
gehiago igartzen da". Iazko espe-
rientziak "aurreikuspenak gain-
ditu" zituen eta, oraindik beharra 
dagoela ikusita, aurten berriz anto-
latzea erabaki zuten. Hori bai, 
aurten beste leku baten izango da: 
iaz, MUren Arrasateko campusean 
izan zen, eta aurten, Eskolak Garaia 
gunean duen eraikinean.

Bost minutuko elkarrizketak 
Azokak lau zati izango ditu: 
batetik, lan-poltsetan izena ema-
teko gunea egongo da. Hor izan-

go dira MUko Enplegu eta Orien-
tazio Zerbitzua, MUko Lan Pol-
tsa eta MUkide, ikasleendako; 
eta azokara doazen guztioi ire-
kitako beste hauek: Novia Sal-
cedo Fundazioa, Infoempleo, 
Debagoieneko Enplegu zerbitzua, 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu 
zerbitzua, Eures, AFM… 

Bigarrenik, enpresendako 
gunea izango da. Enpresak hor 
ordezkatuta egongo dira, eta 
norberak bere curriculuma uzte-
ko aukera izango du.

Elkarrizketa gunea ere ipi-
niko dute. MUko ikasle eta ikas-
le ohiek enpresekin bost minu-
tuko elkarrizketak egin ahal 
izango dituzte. CVa utzi behar 
dute horretarako.

Azkenik, formazio gunea ere 
izango da. Lanik gabe daudenen-
dako edo hobeto formatu gura 

dutenendako, MUk bere eskain-
tza azalduko du.

Aurtengo beste berritasun 
bat hauxe da: azokaz gain, eta 
azoka egun aurretik, enplegua-
rekin zerikusi zuzena duten hain-
bat hitzaldi izango dira. Hilaren 
16tik 18ra izango dira, 18:00etan, 
eta Udalak Kulturate utzi du 
horretarako. Interesa duen edo-
zein joan daiteke. Sare sozialetan 
norberaren profila edo aurkezpen 
txartela nola egin, elkarrizketak 
eta CVak nola prestatu… horre-
lako gaiak landuko dituzte.

Antolatzaileek azpimarratzen 
dutenez, CVak aurrez uzteko 
aukera dago, honako lekuetan: 
MUn, Novia Salcedo Fundazioan 
edo Mankomunitateko Orientazio 
zerbitzuan.

Milioi erdi euro 
Arrasaten enplegua sustatzeko 
Udalak egin duen plan oroko-
rraren barruan dago Lanbai 
azoka antolatzen laguntzeko era-
bakia. Alkatearen hitzetan, "tes-
tuinguru gogor batean etorri da 
hurbilketa hau", eta plan hori 
"elkarlanean dago oinarrituta". 
Denetara, 500.000 euro kudeatu-
ko ditu Udalak enplegu plan 
horretarako, eta hainbat ekintza 
egingo ditu. 

Hala, Saiolanekin, titulatu 
berriendako beka programa lan-
tzen dabil; datozen asteotan jaki-
naraziko dute zertan datzan, 
zehazki. Saiolanek tutoretza eman-
go du. Alkateak dioenez, "Oñati-
ko ereduan" inspiratu da eta, han 
egin den moduan, "Udala gehiago 
inplikatuko" da herritarrekin.

Beste lerro bat kontratazio 
zuzenak izango dira, Udalaren 
beharretarako. Lanbiderekin eta 
Foru Aldundiarekin jardungo 
dute langabeak kontratatzeko.

Bestalde, irailean, 50 langile 
baino gutxiago duten enpresei 
kontratatzen laguntzeko lerroa 
jarriko da martxan; "erronka 
handia", alkatearen esanetan.

Oro har, enplegu plana aurre-
ra eroatea ere erronka da, "balia-
bide mugatuak" baititu Udalak, 
baina hala ere horren aldeko 
apustua egitea erabaki du.

Iazko enplegu azokan 300 elkarrizketa inguru egin ziren.  |   goiena

Mondragon unibertsitateak eta arrasateko udalak gertatu dute, beste eragile batzuekin

Helburua da langabeendako eta enpresendako erakusleihoa eta elkartzeko gunea izatea

enpleguaren alde indarrak batuta 
antolatu dute aurtengo Lanbai azoka

Inazio Azkarragaurizar eta Josu Zabala, elkarri eskua ematen, egin duten hitzarmenaren ikur gisa.  |   l.k.

esAnAk

"Erakusleihoa 
izango da 
azoka, gauzak 
aldatu nahi 
dituztenendako"

i n a z i o  a z k a r r a g a u r i z a r 
a r r a s at e k o  a l k at e a

"gure ikasleen 
enplegu tasak 
onak dira, baina 
langabezia 
igartzen da"

j o s u  z a b a L a 
m u - k o  e r r e k t o r e a

esAnAk

"Unibertsitatea, 
enpresak… ezin 
gara nor bere 
aldetik ibili"

i n a z i o  a z k a r r a g a u r i z a r 
a r r a s at e k o  a l k at e a

"Arrasateko 
Udalaren deia 
oso pozgarria 
izan zen"

j o s u  z a b a L a 
m u - k o  e r r e k t o r e a

Lanbai azoka

non:  muko Goi eskola Politeknikoak 
Garaian duen eraikinean.

noiz:  ekainaren 19an, eguena; 
hitzaldiak hilaren 16tik 18ra.

ordutegia:  15:00-19:00.

non etA noiz
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PREZIOA: 
83.471,47€

ASPARRENGO UDALAK 

1.502,02 metroko partzela salgai du.
Urbanizatua, itxiera perimetrala. 
Etxebizitza familiabakarra egiteko aproposa

Proposamenak aurkezteko azken eguna: ekainak 27
Informazio gehiago: www.asparrena.net edo 
 Udal Bulegoetan. Tel.: 945 30 40 06

AUKERA BIKAINA ARRIOLA herrian (Asparrena - Araba)

+ BEZa

ANE ElOrdI  |  debagoiena

Arrasate, Elgeta eta Bergara-
ko farmazia banatan jarraipen 
farmakoterapeutikoa egingo 
diete paziente kroniko nagusiei, 
eta botika asko hartzen dituz-
tenei. Guztira, Gipuzkoako 13 
farmaziak eta 90 pazientek 
hartuko dute parte conSIGUE 
egitasmoan. 

Programaren helburua da 
botiken erabilera egokia sus-
tatzea, horiekin lotutako ara-
zo negatiboak murriztea eta 
kostuz eraginkorra izango den 
osasun-sistema lortzen lagun-
tzea, farmazietan jarraipen 
farmakoterapeutikorakoaren 
bitartez, betiere, pazienteen 
bizi-kalitatea hobetzeko. Hama-
bi hilabete iraungo du orain-
goz, egitasmoak. Eta bailaratik 
parte hartuko duten farmaziak 
honakoak dira: Arrasate: Auro-
ra Ruiz Perez; Bergara: Alva-
rez-Mozos eta Elgeta: Elena 
Elkoro. 

Ospitaleratzea %55 behera
Orain abiaraziko den fasean, 
herritarrek lehen hartu-ema-
na farmazian bertan egingo 
dute, elkarrizketa egingo zaie 
osasun eta botiken erabilera-
rekin dituzten arazoen berri 
emateko. Horrela, erregistroa 
osatuko dute. Egitasmoaren 
ikerketa faseak utzitako datuak 
onak izan dira: % 56 murriztu 
dira kontrolatu gabeko osasun 
arazoak, % 49 murriztu da 
larrialdi zerbitzuetara joan 
izana aitortu duten paziente 
kopurua eta % 55 murriztu da 
ospitaleratu izana aitortu duten 
paziente kopurua. Aldi berean, 
pazienteen bizi-kalitatea hobe-
tu zen eta botiken kontsumoa 
murriztu. Hala, osasun siste-
marako oso eraginkorra da: 
etekin handiak dakartza, kos-
tu oso baxuekin. 

Farmaziatan 
jarraipena 
egingo zaie 
hainbat gaixori 

ubANE mAdErA  |  bergara

Euskadiko behi suharren (borro-
karako behiak) ganaduzale guztiek 
(hamar) eta errekortadoreek (42) 
bat egingo dute Bergaran, Euska-
diko Behi Suharraren I. Egunean. 
Horretarako, Seminarioko jolas-
lekuan hainbat gune egokituko 
dituzte, eta 10:00etan hasita, egun 
osoko ikuskizunak, txapelketak, 
jolasak… antolatu ditu Bergarako 
Zezenak enpresak, egunaren anto-
latzaileak, behi suhar kontuan 
"aditu" direnendako (ganaduzale 
eta errekortadore) zein gainon-
tzeko guztiendako, baita umeen-
dako ere (egitaraua taulan).   

Uztai txapelketa 
Bi txapelketa egingo dituzte: "Egun 
oso bat antolatu nahi izan dugu, 
eta horren barruan hainbat eki-
taldi egin. Uztaien edo anillen 
txapelketa da bat, 11:00etan: zor-
tzi behi eta zortzi bikote lehiatu-
ko dira, eta sartu beharko dituz-
te behien adarretan uztaiak, hiru 
minutuan. Ganaduzale bakoitzak 
behi bat ekarriko du. Hor eraba-
kiko dugu zein den Euskadiko 
bikoterik onena uztaietan (erre-
kortadoreak)", azaldu du Iñigo 
Almortzak, Bergarako Zezenen 
ugazabak.  

Behi suharrik onena 
"Arratsaldean, berriz, erabakiko 
dugu zein den Euskadiko behirik 
onena", gaineratu du Almortzak. 
"Euskadiko ganaduzale guztiak 
datozenez, zelan guztiok esaten 
dugun: 'Nik dut behirik onena!'... 
ba erabakiko dugu zein den bene-
tan onena. Valentziar erara era-
bakiko dugu: ipiniko dira pira-
mide batzuk, taula batzuk… ozto-
po batzuk zezen-plazan, eta 
suposatzen da behia benetan suha-
rra bada, gora igoko dela", dio.

Hori modu garbian eta "pike-
rik gabe" egin nahi dutenez, epai-
mahaia Euskaditik kanpoko hiru 
kidez osatu dute: Zaragozako  
Armando Sancho da bat, ganadu-
zalea, errekortadore izandakoa, 
psikologoa…; Mika Romero, 
nazioarte mailako errekortadore-
rik onenetarikoa (Baiona) da 
bestea; eta hirugarrena Valentzia-
ko edo Nafarroako ganaduzale  
bat izango da.

Ganaduzaleen senidetzea 
Helburu bikoitza du Behi Suha-
rraren I. Egunak. Bata da: "Jen-

deari erakustea hemen dagoen 
zaletasuna; izan ere, nahiz eta 
batzuek nahi izaten duten hori 
tapatu, behi kontua eta errekor-
tadoreena hemendik sortutakoa 
da; hori horrela, errekortadoreak 
eta ganaduzaleak uztartu, eta 
Artzain Eguna, Pottoken Eguna… 
egiten den moduan, Behi Suha-
rraren Eguna egin nahi izan dugu", 
esplikatu du Almortzak. 

Eta bigarrena da profesionalen 
indar-metatzea eragitea: "Euska-
din demaseko ikuskizun piloa 
egiten dira behiekin eta zezenekin, 
baina nor bere aldetik ibiltzen 

gara. Eta ikusi dugu badagoela 
elkartzeko beharra. Gu gara, zelan-
bait, giltza, guztiokin dugulako 
harremana, eta Euskadi mailako 
errekortadore txapelketak guk 
antolatzen ditugulako. Guztiek 
ondo hartu zuten, eta horregatik 
Bergaran egitea (…) Horrelako 
egun bat egiteko aurrekontu han-
dia behar da, baina ganaduzale 
guztiak ados jarri dira, minimo 
baten truke etortzeko. Eurendako 
ere garrantzitsua da (…) Lehen 
aldia da, eta ideia da urtero edo 
bi urtean behin egitea, herriz 
herri", azaldu du Almortzak.

Jenio bizi-bizikoak
Behi suharrak dira zezenen amak. 
"Tradizioz hemen beti erabili da 
gehiago behia, enbolatuetan… 
zezenak beste arazo batzuk ema-
ten dituelako: handi egiten da, 
lehenago gastatzen da…  behiak 
urtetan eutsi egiten dio izaera 
pikanteari… Behar dute jenioa, 
karakterra… Plazara irteten dire-
nean irteten dira jendea hiltzera", 
azaldu du bergararrak. 

behi suharren ganaduzaleen 
bilkura egingo dute bergaran
etzi, domeka, behien txapelketak, umeendako bigantxak… izango dira

Iñigo Almortza ganaduzalea (goian eskuman) eta errekortadoreak.  |   jagoba domingo

egun osoko 
egItArAuA

10:00 irekiera.

11:00 euskadiko i. uztai 
txapelketa.

Ondoren zezentxoak eta 
bigantxak guztientzat.

14:30 Herri bazkaria 
(sarrerak: bergarako 
zezenen Facebooken).

16:30 kepa mundiala 
(guztiondako) betizuekin.

17:30 umeentzako 
ikuskizuna, zezentxoak eta 
poneyak (gorriti).

18:30 euskadiko behi 
suharrik onena aukeratzeko 
txapelketa.

Ondoren zezenak eta 
bigantxak, oztopoekin.

Sarrera: 10 euro (Facebooken 
eta hainbat tabernatan). 

datUa

egingo diren txapelketa eta 
ikuskizunetan parte hartuko 
dute 42 errekortadorek. 

42
errekortadore

gipuzkoatik 8, Bizkaitik 1 eta 
nafarroatik 1 (jabea 
gipuzkoarra) etorriko dira.

10
ganaduzale
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M ari Carmen Pardok 
25  ur te  ba ino 
gehiago darama-
tza ongizatearen 
eta edertasunaren 

alorrean lanean. Lehen eguneko 
ilusio bera du, bezeroen beharrak 
asetzeko eta euren bizi kalitatea 
hobetzen laguntzeko ilusioa. 
Egun, inguruko estetika zentro-
rik handiena da (300 metro koa-
dro baino gehiago ditu lokalak), 
eta erreferentzia da eskaintzen 
duen zerbitzuengatik eta tekno-
logiarengatik.

nolako zerbitzuak eskaintzen 
dituzue?
Eskaintza berezia dugu gorputz 
eta aurpegiko tratamenduetan 
eta laser bidezko depilazioan. 
Atsedenerako tratamenduetan 
hainbat zerbitzu berezi ditugu, 
opariak egiteko edo norberaren 
kapritxorako aukerakoak.
eta produktuei eta osagarriei 
dagokienez?
Merkatuan nagusi diren kosme-
tikoekin egiten dugu lan, gore-
neko kalitatea dutenak. Kabina-
ko lanaren osagarri dira. Horien 
artean daude, adibidez: Alquimia, 
Sothys, Gernetic, Germaine de 
Capuccini eta Maria Duol. Horrez 
gain, modako eta oparitarako 
produktu ugari ditugu.

zerk ezberdintzen zaituzte beste 
zentroetatik?
Zentro ekintzaile dinamikoa 
dugu, garai zailetan ere berri-
kuntzaren alde egiten duena. 
Gure helburua da zerbitzuaren 
kalitate onena prezio onean 
ematea. Laser bidezko depila-
zioan, adibidez, Alajandrita eta 
IPL (argi pultsatua) ezberdinek 
azalaren eta ilearen fototipoaren 
araberako depilazio egokiena 
egiteko modua eskaintzen digu-
te, emaitza onak ziurtatuz saio 
gutxitan. Gorputzeko laserra 
hiru hilabete oroko saioetan 
egiten dugu. Gune zabal batean 
ileak baleude hilabetera, erre-
pasatu egingo genuke, doan. 
Dirua, gainera, ez da arazoa. 

Gorputz guztia depila dezakezu 
hilean 66,33 eurogatik.
ze ordutegi duzue?
Zazpi profesional baino gehiago 
gaude Lirainen, eta eskaintza 
zabala dugu ordutegiaren ingu-
ruan. Astelehenetik egubakoitze-
ra, 09:30etik 20:30era dugu zabalik, 
etenik barik. Modu horretara, 
lana egiten duten guztiengana 
iristen gara, baita ordu libreak 
eguerdian bakarrik dituztenen-
gana ere. Zapatuetan 09:00etatik 
13:00etara dugu zabalik eta abuz-
tuan, 09:00etatik 18:30era.
ze tratamendu duzue udari 
begira?
Pultso magnetikoak dituen Free-
ze irrati-frekuentzia multipolarra 
dugu; kolagenoa eta elastina 

berregituratzen du, azala tenka-
tzen duten zuntzak indartuz eta 
zimurrak txikituz. Baditugu ere: 
zelulitisarendako aproposa den 
Vela Smooth irrati-frekuentzia, 
308 indiba eta kabitazioa, besteak 
beste.
ze eskaintza, promozio, duzue 
une honetan?
Gorputz tratamenduei dagokienez, 
ekainean eta uztailean %20 arteko 
beherapenak izango ditugu. Gorputz 
tratamenduarekin batera elikagaien 
intolerantzia proba egiten dugu. 
Proba honek hobeto jaten, kalte-
garriak izan daitezkeen elikagai 
batzuk baztertzen eta pisua galtzen 
laguntzen du.
zerk gehiago bereizten zai-
tuzte?
Onkologian espezializatua dagoen 
estetikaren eremuan sartuta gau-
de, behar horretarako egokiak 
diren produktuekin eta gaixota-
sunaren behin-behineko sintomak 
lasaitu, erlaxatu eta hobetzen 
laguntzen duten eskuz egiten 
diren teknika onenekin.

"Dirua ez da arazoa; 
izan ere, gorputz 
osoa depila 
dezakezu hilean 
66,33 eurogatik" 

"Freeze-k kolagenoa 
berregituratzen du; 
eta zelulitisarendako, 
Vela Smooth 
irrati-frekuentzia"

" Gorputz 
tratamenduarekin 
batera elikagaien 
intolerantzia proba 
egiten dugu"

Mari Carmen Pardo | Lirain estetika zentroko arduraduna

"estetika, ongizatea lortzeko bidea"
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gOIAtz ArANA  |  arrasate

Emausek ireki du Debagoieneko 
Ekocenterra, Arrasateko Udalak 
utzitako lokalean, eta Gipuzkoako 
Diputazioak 511.000 euro jarri ditu. 
Gipuzkoako hirugarrena da.

Bi funtzio nagusi beteko ditu: 
erabilerarik ez duten objektuak 
berreskuratzea eta birziklatzea. 
Horretarako, horien bilketa, kudea-
keta eta salmenta burutuko ditu 
Emausek. Eta kaltetutako kolek-
tiboen gizarteratzea. 

Altzariak, arropak, osagarriak…
Bi solairu ditu. Lehenengoak 
1.368 m2 ditu eta honako guneak 
daude: berreskuratutako mate-
rialen kudeaketarako eta presta-

ketarako tailerrak; objektuen 
aprobetxamendurako prestakun-
tza ekintzak; biltegia eta SINdes-
perdicio tailerra.

Bigarren solairuak, berriz, 
1.200 m2 ditu, eta lehen fase hone-
tan 400 egokitu dira. Bigarren 
solairuan, bigarren eskuko arti-
kuluen salmenta egingo da. 

Hain justu, altzariak, arropak, 
osagarriak, liburuak, objektuak, 
etxerako artikuluak... egongo dira, 
lehen Zaldibarko dendan salgai 
zeuden bigarren eskuko artikuluak. 
Ecocenterra irekita, itxi egingo 
dute Zaldibarko denda, eta berta-
ko sei pertsonako lantaldea bi 
lanpostu berrirekin indartuko da, 
etxez etxeko bilketa indartzeko.

Apustu "potoloa"
"Donostialdearekin eta Bidasoa-
rekin batera, Debagoienak ere 
badu hondakinen sorrera prebe-
nitzeko azpiegitura bat. Berrera-
bilpena eta birziklapena sustatuko 
ditu, europar hierarkiak honda-
kinen kudeaketarako markatzen 
duen bezala", diote bultzatzaileek. 
Ildo horretatik, Arrasateko Uda-
letik esan dute Zero Zabor filoso-
fia bultzatzen ari direla, berrera-
bilpena, birziklapena eta honda-
kinen gaikako bilketa sustatuz. 
Eta zehazki, apustu "potoloa" egin 
duela Arrasaten Ekocenterra jarriz: 
"ASAM pabiloiaren zati bat alo-
katu diogu Emaus Fundazioari 25 
urterako eta prezio sinbolikoan". 

Berrerabilpena eta ekonomia 
solidarioa sustatzeko: Ekocenterra
arrasateko Musakola auzoan (asaMen lekuan) zabaldu dute eta bi solairu ditu

J. Askasibar (Udala), I. Errazkin (Diputazioa), I. Azkarragaurizar (alkatea), O. Agirre eta Jabier Pradini (Emaus).  |  J. iriondo

jON bErEzIbAr |  arrasate

Debagoienean bizi diren egoera 
larrien berri eman gura izan dute 
asteon Stop Etxegabetzeak plata-
formako kideek. 25 familiari ema-
ten diete laguntza eta aholkulari-
tza gaur egun baina egoera larrian 
askoz ere familia gehiago daudela 
salatu dute plataformakoek.

Datuak eman dituzte: heldu 
zaizkien familien %81 a bertakoak 
dira. Hala, gehienak etorkinak 
direlako uste antza zabalduaren 
aurka egin dute, baita ere. 

Baliabide ekonomiko eza 
Ezaugarri ezberdinak gorabehera, 
kasu guztietan ez ordaintzeko 
arrazoia, ordea, bakarra ei da: 
baliabide ekonomikorik ez izatea. 
Epe luzeko langabezia egoerak, bi 
urtetik gorakoak, diru sarrera 
minimoa bermatzeko errenta jaso-
tzen dutenak ala diru sarrera oso 

txikiekin irauten dutenak dira. 
Plataformatik diote "fede oneko 
pertsonak" direla, "diru sarrerarik 
ala lanik balute, hipoteka ordain-
duko luketenak". Kaltetuak psiko-
logikoki behea jota gerturatzen 

zaizkie, kontatzen dutenez. Eta 
fokua inon ipintzekotan, IRPHaren 
aplikazioan jartzen dute. Besteak 
beste, erakundeekiko harremana 
ere izan da prentsaurrekoan sala-
tutako beste puntuetako bat.

Debagoieneko Stop Etxegabetzeak elkarteko kideak, Arrasaten.  |   Jon berezibar

25 familiari ematen die laguntza eta 
aholkularitza Stop Etxegabetzeak elkarteak
Heldu zaizkien familien %81 bertakoak dira, askok uste dutenaren kontrara

Espainiako Auzitegi Nazionalak absoluzioa eman die 
26/11 auzian epaitutako 40 gazte independentistei
Auzitegi Nazionalaren absoluzioa jaso dutenen artean dago Irati 
Muxika. Segiko kide izateaz akusatuta, urrian hasi zuten 40 gazteon 
kontrako epaiketa, eta asteon eman dute epaia. Seina urteko kar-
tzela zigorra eskatu zuen fiskalak; 240 urtekoa, orotara. Auzipetue-
tako lau ez ziren epaiketara agertu; Aramaion bizi den Irati Muxi-
ka, tartean. Bideoz adierazi zuten ez diotela eurak epaitzeko zile-
gitasunik onartzen Auzitegi Nazionalari. Gerora, laurak atxilotu 
zituzten, "desobedientzia zibilaren bidea" hartu izana egotzita.

ubANE mAdErA  |  arrasate

Datorren ekainaren 19an (19:00e-
tan) inauguratuko dute Donos-
tiako Santa Maria basilikan On 
Jose Maria Arizmendiarrietaren 
gaineko erakusketa. Panel infor-
matiboz osatuta, erakusketaren 
helburua da "haren obra eza-
gutzera ematea, bere jaiotzaren 
ehungarren urteurrenaren hari-
ra", antolatzaileen esanetan.  

Orain zabaldu eta abendura 
arte izango da Arrasateko mugi-
mendu kooperatiboaren bultza-
tzaile izan zen apaizaren gai-

neko erakusketa Donostiako 
alde zaharrean. 

Autobusak, Arrasatetik 
Inaugurazio ekitaldia Jose Ina-
zio Munilla gotzainak gidatu-
tako saio erlijiosoa izango da, 
eta bertara joateko autobusak 
aterako dira Arrasatetik, 17:00e-
tan, (21:00etan itzultzeko). Inte-
resa dutenek txartelak Ecuador 
Bidaietan eros ditzakete.  

Arizmendiarrietaren kano-
nizazioaren aldeko komisioak 
antolatu du ekimena.

On Jose Maria Arizmendiarrietaren gaineko 
erakusketa ipiniko dute Donostian

DEBAgOiENA

ARRASATEKO UDAL EUSKALTEGIA
Arimazubi plaza, 2 
Tel.: 943 79 70 77
euskaltegi@arrasate-mondragon.net

BERGARAKO UDAL EUSKALTEGIA
Zabalotegi, 13 
Tel.: 943 76 44 53
berg.eusk@udal.gipuzkoa.net

BEDITA LARRAKOETXEA
UDAL EUSKALTEGIA
Bidebarrieta, 18-behea Oñati 
Tel.: 943 78 24 96
euskaltegia@oinati.net
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Idoia Elexpuru eta Gemma Sanchez, bonua erakusten.  |   l.k.

"erosketa-bonuak 
onak dira merkatari 
zein bezeroendako"
komertzioetako ugazabek Mankomunitatearen 
kanpainarekin bat egitera animatzen dute

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Ekainaren 30era arte dago zaba-
lik Debagoieneko Mankomuni-
tatearen erosketa bonuen kan-
paina, eta, ordura arte, edozein 
unetan kanpainarekin bat egin 
dezakete Debagoieneko merka-
tariek. Horrela egin dute dagoe-
neko hainbatek, tartean Arra-
sateko Gemma Sanchezek (Sikol) 
eta Aretxabaletako Idoia Elex-
puruk (Belar Meta) eta gaine-
rako merkatariak gauza bera 
egitera animatu gura dituzte. 
Arrasaten dagoeneko 37 komer-
tzio atxikitu zatzaizkio kanpai-
nari, eta Aretxabaletan, 12.

Idoia Elexpuruk gogoraraz-
ten duenez, erosketa-bonu horiek 
"onak dira merkatariarendako 
eta bezeroarendako". Izan ere, 
20 eurotan erosten duen bonuak 
25 euroko erosketa egiteko auke-
ra ematen dio bezeroari: bost 
euroko deskontua, beraz. Mer-
katariendako, fidelizazio modu 
bat izango dela espero dute, 
Idoia Elexpuruk azaltzen duen 
moduan: "Gure dendara datozen 
bezero guztiei bonuak salgai 
daudela azaltzen diet, eta eros-
tera eta harekin bueltatzera 
animatzen ditut. Hori detaile 
bat da bezeroarenganako".

Sanchezen esanetan, "jendea 
herriko dendetan erostera ani-
matzeko modu bat da" eta horre-
xegatik erabaki zuen berak ere 
kanpainarekin bat egitea.

Bana erosteko aukera 
Bi merkatari horiek kontatzen 
dutenez, bezero batzuek ezagu-
tzen dute kanpaina, Gemma 
Sanchezek esaten duen moduan: 
"Bai, batzuk etorri zaizkit 
bonuak non truka zitzaketen 
galdezka". 

Beste kasu batzuetan, eurek 
lagundu dute kanpaina gehiago 
zabaltzera eta ezagutzen ez zute-
nei haren berri ematera: zer-
tarako diren bonuak, ze aban-
taila ematen duten eta non 
erosi zitzaketen. Eta horrek 
emaitza ona izan du, Idoia Elex-

pururen arabera: "Probatzen 
duenak beste bonu bat erosi 
gura izaten du, baina esaten 
diet norberak bakarra eros 
dezakeela".

Oro har, iniziatiba ona dela 
deritzote, eta herrian erostera 
animatzeko balio duela: "Aretxa-
baletan 223 erosketa-bonu daude 
salgai, eta niri gustatuko litzai-
dake 223 bonu horiek guztiak 
Aretxabaletan  trukatu daitezen"; 
horixe dio Idoia Elexpuruk.

Askotariko komertzioak 
Askotariko komertzio eta zer-
bitzuak daude atxikituta. Zerren-
da hemen ikus daiteke: www.
debagoiena.com.

Honako tokietan eros dai-
tezke erosketa bonuak: Arrasa-
ten, Mankomunitatean; Aretxa-
baletan, Arkupe kultura etxean; 
Antzuolan, goizez udaletxean 
eta arratsaldez liburutegian; 
Bergaran, kultura etxeko sarre-
ran (Errotalde jauregia); Elgetan, 
Julianen kioskoan; Eskoriatzan, 
Ibarraundi museoan; Leintz 
Gatzagan, Labidean eta Oñatin, 
udaletxean.

esAnAk

"Jendea etorri 
zait bonuak 
non truka 
zitzakeen 
galdezka"

g e m m a  s a n c h e z   
a r r a s at e k o  m e r k ata r i a

"Probatzen 
duen bezeroak 
beste bonu bat 
erosi gura 
izaten du"

i d o i a  e l e x p u r u   
a r e t x a b a l e ta k o  m e r k ata r i a

"Arrasate, Oñati eta Bergarako 
datuak Euskal Herriko beste 
herriekin alderatuz gero, ondo-
riozta dezakegu helburu guztiak 
askogatik gainditu ditugula; Eus-
kal Herri mailan erreferente izan 
da Debagoiena". 

Hori da joan den domekan 
Debagoiena zeharkatu zuen giza 
katearen gaineko balorazioa. Asier 
Larrañagak, Bergarako Gure 
Esku Dago ekimeneko koordina-
tzaileak zera ere gaineratu du: 

"Historian egindako mobilizazio-
rik handiena izan daiteke; 150.000 
lagun inguru mobilizatzea ez da 
ezagutu Euskal Herrian". Ildo 
bereko balorazioa da antolatzai-
le orokorrek egindakoa.

Bada, ekimen historiko horren 
gaineko irakurketa eta etorkizu-
nean izan beharko zukeen ibil-
bidea zein izan beharko litzatekeen 
galdetu diegu eskualdeko alder-
di politiko nagusien ordezkariei, 
hiru galdera eginez. Domekako giza katea.  |   j. arantzabal

alderdi politikoen ustez, 
orain herritarren garaia da 
gure esku Dago ekimenak deitutako giza katearen balorazioa egin dute

ibai redondo  |  eh bildu

"herritarrei hitza nola eman 
pentsatzeko unea da"

1."Balorazioa bikaina da. Anitza, zabala, oso 
jendetsua, alaia, berria, parte hartzailea,... 

Adjektibo guztiak positiboak dira eta labur gel-
dituko ginateke. Honen atzean lan handia, anto-
latzeko modu berriak eta eraginkorrak daudela 
nabarmena da eta horiek aurrera begira bide 
oparoa egiteko berme onak dira".

2."Euskal herritarren gehiengo oso zabal batek 
egiten du bat. Herritarrei hitza eta erabakia 

ematea demokrazia ariketa den heinean, (…) nor 
gera liteke aldarrikapen honetatik kanpo? EH 
Bildun hamarkadak daramatzagu aldarrikatzen 
Euskal Herrian dugun arazo politikoaren kon-
ponbidea herritarrei hitza ematea dela". 

3."Alderdikeriak baztertu eta euskal herritarrei 
etorkizuna erabakitzeko hitza nola eman 

pentsatzeko unea da (…) EH Bildu bidea egiten 
laguntzeko dago, ilusioz, indarrez…gainezka". 

juan luis merino  |  ezker anitza-iu

"erabakitzeko eskubidea 
demokrazia ariketa da"

1."Argi dago ekimenaren deiak arrakasta han-
dia izan duela parte hartzeari dagokionez, 

euren aurreikuspenak erabat gaindituz".

2."Erabakitzeko eskubidea demokrazia arike-
ta da, eta horregatik, defendatu egiten dugu. 

Gizarte guztiek gura duten marko politikoa 
aukeratzeko eskubidea bere baitan hartu eta 
arautuko duen elkarbizitzarako markoaren alde 
egiten dugu; baita independentziarako eskubidea 
ere, edo oraingo kasua moduan, monarkia edo 
errepublikaren artean aukeratzekoa ere. Ez dugu 
bakarrik lurraldearen eta banderaren gainean 
erabaki gura; baita sistema politikoaren, ekono-
mikoaren eta sozialaren gainean ere". 

3."Printzipio demokratiko moduan ulertzen 
dugunez, uste dugu eskubide horren defentsa 

fronte identitario-nazionalak erabilita egitea 
haren kalterako dela, onerako baizik". 

aintzane oiarbide  |  eaJ

"herri ekimen bezala 
jarraitu beharko luke"

1."Iritzi politiko desberdinetako 150.000 lagun 
batzea aurrerapauso handia da. Erabakitze 

eskubideari dagokionez, erabilera politikoak 
erabat baztertu behar dira; jendeak hori eskatzen 
du. Bakoitzaren barne sentimendutik atera da 
gehienen aldarrikapena baina batez ere abertza-
leengandik. Abertzale ez direnen babesa oraindik 
urruti ikusten dugu".

2."EAJk beti aldarrikatu du erabakitze eskubi-
dea eta defendatu du Euskal Herrian, Espainian 

eta Europan. Guretzat ez da aldarrikapen berria 
baina faltan bota dugu beste alderdi abertzaleen 
babesa urte guzti hauetan. (…) EAJk beti defen-
datu eta aldarrikatuko du erabakitze eskubidea 
euskaldunon oinarrizko eskubide bezala (…)".

3."Herri ekimen bezala jarraitu beharko luke eta 
alderdiok bigarren mailan egon. Herri ekimen 

den neurrian izango du arrakasta eta jarraipena". 

itziar lamarain  |  PP

"Konstituzionalista naiz 
eta legeak betetzen ditut" 

"Ni adeitsua naiz, eta ez dut ezer kontrakorik. 
Jendeak giza katea egin gura badu, egin dezala. 
Eskatzen dute erabakitzeko eskubidea. Eta horre-
tarako Konstituzioa aldatu egin beharra dago. 
Erreferenduma ez da legezkoa oraindik orain. 
Beraz, eska dezatela Konstituzio aldaketa dago-
kion lekuan. Ni konstituzionalista naiz, eta legeak 
betetzen ditut. Konstituzioa aldatzea erabakiko 
balitz, erreferenduma egin ahalko litzateke; eta 
hori ere errespetatuko nuke". 

alderdi sozialistaren erantzuna
Paco Gartziak, PSE-EEko Debagoieneko idazka-
ri nagusiak adierazi du ez dutela gai horren 
gainean iritzirik emango. 

oharra Alderdi popularraren Arrasateko ordezkariak 
erantzun bakarra eman du eta halaxe dago jasota. 

1. ze irakurketa edo balorazio egiten duzue domekako giza kateaz?

2. bat egiten duzue aldarrikapenarekin?

3. Hemendik aurrera zer egin beharko litzateke?
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ENEkO AzkArAtE  |  arrasate

Josu Zabalak 2006an hartu zuen 
MUko errektore kargua, Inaxio 
Oliveri ordezkatuz, eta aurtengo 
abenduan utziko du, 8 urteren 
ostean. Tarte horretan garapen 
handia izan du unibertsitateak, 
bai "kualitatiboki" eta baita "kuan-
titatiboki" ere. 62 urterekin har-
tuko du erretiroa.
zortzi urte intentsu izan dira, mugi-
mendu askokoak. Abendutik aurre-
ra, beste kontu batera.
Beste proiektu batzuei helduko 
dizkiet, MUko lanekin zerikusi-
rik ez dutenak, proiektu pertso-
nalak, familiari lotuagoak. 
kargua hartu zenuenean, irudikatzen 
zenuen oraingo MU?
Ez. Ez nuen uste horrenbeste gau-
za egiteko gauza izango ginenik. 
Oso oparoak izan dira urte hauek, 
era guztietatik begiratuta. 
Helburuak beteta, hortaz?
Egia esan, hasi ginenean ez zegoen 
helbururik. MUko errektore iza-
tea proposatu zidatenean, uste-
kabe handia izan zen. Bestalde, 
aukera moduan ikusi nuen. Uni-
bertsitatea nahiko ondo ezagutzen 
nuen, batez ere Ikerlanen nenbi-
lelako orduan. Baina lehen urtea 
unibertsitatera urreratze proze-
sua izan zen. Inflexio puntua, 
2008an eman zen. Lan ona egin 
genuen hausnarketa estrategikoa 
lantzen eta etorkizuneko uniber-
tsitatearen ardatzak finkatzen. 
Asmatu genuela esango nuke. 
zenbat ikasle ditu gaur egun MUk 
eta zenbat zituen duela 8 urte?
3.700 ikasle genituen 2006an. Hale-
re, urte batzuk lehenago gehiago 
izan genituen, 4.100 inguru. 2003-
tik aurrera jaitsiera etorri zen, 
demografia kontuengatik batik 
bat. Baina, joera horri buelta 
ematea lortu dugu titulazio berrie-
kin-eta. Une honetan, 4.300 ikas-
leren bueltan gaude eta hurren-
go ikasturtean 4.500 izatea ere 
espero dugu. Esan behar da, bes-
talde, gure unibertsitatean bi 
motako ikasleak ditugula: batetik, 
gaztetxoak; bestetik, 4.300 horiez 
gain, urtero, 5.000 profesional 
inguru igarotzen dira MUtik, 
lanean daudenak, hezkuntza 
iraunkorrekoak...
Hazteko bokazioa dauka MUk?
Bai, baina obsesio barik eta, 
betiere, kontuan izanda geure 
ingurunearekiko onuragarria 
den, MUrendako eroangarria den, 
eskaintza akademiko erakargarria 
den, egingarria den…
zure agintaldian, fakultate berria 
sortu eta abian jarri duzue eta, bes-
teak beste, Oñatin eta Aretxaba-
letan eraikin berriak egin dituzue. 
Bilakaera ikusgarria izan da.

Jauzi kualitatibo eta kuantitati-
boa eman dugu. Gure hausnar-
keta estrategikoan ondorioztatu 
genuen MUren eskaintza beste 
eremu batzuetara ere zabaldu 
behar zela. Eta, bestetik, beste 
leku batzuetatik gure eskualdeko 
fakultateetara erakartzeko, proiek-
tu erakargarria eskaini beharko 
genukeela. Eskaintza ezberdina, 
berezia. Eta eraikin egokiekin. 
Arrasate, Oñati, Eskoriatza eta 
Aretxabaleta sendotu egin ditugu, 
baina baita Bidasoaldean, Bilbon 
edo Donostiako Basque Culinary 
Centerren ere.
Enpresagintza fakultateak Bilbon 
ere badu gunea?
Proiektu berezia da, Bilboko Uda-
larekin elkarlanean. Ez da fakul-
tate bat, beste ideia bat da, proiek-
tu batekin lotua: ekintzailetasu-
narekin eta berrikuntzarekin. 
Baina nahastuz ikasketa uniber-

tsitarioak eta ekintzailetasuna, 
kaleko jendea, enpresa txikiak… 
Ikasleak eta enpresa munduko 
jendea elkarrekin aritzea da asmoa. 
Mikroklima berezi bat sortzea 
ideia berriak bultzatzeko. 
Enpresagintza fakultateari bultza-
da eman dio LEINN-ek. Mugarri bat 
izan da MUn?
Bai, proiektu erakargarri eta 
erreferentziazkoa da, beste inon 
ez dagoelako ekintzailetasunare-
kin lotutako unibertsitate gra-
durik. Aurten aterako da lehen 
promozioa eta lortuko dugu urte-
ro 100 bat ikasle ekintzaile ate-
ratzea unibertsitatetik ondo 
prestatuta. 
Aretxabaletako Ikus-entzunezko 
campusa, beste mugarri bat?
Aukera bat. Leku arazo handia 
geneukan Eskoriatzan, Huhezi 
fakultatean eta, hortaz, arnasa 
hartzeko ezinbestekoa izan zaigu 

Aretxabaletako campus berria. 
Bereizi egin dugu eta bere norta-
suna hartu du Ikus-entzunezkoak. 
Eta, bestetik, eraikina ere egokia 
da eta eta oso txukun geratu da. 
zerk bereizten du MU beste uni-
bertsitateetatik?
Izaerak, kooperatiba garela. Bes-
tetik, MU ez da gauza monolitiko 
bat. Lau errealitate dira, bere 
nortasun eta organo guztiekin: 
Goi Eskola Politeknikoa, Enpre-
sagintza, Huhezi eta BCC. Fakul-
tate bakoitzak bere aukerak ditu, 
bere erara kudeatzeko, baina 
baita erantzukizuna ere. MUko 
errektoreari horrek ematen dio 
lasaitasuna. Hori ez da gertatzen 
beste unibertsitate batzuetan. 
Bestetik, MUren marka bada 
ikerketa eta transferentzia. Gure 
kezka da gazte jendea ondo hezi 
eta lan merkatura ondo presta-
tuta bidaltzea; eta profesionalak 
birziklatzea. Baina, baita iker-
keta ere. Horretan, enpresekin 
dihardugu, hauei lagunduz, pro-
duktu edo zerbitzuak erakarga-
rriago eta lehiakorrago izaten, 
ondorioz, enpleguari eusteko. 
Hori oso garrantzitsua da MUren-
dako. Horretarako, gure bezeroak, 
bidelagunak, etengabe identifi-
katu eta elkarrekin jarduteko 
bokazioa daukagu. 
Oronarekin batera, campus berria 
daukazue Hernanin. ze dauka berri-
tasunetik proiektu honek?
Orona da gure ikerketa eta trans-
ferentzietan bezerorik onenetakoa. 
Bi erakundeon interesak eroan 
gaitu Galarretako gunean elka-

rrekin aritzera. Eko Ingeniari-
tzaren alorrean jardungo dugu. 
ze eskaintzen duzue?
Eko Ingeniaritzarekin lotutako 
gradu berriak: Energiaren Inge-
niaritza eta Ekoteknologiak eta 
Prozesu Industrialetan Ingenia-
ritza. Lehen ikasturtea izan da 
oraingoa eta 100 lagun aritu dira. 
Oronarena da eraikina, oso moder-
noa, eta geuk kudeatzen dugu. 
Bi aldeon artetik egon da intere-
sa elkarrekin jarduteko.
goi Eskola Politeknikoa, Ingenia-
ritza, MUren marka bat izan da beti. 
Orain ere hala da?
Bai, bai. 1.700 bat ikasle ditugu 
Goi Eskola Politeknikoan.
Beharrezkoak dira gaur egun ere 
injineruak?
Bai. Egia da gaur egun, krisia-
gatik-eta, soberan daudela batzuk, 
baina 2008an, krisiaren aurretik, 
injineruak behar zituzten gure 
enpresek. Eta, epe laburrean, 
hemen, berriro ere injineruak 
beharko dituzte.
Basque Culinary Center da MUren 
fakultaterik berriena. ze moduz?
Oso apustu ausarta izan da. Atze-
ra begiratuz gero, eta ohartuz 
gero zelako proiektua jarri genuen 
abian, beldurtzeko modukoa da, 
baina, argi eta garbi, merezi izan 
du. Euskal Herriaren ikurretako 
bat bihurtu da. Hori denek onar-
tzen dute. Eta horri etekina ate-
ra behar diogu. Espainian ikurra 
da; munduan, modu apalagoan. 
Batez ere gastronomiaren alo-
rrean, mundu profesionalean, 
erreferentzia da. 100 ikasle ingu-
ru ari dira urtero-urtero fakul-
tatera sartzen. Hortaz, hurrengo 
ikasturtean 400 bat ariko dira. 
%25na Euskal Herrikoak edo 
munduko beste toki batzuetakoak 
dira eta beste %50 Espainiatik 
etorriak. Hemengo enbaxadore 
onak izango dira aurrerantzean 
ikasle horiek guztiak. 
Hurrengo errektorea?
Ez dago erabakita, baina udako 
oporren aurretik erabakiko dela 
uste dugu. Gero, azkeneko hila-
beteak elarrekin jardungo dugu 
hurrengo errektoreak eta 
neuk. 
zeintzuk dira MUren erronkak?
MUren hezkuntza eredua ere 
berezia da, Mendeberri, Europa-
ra ondo moldatu dena, aurretik 
lana ondo egin zelako. Eta, hurren-
go 20 urteotan ere ahaleginak 
egin beharko dugu hezkuntza 
eredua hobetzen joateko, egoera 
berrietara, aldaketara, moldatze-
ko. Ikusteko moduak aldatzen 
joan go dira eta horretara ego-
kitu behar gara. Horretan buru
-belarri ari gara.

Josu Zabala oraingo astean Goienaren egoitzaren aurrean, Arrasaten.  |  eneko azkarate

Josu Zabala | MUko errektorea

"oso oparoak izan dira MUrendako azken zortzi 
urte hauek, alde guztietatik begiratuta"

Mondragon unibertsitateko errektoreak kargua utziko du aurtengo abenduan

"2008a mugarria izan zen MUrendako, orduan finkatu genituen-eta helburuak"

"gaur egun 4.300 
ikasle inguru ditu 
MUk; gora egin du 
azkeneko urteotan"

"Euskadiren oso 
enbaxadore onak 
izango dira BCCeko 
ikasle ohiak"

"Oporren aurretik 
erabakiko dugu zein 
izango den MUren 
errektore berria"

"Epe laburrean, 
hemengo enpresek 
injineruak beharko 
dituzte berriro ere"
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LAGUNTZAILEAK

L
aster izango da urtebete Oñatin atez ateko sistemarekin 
hasi ginenetik. Ez nuen batere garbi ikusten sistema berria. 
Ez nuen ulertzen hain erosoak ziren kontenedore urdina 
eta horia zergatik kendu behar zituzten. Ia urtea pasa da 

eta begi onez ikusten dut sistema berria. Erosoa da eta aipatuta-
ko kontenedore hura baino txukunagoa. Konbentzitu nau.

Irakurle dezente aurpegi txarrarekin irudikatzen ditut orain. 
Ez haserretu. Ez nator, gaurkoan, atez atekoaren alde egitera. 
Inguruan sortu den bronkaren inguruan hitz-egitera baizik. Badi-
ra zazpi urte zutabe honetan Fragaren profezia deituriko artiku-
lua idatzi nuela. Orduan idatzi 
nuen bezala, behin Fragari zera 
galdetu zioten: "Zer egin katala-
nak eta euskaldunak kontrolpean 
izateko?". "Oso erraza", erantzun 
zuen berak. "Katalanei dirua 
eman. Euskaldunekin, ezer ez, 
elkarren artean borrokan buka-
tzen dute-eta beti". Profeziak, 
beste behin, bete-betean asmatu 
du. Ez dut ulertzen zer dela eta muntatu den bronka hau zaborren 
kudeaketaren inguruan. Badirudi beti egon behar dugula borro-
kan gure artean; gauza batetik ez bada, beste batetik.

Ez du Mariano Raxoik Fragaren profezia ezagutuko. Katalanen 
kasuan, hor gabiltza denok herri kontsulta gora, herri kontsulta 
behera. Baina ahaztu egin zaigu nondik datorren hau guztia. 
Abila izan da, oso, Artur Mas. Egoera larrian zegoen Mas jauna 
orain dela urte eta piku. Zulo ekonomiko izugarria zegoen Kata-
lunian. Murrizketak alde guztietatik. Eta, hara non, kontsultaren 
untxia ateratzen du txisteratik. Hor jarraituko du zulo ekonomi-
koak, baina arazo potoloagoa du PPk esku artean orain. Fragari 
kasu ez egiteagatik.

Ez dakit zelan bukatuko den hau guztia. Ezingo dute Katalu-
niakoa diruarekin birbideratu, CiUk baino, Esquerrak egin 
duelako gora. Guri dagokigunez, ederragoa da jendea  Durangotik 
Iruñeraino joan den kate batean ikustea, beste edozein gerratan 
murgilduta baino, ezta?

mANu ArrEgI
goiena.net/komunitatea/

Zirkulu itxiak

"Badirudi beti 
egon behar   
dugula borrokan 
gure artean"

z a b a l i k

Z
apatuan Izaba aldean egindako martxa zikloturista batetik 
errekuperatu ezinda pasa du astea Andonik, 190 kilometro 
pasatxoko ibilbidean gorriak ikusi zituen-eta: kalanbreak, 
erabat deshidratatuta... Zorabiatuta igaro zuen helmuga.  

Andonik 48 urte beteko ditu bihar, eta ospatzeko beste martxa 
batean hartuko du esku, hura ere gogorra, Otsagabian. Aita da 
Andoni, eta halako probetan buru-belarri ibiliz ematen du ekaina. 
Azken bi urteetan bizikletan ibili da, baina Aizkorriko maratoia, 
Ehun Milak... Gertutik ezagutzen ditu. Andoniren semeak 16 urte 
bete ditu; parrandarako garaia du semeak. Gauza bakarra esaten 
dio aitak, semea kalera doala ikusterakoan: "Neurrian ibili".

xABIEr urzElAI | xurzelai@goiena.com

Neurrian ibiltzea

u st e a k  u st e

g u t u n a k

Ander Lizarralderi: 
Elgetako 
Kontsulta 
Arantza Palacio
bergara

Noiz ikasiko dugu besteen 
erabakiak onartzen? 

Hasteko, zu ez zara 
Elgetakoa. Utzi Elgetakoei 
erabakitzen. Erabakitzeko 
eskubidea denona da eta.

Esker onez
maialen madariaga
(bergarako gure esku Dago)
bergara

Ekainaren 8ko biharamunean,  
argazkiei begira aritu gara 
Bergarako Gure Esku Dagoko 
lantaldeko kideok. Kolore 
askotarikoak; oso-oso pozik 
gaude horregatik. Zorionak! 

Peto horidun boluntarioek 
argazkiei emandako argitasuna 
eskertzekoa da, eta aurrera eta 
atzera mugitu behar izan zuten 
pazientzia handiko haur txiki, 
guraso, adineko pertsona eta 
gaupasero horiek gabe ere, 
igandekoak ez luke balioko. 
Giza katearen ondorengo 
ekitaldian ere, herri baten 
izenean hitz egin, antzeztu eta 
abestu zuten herritarrek jendez 
lepo betetako plazaren irudi 
polita osatzea lortu zuten.

Ondorengo jaiaren 
argazkietan, nekez aurkitzen da 
tarte hutsik. Halako 
aldarrikapenen aitzakian plaza 
jendez beteta ikustea bezalako 
irudi politagorik ez dago.

Batzuk argazkiaren lehen 
lerroetan ondo ikusten diren 
arren, badaude beste batzuk 
argazkiei distira izugarria 
ematen diotenak. Aipatzekoak 
dira kaskoaren barruan euren 
burua ezkutatu zuten 
motorzaleak, herritartzat 
ditugun senegaldarrak, disko 
jartzaileak, txistulari eta 
trikitilariak, erraldoiak, Jardun, 
pazientzia handiko soinu 
teknikaria, Bergarako tabernari 
eskuzabalak, udal langileak, 

Xaxau konpartsa, Txapa Irratia, 
Goiena, aparkaleku bezala 
erabiltzeko lurrak utzi 
dizkiguten enpresak, beraien 
kamioia ere utzi digutenak, San 
Prudentzio elkartea, gure berri 
eman duten komunikabideak, 
eta kazetari inprobisatuak...

Argazkiek erakusten dute 
gai garela herri bat benetako 
herri bihurtzeko, elkarlanean 
erabakitzeko eskubidea bezalako 
oinarrizko eskubide baten alde 
egiteko. Euskal Herria modu 
honetan batzea garrantzitsua 
den bezala, Bergarako herria 
elkartzearen irudia ere ez dugu 
denbora luzean ahaztuko. 
Eskerrik asko aipatutakoei, eta 
bidean ahaztu zaizkigunoi ere. 
Izugarria izan zen! Lanean 
jarraitzeko aitzakia polita 
zarete; izango duzue gure berri! 
Gero arte!

Maltzagaraino 
elkarrekin
Ibai redondo
(Debagoieneko Sorturen 
koordinatzailea)
Debagoiena

Ezker Abertzaleko kideoi ilusio 
berezia egin digu Gure Esku 
Dago ekimenak. Telesforo 
Monzonen hitzei jarraituz 
Maltzagarainoko bidea, 
erabakitzeko eskubiderainoko 
bidea, herri honek elkarrekin 
egin behar duelako. Zentzuzkoa, 
demokratikoa eta naturala 
delako etorkizuna erabakitzea 
eta bidea elkarrekin egitea. 
Herritarrek hartu dute Telesforo 
eta beste hainbaten testigua, 
Maltzagara oinez hasi dira, 
ilusioz, adorez, dantzaz, kantuz, 
bidean lagun berriak batuz, ziur 
herri bezala jokatzen badugu 
Maltzagara helduko garela. 
Zorionak! 

Sortuk argi dauka, 
Maltzagarainoko bidean, denok 
bide eta norabide berean joan 
behar dugula eta guztiontzako 
dagoela lekua, ezker eta eskuin, 
euskaldun, abertzale, 
españolista edo frantziazale. Gu, 
bide horretan, ezkerreko 
errailetik joango gara, 

erabakitzeko eskubidea bezala, 
herri honen gehiengoaren 
beharrak defendatzeko, krisiak 
kaltetu dituen herritarren 
eskubide sozialak, laboralak eta 
ekonomikoak defendatuz. Eta 
Maltzagara heltzean zer? Egun 
zoriontsua izango da, 
demokraziaren eguna, 
herritarron ordua… erabakia 
bat edo beste izan. Gure 
proiektua argi eta garbia da, 
euskal estatu independentea, 
euskal errepublika. Herri 
langilearen zerbitzura egongo 
dena, demokratikoa, euskalduna 
eta feminista; herritarrak 
bezala, ingurumena zainduko 
duena, munduko herri zapaldu 
zein herritarrekin 
elkartasunean jardungo duena. 
Kantak dioen bezala, jende 
zoriontsua nahi dugulako, 
pertsona libreak, herri eta 
mundu libre batean. Bagoaz!

Eskerrik asko!
Adrian merino 
(uDako lehendakaria)
aretxabaleta

Honen bidez, gure eskerrik 
zintzoena adierazi nahi diegu 
Aretxabaleta kirolez busti gura 
izan duten talde eta elkarteei. 

UDA elkarteak egin zizuen 
gonbidapena, hitzetik hortzera 
hartu eta denon artean 
Aretxabaletako kirolari eman 
diogun bultzada ez da 
nolanahikoa izan. 

Herriko hainbat txokotan 
kirol desberdinak ikusteko eta 
probatzeko aukera egongo da, 
musika eta bertsoak ere ez dira 
faltako eta Aretxarteko tabernek 
beraien kirol-pintxoez eta kirol 
inprobisatuez indarberrituko 
gaituzte.

Eskerrik asko zuri, zure 
elkartea ordezkatuz ostegunetan 
zure elkartearen izenean zuen 
aletxoa jartzera etorri zaren 
horri. Horrelako laguntzek 
berrindartu egiten gaituzte 
aurrera begira lanean 
jarraitzeko eta aurrerantzean 
ere bidelagun izango garela 
espero dugu. Ea asteburuan 
Aretxabaleta kirolez bustitzen 
dugun! Mila esker!

karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goiEnak eskubidea du gutuna laburtzeko. 
gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.

Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena-abizenak, herria eta telefonoa. Gutuna helarazteko: Otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00
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Bergarako Zubiaurre kalean mes-
kita irekitzekotan ziren herriko 
bizilagun pakistandarrak. Kul-
tura jarduera musulmanetarako 
eta errezorako egokitu nahi zuten, 
eta, herrikoentzat ez ezik, baila-
rako gainerako pakistandarren-
tzako ere zerbitzua izatea ere 
bazen asmoa. Ordura arte ez zen 
meskitarik bailaran.

Meskita irekitzeko asmoa
2009-06-12

d u e l a  1 0  u rt e

Ekaitzak hainbat arazo sortu zituen, Arra-
saten eta Aretxabaletan, batez ere. Arrasa-
ten hainbat kale hartu zituen urak, eta 
etxabeetan eta garajeetan –Maala kalekoe-
tan, adibidez– ere ura sartu zen hainbat 
tokitan; Laubideko parkingean, esaterako, 
ura ateratzen ibili behar izan zuten. Are-
txabaletan, berriz, euriak kalteak eragin 
zituen kiroldegiko teilatuan, eta ura sartu 
zen, ondorioz, barrura. 

2004 -06-08

euriaren kalteak debagoienean
Etxebizitzen prezioek goraka zeramatzaten 
hainbat urte eta, etxebizitzen ohiko merka-
tuari beste aukera bat gehitu nahian, etxe 
beheak etxebizitza gisa erabiltzeko araudia 
onartu zuen Bergarako Udalak. Zehaztuta-
ko baldintzetako bat izan zen lokalaren 
jabearen eta Udalaren arteko hitzarmen 
beharra: merkaturatzeaz Udala arduratuko 
zela erabaki zuten, eta zozketa publiko bidez 
egingo zutela, prezio mugatuarekin.

2004 -06-11

etxe beheak etxebizitzatarako

Autoa uretan, Arrasateko Uribarrin.  |   jon ugarte

Z
uzendari ere izan zen Arra-
sate Musikalen: Banda sortu 
zuen, Akordeoi Orkestra... 

Behar bereziak dituzten pertso-
nentzat ikerketan ibilia, EHUren 
eta Donostiako Orfeoiaren saria 
ere jaso zuen bere tesiak.
"Musikomio sateliteko biztanle 
amorratua" zarela diozu Twitter
-eko kontuan. 
Batetik da keinu bat: garai batean 
psikiatrikoan egon nintzen, ber-
tako gaixoekin lanean; bestetik, 
murgilduta nago musikan, espa-
rru desberdinetan: sorkuntzan, 
musika eta dantza uztartzen, 
irakaskuntzan, ekoizpen lan 
batzuk ere egindakoa... Hainbat 
momentutan zorabio moduko bat 
sentitzen da: "Zeri heldu? Dena 
interesatzen zait...". Eta "sateli-
teko biztanle amorratua", ze sen-
titzen duzu hor parte zarela, 
baina agian une batean aldendu 
nahi duzu apur batean, baina 
ezin. Horregatik satelitea: amets 
eta proiektu berriak, gauzak egi-
teko gogoa bai, baina momentu 
batean ezin guztietara heldu.
Ze proiektu dituzu oraintxe?
Fakultatean lan egiten dut duela 
sei urtetik [nahiz eta 1991n hasi 
Irakasle Eskolan, jardun osoko 
lan gisa izan ez arren]. Eta ari 
gara hezkuntza artistiko trans-
diziplinarrari buruzko proiektu 
oso interesgarri batekin. Uztar-
keta bat egiten ari gara; hezkun-
tza artistikoaren inguruan dauden 
musika, dantza, kultura bisuala, 
drama, eszena... denak batera 
hartuz materia batzuk sortzen 
ari gara, ez bakoitza bere aldetik 
hartuta. Proiektu berezia da eta 
hori antolatzen ari gara hiru bat 
urtean. Oso gustagarria da nire-
tzako, eta oso iraultzailea, ze 
Estatuan ez dago halako proiek-
turik duen fakultaterik. Eta, 
bestetik, ikerketa alorrean ari 
naiz, koordinatzaile lanak egiten. 
Eta zaletasun modura, tarteka 

egiten ditut kantuak, dantzak... 
Azkena, adibidez, Zigarrolako 
jaietarako egindako kantua eta 
musika.
Huhezi-k aukera ematen du bide 
berriak jorratzeko, irakaskuntzan 
ere sormenerako, ezta?
Bai, erabat. Berrikuntzaren labo-
rategi bat da hau. Ikusten dugu 
gizarteak zer behar duen, eta 
aztertzen dugu apostu horiek 
egiteko ze bide jorratu. 
Zure kasua izango da eta: jakin-mi-
na eta kezkak dituen pertsonaren-
tzat leku aproposa, hortaz.
Oso. Hau izan da niretzako ikas-
teko aukera, gune, onenetariko 
bat. Izan ere, esanda moduan, 
hainbat gauza interesatzen zaiz-
kit, elkarrekin loturak dituztenak: 
hezkuntza lotuta dago psikolo-
giarekin, gizartearekin, komuni-
kazioarekin, hezkuntzaren ira-
kaskuntzarekin... Oso esparru 
zabala jorratzen dugu hemen, eta 
gustura sentitzen naiz. 

Aipatu duzu azkena egindako kan-
tua; zureak dira, baita ere, Erre-
mentari dantza eta Txarridantza. 
Zer sentitzen da ikustean zuk egin-
dako kantuak herriko jaietako ikur 
bilakatu direla?
Lehenengo sentsazioa da harro-
tasuna: nolako zortea izan dudan 
hainbat obra konposatu eta jen-
dearentzako gustagarri izateare-
kin. Ematen du egon dela kone-
xio bat. Ohitura bihurtu da: 
urtero egiten da, jendea animatzen 
da entseatzera, parte hartzera... 
Bestetik, gogora etortzen zaizu 
nola sortu zen proiektu hura. Eta 
beste sentsazio bat da kantu bat 
sortzen duzunean zurea dela, 
baina une batean delegatu egiten 
duzula: da herriko musika herria-
rentzako. Norberak sortutakoa 
izan arren, obra horrek bizitza 
propioa hartzen du.
Hemen bakarrik ez, gasteizen ere 
egin ei dute Errementari dantza. 
Bai, eguaztenean. Udal Folklore 

Akademiatik deitu ziguten, ikas-
turte amaierako jairako nahi 
zutela eta, antzokirako moldatu-
ta, bertsio txikiagoan. Printzipal 
antzokian izan zen, haurrek egin 
zuten, eta oso ondo. Eta Gasteiz-
ko jaietan ere egingo dute, Matxe-
te plazan, nagusiek.
Besteak beste Down sindromea 
dutenek musika ikasteko metodo 
berezia proposatuz tesia egin 
zenuen, saritua izan zena, gainera. 
Aplikatu da urteotan? Emaitza onak 
eman ditu? 
Esperientzia horrekin hamar 
urte egin nituen Arrasate Musi-
kalen, hainbat pertsonarekin, 
denak zoragarriak. Eman baino 
askoz ere gehiago ikasi nuen. 
Eta, bestalde, oraindik ere apli-
katzen ari dira Arrasate Musi-
kalen metodologia hori; eta bes-
te musika eskola batzuetan ere 
ari dira hura oinarri hartuta 
euren metodologia garatzen. Eta 
hori oso pozgarria da.   

Jose Ramon Vitoria, lantoki duen unibertsitatean, Eskoriatzan.  |   j.i.

"Berrikuntzaren 
laborategi bat da 
Huhezi; ikasteko 
aukera da niretzat"

"Norberak sortuak 
izan arren, obrek 
bizitza propioa 
hartzen dute"

Jose Ramon Vitoria  Musika da bere bizitzaren ardatza: egiten duen denak osagaietako bat doinua 
duela esan daiteke. 25 urtez arrasate Musikalen ibilitakoa, gaur egun Huhezi-n dihardu  |  julEN IrIONDO 

"Zaletasun modura tarteka egiten 
ditut kantuak: azkena, Zigarrolakoa"

Nire herriaN

SaNta barbara 
eta Zaldibar

MuSika etxe 
bateN falta

:)

:(

Zaldibar gustuko izango 
dut, ziurrenik, hainbat 
urtetan, egunero pasatzen 
nintzelako handik Arrasate 
Musikalera joateko. Oso 
oroitzapen onak ematen 
dizkit. Baina niretzako leku 
gustagarria eta oso ondo 
sentiarazten nauena da 
Santa Barbara; eta agian 
jendeak ez du baloratzen. 
Nik oso gustuko dut bertan 
egotea.

Barruan sartuta daukat. 
Zenbat urtean aldarrikatu 
dugun Musika Etxe baten 
beharra! Bertan biltzeko 
herriko dantza taldeak, 
askotariko musika tresnak, 
Euskal Herrikoak bereziki... 
Eta denok batera zerbait 
egitea. Eta pena da une 
honetan ere ez egotea 
halako gune fisiko bat. 
Monterron ez da 
horretarako egokitutakoa.

h e r r i ta r r a karraSate
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jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Aspaldikoa da Bidez Bide proiek-
tua, aurreko legealdiko korpora-
zioa hasita zegoen gaia lantzen.  
Labur esateko, Aramaioko bai-
laran dauden bide zaharrei bes-
te erabilera bat eman gura diete: 
"Egun erabiltzen ez diren bide 
zaharrak aprobetxatuz ibilbide 
ludiko eta kultural bat saretzea 
da asmoa", adierazi du ingurumen 
zinegotzi Idoia Beitiak. Ibilbide 
sarea diseinatu, egokitu eta eza-
gutzera ematea dira proiektuaren 
ardatzak. 

Natura 2000 sarearen baitan 
dauden eremuak, aparteko zuhai-
tzak, osasun egoera onean dauden 
baso eta errekastoak, mendizerrak 
eta bestelako natura interesezko 
guneak lotzea gura dute. Horre-
tarako lehen interbentzio bat egin 
zuten apiril amaieran; auzolanean 
Tellerixen bidea seinaleztatzen 
aritu ziren. Kiroldegian hasi eta 
bukatzen da ibilbidea eta hiru 
kilometro ingurukoa da; ezagutu 
gura duenak seinaleak jarraitu 
besterik ez du egin behar. 

auzolanean, eta "poliki" 
Baina nondik sortzen da Bidez 
Bide proiektuaren ideia? Beitia-

ren arabera proiektuaren "aita" 
den Alex Mendikutek honela azal-
du du: "Jendeak ezagutzen ez 
dituen ibilbideak erabiltzera gon-
bidatzea da gura duguna, bide 

horiei indarra ematea. Hasieran 
egokitu gura genuen ibilbidea 
ezin izan genuen gauzatu arazo 
batzuk izan genituelako, eta horre-
gatik Tellerixen ibilbideari eutsi 

genion. Bide hori izan da lehena, 
baina ez da azkena izango". Izan 
ere, asmoa da poliki-poliki joatea, 
auzolanean betiere: "Faseka joan 
gura dugu, auzolanean, eta herri-
tarren proposamenei zabalik. 
Gogoratzen dut 80 urte baino 
gehiago zituen pertsona batekin 
egon ginela eta ezagutzen ez genuen 
informazio mordoa eman zigula", 
azaldu du Beitiak. Auzolana da 
proiektuaren oinarrietako bat 
eta, era berean, lan egiteko modu 
horrek bizirik dirauenaren beste 
adierazle bat ere bada: "Herritar 
talde bat inplikatu da, eta esker-
tzekoa da hori". Orain arte 5.000 
euro inguru bideratu dira proiek-
tura; horren ia %80a diru-lagun-
tzen bidez jaso da. 

Berreskuratu eta ezagutarazi
Maiatzaren 11n inauguratu zen 
Tellerixen ibilbidea, Amillena 
turismo elkartearen eskutik: 
"Elkartea sortzen ari da oraindik; 
ondarea babestearekin bat egiten 
dugu eta gure lan garrantzitsue-
na da hori guztia ezagutzera ema-
tea, bertako zein kanpoko herri-
tarrendako", adierazi du elkarte-
ko kide Jone Arriolabengoak. 

Ibilbidearen inaugurazioan 
15 bat lagunek hartu zuten parte 
eta ederto ibili ziren Amillena 
elkarteko kideek eman zizkieten 
azalpenak entzuten; Aramaioko 
historia zein istorioak ezagutze-
ra eman gura dituzte, halako 
ibilbide gidatuekin zein bestela-
ko ekintzen bidez. Herritar talde bat Tellerixen bidean barrena, maiatzaren 11n inauguratu zenean.  |   haixeola

Auzolanean jardun zuen taldea kiroldegi pareko seinalea jartzen.  |   haixeola

bide zaharrak aprobetxatuz ibilbide ludiko bat saretu gura dute; proiektuak auzolana du oinarri

Bidez Bide, ondarea zaindu 
eta ezagutzera emateko

esanak

"bide zaharrei 
erabilera ludiko 
bat eman gura 
diegu"

i d o i a  b e i t i a   |   a r a m a i o k o  u d a l a

"tellerixen bidea 
izan da lehena, 
baina ez da 
azkena izango"
alex mendikute   |   bidez bide proiektua

"gure lan 
garrantzitsuena 
da ondarea 
ezagutaraztea"

j o n e  a r r i o l a b e n g o a   |   a m i l l e n a

h e r r i a k

RP
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Otorrinolaringologia kontsulta berria 
ARRASATEN (Udalaitz Mediku Zentroan)
Juanjo Navarro eta Mikel Landa doktoreak

Azterketa diagnostikoa teknologia aurreratuarekin eta ENTZUMEN, SUDUR, EZTARRI 
eta  LEPOko gaixotasunen tratamendu mediku-kirurgiko integrala:
	 •	Gortasuna,	zorabioak	(bertigoak)	eta	akufenoak
	 •	Arnasteko	zailtasunak.	Errinoplastia	estetikoa
	 •	Zurrungen	eta	loaren	apnearen	tratamendua.
	 •	Ahotsaren	patologia	eta	otorrinolaringologia	pediatrikoa

HEMEN GAUDE:

Udalaitz Mediku Zentroa
 Euskal Herria Plaza 3 ARRASATE – 943 79 44 22

Urbieta Mediku Zentroa 
Urbieta kalea 58 DONOSTIA – 943 47 01 44
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2012ko abenduaren 21ean Udalak eta Fagor Arrasate kooperati-
bak hitzarmen bat sinatu zuten ospitale pareko aparkalekua aldi 
batez lagatzeko. Erabaki horrekin gune horretako aparkaleku 
arazoa lausotzea lortu zen. Bada, azken Tokiko Gobernu Batza-
rrean hitzartu zenez, lagapen hori beste sei hilabetez luzatuko 
da. Sei hilabeteko lagapenagatik 3.750 euro inguru jasoko ditu 
Fagorrek Osakidetzaren zein Udalaren beraren eskutik. 

Debagoieneko ospitale pareko aparkalekuaren 
lagapena beste sei hilabetez luzatzea adostu dute

Ibai-Arte merkatari elkarteak edertasunaren eta norberaren 
ongizatearen arloan lan egiten duten hamar dendatan 50 euroko 
50 bonu zozketatuko ditu Ibai-Arte txartela erabiltzen duten 
bezeroen artean. Eskaintza horrekin euren bezeroen fideltasuna 
saritu gura dute antolatzaileek. Uztailaren 15era arte iraungo du 
eskaintzak eta irailaren 30era arte trukatu ahalko dira bonuak.

Eskaintza bereziak edertasunean eta ongizatean 
lan egiten duten dendetan, Ibai-Arteren eskutik

Agerraldi jendetsua egin zuten martitzenean Monterron parkean.  |   jokin bereziartua

j.b.  |  arrasate

Hainbat arrasatearrek prentsa 
agerraldi jendetsua egin zuten 
martitzenean Monterron parkean, 
etxean preso dagoen Josu Uribe-
txeberriaren askatasuna eskatze-
ko: "Epaitu gabeko auzi batenga-
tik, epaitutako guztiengatik baino 
neurri gogorragoak jarri dizkiote. 
Zergatik orain? Arrazoia garbia 

da: mendekua. Utz dezatela Josu 
libre eta harekin batera gaixorik 
dauden preso guztiak. Izan ere, 
milaka eta milaka herritarrek 
hori eskatu dugu behin eta berriz", 
adierazi zuten, besteak beste. 

Hori guztia salatzeko, "Arra-
sateko herritarrek" manifestazioa 
deitu dute gaurko, Herriko Pla-
zatik abiatuta, 19:00etan. 

Josu Uribetxeberria libre uztea eskatzeko 
manifestazioa gaur Herriko Plazatik (19:00)

j.b.  |  arrasate

Tuperren erabilera sustatuz 
hondakinak murriztea eta kon-
tsumo arduratsua bultzatzea 
helburu dituen Ontziratu zaitez, 

erosketak ganoraz! kanpainako 
maiatzeko saridunen berri eman 
du Udalak. Irabazleek 30 euro-
ko balioa duten produktuenga-
tik trukatu ahalko dute saria. 

'Ontziratu zaitez' kanpainako maiatzeko 
saridunen zerrenda jakinarazi du Udalak

v

saburdi
Egoitz Garai.
salegi
Maite Arizaga.
Otamendi
Ihintz Bengoa.
Gorka
Mila Uli.

agirre-etxe
Arantza Etxebarria.
Landaluze
Divina Pinilla.
Kortaberri
Idoia Urrutia.
txomin
Maitane Igartua.

arraNDeGIaK 
Kresala (I)
Arantza Telleria.
Kresala (II)
Begoña Lizarralde.
eguren (I)
Amparo Lopez.
eguren (II)
Luis Osatorre.
Danarrain
Feli Okarantza.
Itsaski
Mari Carmen Serna.

HarateGIaK

MAiAtzeko zozketAko 
irAbAzleen zerrendA

- Beirazko lan pertsonalizatuak.
- Denetariko kristalak.
- Manparak, ispiluak.
- Ate irristagarriak.
- Plastikoak.

- Beira koloreztatua.
- Segurtasun beira.
- Etxe barruko itxierak.
- Barruko ateentzako kristalak.
- Etxeko osagarriak.

BEIRAN BEHAR DUZUN GUZTIA
HEMEN GAUDE

GARAGARTZA
ARAMAIO

TUNELA ARETXABALETAKO
BIDEA

URIBE AUZOA
POLO GARAIA
ARRASATE

LANTEGIA ETA ERAKUSTOKIA  Markulete poligonoa • Ekutio kalea 4 • 23-25 pabilioiak • 20500 ARRASATE 
       Tel.: 943 77 07 74 (4 linea) • Faxa: 943 71 10 15 
       akfactory@arrasatekristaldegia.com • www.arrasatekristaldegia.com

LEKU BERRIA

ERAKUSTOKI BERRIA

julEN IrIONdO  |  arrasate

Animazioa eta dinamizatzailea 
izango dira aurten kanpoko ige-
rilekuko nobedade nagusiak: 
urpekaritza, uretako boleibola, 
saskibaloia, oreka jolasak... Asko-
tarikoak egiteko aukera egongo 
da putzuetan, eta baita haietatik 
kanpo ere –pin-pona, dardoak, 
petanka...–; dinamizatzaileak 
17:00etatik aurrera jardungo du. 
Bestalde, kantinan, ogitartekoak 
hasiko dira ematen, orain arteko 
edari, izozki eta bestelakoez gain. 
Etzaulkiak ere izango dira eta, 
aurten lehen aldiz, baita txirris-
tak ere.

Irailaren 14ra arte iraungo 
du denboraldiak Musakolako 
kanpoko igerilekuetan, eta ekai-
naren 20a baino lehen abonua 
egiten dutenen artean zozketa 
egingo dute, eta egokitzen zaionak 
doan izango du sarrera aurtengo 
udan. Abonuarekin ez ezik, egu-
neko sarrera ordainduta eta 
hamarreko bonuarekin ere era-
bili ahalko dira igerilekuak. Den-
boraldiko lehen eta azken astee-
tan eguraldi txarra egingo balu, 
barruko igerilekuak erabili ahal 
izango lirateke.

Uztailerako kirol eskaintza 
Bestalde, uztailerako kirol eskain-
tza ere prest du Aukeak: nordic 
walking, aqua running... Aurre-
tik, bihar bertan, Fitness Jaia 
izango da, doan, askotariko dizi-
plinak probatu ahal izateko. 

Arrasateko kanpoko igerilekua.  |   goiena

Astelehenean hasiko da 
udako sasoia igerilekuan
Dinamizatzaile bat egongo da, eta ogitartekoak emango dituzte kantinan

Uztailerako eskaintzan dago 
aurten K-Stretch-a. 
Gorputzaren postura berrezten 
du, postura txarrak zuzenduz: 
traumatismoak eta muskuluen 
gainkargak arintzen ditu; 
artikulazioen mugikortasuna, 
arnasketa eta zirkulazioa 
hobetu; eta, orokorrean, estresa 
gaindituz, pertsonaren 
lasaitasuna eragiten eta bizi 
kalitatea hobetzen du. 
Uarkapen erakutsiko dute metodo berria: martitzenetan 
10:30ean eta 18:15ean; eguaztenetan 07:30ean, 13:30ean eta 
15:30ean; eta eguenetan 17:15ean –asteko klase bat–. Prezioa, 
40 euro hilean abonatuentzat eta 50 besteentzat. izena, 
Musakola kiroldegian. Aurrez jendeak metodoa probatu ahal izan 
dezan, martitzenean, hilak 17, lau saio egingo dituzte arratsaldez.

K-Stretch metodoa.  |   irati goitia

Gorputza berrorekatzeko, 'k-Stretch'
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miren mujika

Nagusien Astea ospatu dute Iturbide egoitzan oraingo astean, gaur 
bertan amaitu dutena goizeko bolo txapelketarekin eta arratsaldeko 
bingoarekin. Astean zehar musika, bestelako txapelketak, emanaldiak 
eta dantzaldiak izan dituzte aste berezia ospatzeko. Martitzenean 
bazkaria egin zuten eta irudikoa osteko dantzaldiaren une bat da.

Nagusienak jai giro betean

j.b.  |  arrasate

Gaztetxokoetako ohiko egita-
rauak Udaixe-ko ekintzei utzi-
ko die lekua uztailean. Txanda 
bitan; irteerak, ekintzak, jolasak 
eta gazteekin eurekin Txatxi-
lipurdikoek antolatutako jar-
duerak egongo dira. Ekainaren 
20ra artekoa da izena emateko 
epean eta, hain zuzen, egun 
horretan bertan egitaraua zehaz-
teko afari-bilera deitu dute. 

Aukerak, hainbat 
Bi zati izango ditu aurten Udai-
xe-k, 12 eta 17 urte bitarteko 
gazteentzat bideratutako ekin-
tza sorta bereziak. Uztailaren 
1etatik 11ra bitartean gazteek 
euren aukerako ekintzak egin-
go dituzte eta planifikazioa 

egiteko, izena eman duten gaz-
teekin afari-bilera egingo dute 
hilaren 20an bertan. Horrela 
aurten, gazteek euren neurrira 
egindako egitaraua prestatzeko 
aukera izango dute. 20 euroko 
kostua du lehen zati horrek. 

Abenturak Lizargaraten 
Arrasate utzi eta Udaixe-ren 
bigarren zatia Lizargaraten 
gauzatuko dute eta proposatzen 
dena da abentura-jolas bat tal-
deka, 3 gau eta 4 egunez. Irtee-
ra berezi honek ere 20 euroko 
kostua du. Modalitate baten 
zein bestean ala bietan izena 
emateko esku-orria bete eta 
Gaztetxokoetan, Gazte Bulegoan 
ala Txatxilipurdi elkartearen 
egoitzan utzi behar da.

'Udaixe'-ren ekintzetarako izena 
hilaren 20ra arte eman daiteke

Iaz Sukarrietara eginiko irteerako argazkia.  |   txatxilipurdi

j.b.  |  arrasate

Orain arte ez bezala, zapatuan 
barik egubakoitzera aldatu dute 
eguna, eta, gainera, festa handia-
goa izango da aurtengoa, ikasto-
lako bertako artisau eta artiste-

na izango baita protagonismoa. 
Jaia 17:00etan hasiko da tailerren, 
puzgarrien eta artisau-postuen 
irekierarekin. Seber Altube pla-
zan, 18:00etan, ikastolako Lehen 
Hezkuntzakoek Olinpiadak egin-

go baitituzte, hirugarren maila-
koek jolas tradizionalenak eta 
bosgarrenekoek herri-kirolen 
olinpiadak. Ordu berean Biterin 
oholtza gainera igoko dira ikas-
tolako hainbat artista: Beñat 
Arrieta, gitarra-jotzailea; Julen 
Azkona, piano-jotzailea; ikasto-
lako musika talde instrumentala 
eta Lehen Hezkuntzako ikasleak, 
Akrosport erakustaldia egingo 
dute. Haurrentzako une handia 
19:00etakoa izango da, ordea. Izan 
ere, Argitxori ongietorria orduan-
txe egingo diote. Horrekin bate-
ra, Maider Altzelai ikastolako 
gurasoak ipuin kontaketa egingo 
du, eta ondoren, magia saioa 
izango dute haurrek Mikel Otei-
tza gurasoaren eta Alaiur Altze-
lai ikaslearen eskutik. Jaiaren 
amaierarako, ikastolako abesba-
tzak egingo du saiotxoa, BHklip 
bideo-lehiaketaren sari-banaketa 
ere egingo da eta Almeneko ira-
kasleen eta Mery May ikasle 
ohiaren musika-emanaldiak egon-
go dira. Arratsaldean zehar xaboi
-ponpa erraldoiak egingo dituzte, 
trikitilariak alaituko dute giroa 
eta txosnetan, euskal kantuak 
abesteko aukera ere izango da.

Ikastolaren jaia egingo 
dute Arizmendikoek gaur
biteri eta seber altube plazetan emanaldiak, 
tailerrak eta jolasak egongo dira arratsaldean

Argitxori egindako ongietorria 2012. urtean.  |   arizemdi

jON bErEzIbAr  |  arrasate

Danbor, barril eta makilen harra-
botsen artean bihar beteko dituz-
te herriko txikienek jaien iragar-
le lanak. 19:00etan aterako dira 
neska mutikoak ospitale atzeko 
kaletik eta ohiko ibilbidetik gora, 
ordu eta erdiren buruan, gutxi 
gorabehera, helduko dira plaza-
ra Arrasate Musikaleko bandaren 
laguntzarekin. 

Azken ukituak 
Entseguetan buru-belarri azken 
asteetan jardun eta gero parte
-hartuko duten 207 umeak gertu 
daude biharko. Azken entsegua 
bihar egingo dute, Gaztelupen, 
goizean, eta 18:00 aldera batuko 
dira ordurako eskoziar, sukalda-
ri eta bestelako uniformeak soi-
nean eta prest. Ohi bezala, Gari-
bai, Biteri, Maala eta plazatik 
pasatuko da danborrada.

Haurren danborrada egingo da 
bihar 207 neska-mutikorekin

Karrozak itxura berria izango du
Aldaketa handirik ez du izango aurten haurren danborradak baina 
bai berritasun txiki bat karrozari dagokionean. Itxura aldatu eta 
ukitu berriak eman dizkiote haurren danborradako karrozari. 
Masta bat erdian eta haren puntan marrazki bizidunetako dragoi 
baten itxura duen irudia ipini dute elementu nagusi moduan. 
Bihar 48 haur txiki joango dira karroza berrian.

Karroza berria, SUDCekoen biltegian.  |   j.b,

ibilbideari 19:00etan ekingo diote, betiko legez, ospitale osteko kaletik

Era guztietako txatarra 
eta metalak erosten ditugu.

•
Pabiloiak, ganbarak… 

garbitu, eraikinak bota…
•

Makineria handia dugu.

Txurisena poligonoa, 1. lokala.
Musakola auzoa, Pesako garajeen ondoan.

Arrasate
Telefonoak: 

943 04 44 03 eta 605 75 70 04.

Alfontso X Jakintsua 7  (Grupo San Juan)  ARRASATE.
Tel.: 627 13 26 14 • olatzurkia@gmail.com

• MUSIKA HEZKUNTZA EGOKITUA-ALTERNATIBOA
• Gitarra, piano, ukelele eta baxu eskolak.
• Ikasi musika hizkuntza modu ludiko eta esperimentalean!
• Adin guztietarako.
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julEN IrIONdO  |  arrasate

Dragoi taldeko neskek oso emai-
tza onak lortu zituzten asteburuan 
Valentzian jokatutako Gimnasia 
Aerobikoko Espainiako Txapel-
ketan, urteko zita garrantzitsue-
nean. 

Hirugarren nibelean, Miren-
txu Amozarrainek eta Eider Altu-

bek osatutako bikoteak lehenen-
go postua eskuratu zuen, eta 
Maialen Gallardok, Maialen Dia-
zek, Maite Olidenek eta Maitane 
eta Leire Ugartek osatutako tal-
deak, bigarrena. 

Laugarren nibelean, berriz, 
hirugarren geratu ziren Nerea 
Otxoa eta Olatz Fernandez; bakar-

ka lortu zituzten arrasatearrek 
emaitzarik diskretuenak: bigarren 
nibelean, hamahirugarren Araitz 
Altube, eta 22. Ane Gorosabel.

Ikasturte bukaerakoa etxean 
Aurtengo Espainiako Txapelketan 
inoiz baino klub eta gimnasta 
gehiagok hartu dute parte: Errio-
xako, Madrilgo, Kataluniako, 
Soriako, Aragoiko, Valentziako 
eta Euskal Herriko ordezkariak 
ibili ziren lehian. Txapelketako 
mailak ere gora egin du aurreko 
edizioekin alderatuta, klubeko 
arduradunen esanetan. 

Asteburu honetan berriz ere 
kanpora bidaiatuko dute moda-
litate aerobikoan diharduten 
Arrasateko gimnastek; Katalu-
niara doaz, Hospitaletera, berta-
ko sariketa jokatzera. 

Dragoiko gainerako kideek, 
berriz, ikasturte amaierako era-
kustaldia egingo dute domekan, 
11:30ean hasita, Uarkape pilota-
lekuan. 

Hiru podium, gimnasia aerobikoan
bikoteka eta taldeka nabarmendu dira Dragoikoak espainiako txapelketan

Valentzian aritu ziren gimnastak, irabazitako dominekin.  |   Dragoi

OHIKO BATZAR NAGUSIA

Eguna: 2014ko ekainaren 16a.
Tokia: Kulturateko Jokin Zaitegi aretoa.
Ordua: 18:00ean, lehenengo deialdian eta  
 18:30ean bigarren deialdian.

GAI-ZERRENDA

2013ko Batzar Nagusiko aktaren onarpena, 1. 
hala badagokio. 
2013ko jarduera eta diru-kontuen azalpena 2. 
eta onarpena, hala badagokio.
2014ko bazkide ekarpenaren zenbatekoari 3. 
buruzko proposamena. 
2014ko egitasmo eta aurrekontuaren 4. 
azalpena eta onarpena, hala badagokio.
Zuzendaritza Batzordearen osaketa.5. 

Galdera eta erreguak6. .

 Batzarrean onartu behar diren dokumentu guztiak 

aldez aurretik elkartearen egoitzan eskuragarri 

izango dituzue.

OHIKO BATZAR NAGUSIA

Eguna: 2014ko ekainaren 16a.
Tokia: Kulturateko Jokin Zaitegi aretoa.
Ordua: 18:00ean, lehenengo deialdian eta  
 18:30ean bigarren deialdian.

GAI-ZERRENDA

2013ko Batzar Nagusiko aktaren onarpena.1. 
2013ko jardueraren eta diru-kontuen 2. 
azalpena eta, hala badagokio, onarpena.
2014ko bazkide ekarpenaren zenbatekoa 3. 
finkatzea.
2014ko egitasmoak eta aurrekontua, eta 4. 
hala badagokio, onarpena.
Zuzenbide Batzordearen berritzea5. 
Elkartearen jakinarazpenak.6. 
Galdera eta erreguak.7. 

 Batzar Nagusirako dokumentazioa Txatxilipurdiko 

egoitzan egongo da bazkideen eskura. Nahi duenari, 

etxera bidali diezaiokegu dokumentazio hori.

Eñaut Muxika / Lehendakaria
Arrasate, 2014ko ekainaren 5ean.

OHIKO BATZAR NAGUSIA

Eguna: 2014ko ekainaren 16a.

Tokia: Kulturateko Jokin Zaitegi aretoa.

Ordua: 18:00ean, lehenengo deialdian eta  

 18:30ean bigarren deialdian.

GAI-ZERRENDA

2013ko Batzar Nagusiko aktaren onarpena.1. 

2013ko jardueraren eta diru-kontuen 2. 

azalpena eta onarpena, hala badagokio.

2014ko bazkide ekarpenaren zenbatekoa 3. 

finkatzea.

2014ko egitasmoa eta aurrekontuaren 4. 

onarpena, hala badagokio.

Zuzendaritza Batzordearen berritzea.5. 

Galdera eta erreguak.6. 

 Batzarrean onartu behar diren dokumentu guztiak 

aldez aurretik elkartearen egoitzan eskuragarri 

izango dituzue.

Ines Alday Oruna / Lehendakaria
Arrasate, 2014ko ekainaren 5ean.

Irati Pagoaga / Lehendakaria
Arrasate, 2014ko ekainaren 5ean.

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Mondraren mendeurrena (1913
-2013) dela-eta antolatutako ekin-
tzen emaitza moduan atzo aur-
keztu zuten, udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan, Mondraren 
liburua eta DVDa: "Gustura gera-
tu gara proiektu honetarako egin 
dugun lanarekin eta bereziki 
emaitzarekin. Orain garrantzi-
tsuena falta zaigu: ondo saltzea", 
adierazi du asteon Arrasate Irra-
tian Mondrako bazkide Fernan-
do Laspiurrek. 

Lehen ediziorako 700 ale ate-
ra dituzte; liburuan argazki zaha-
rrak eta hainbat pasarte interes-
garri jasotzen dira eta DVDean, 
berriz, Oihan Vitoriak eta Jokin 
Uribetxeberriak iaz egin zuten 
dokumentala ikus daiteke. Uda-
laren diru-laguntzari esker izan 
da posible liburua argitaratzea 
eta horregatik atzoko aurkezpe-
na udaletxean egin zuten. 

Andueza eta Porcelen lana
Mondrako zuzendaritza utzi arren 
ere, Laspiur bera eta Jose Luis 
Ezkurra buru-belarri aritu dira 
proiektu honetan laguntzen. Izan 
ere, John Andueza eta haren 
emazte Marian Porcel izan dira 
egileak:  "Jende asko dago libu-
ru honen atzetik. Batetik, argaz-
kien jabeak daude; horietako 
batzuk orain 80 urte dituzten 
jokalari ohiak dira. Bestetik, 

argazki horien bila norengana 
jo genezakeen esan ziguten per-
tsonak ere badaude. Hala ere, 
sekulako lana egin duena, John 
Andueza egileaz gain, Marian 
Porcel izan da. Argazkiak iden-
tifikatzen, sailkatzen eta auke-
ratzen lan itzela egin du", azaldu 
du Laspiurrek.  

"Istorio dibertigarri asko ditu"
Klubaren 100 urteetako historia 
laburtzen saiatu dira, ez delako 
batere erraza mende oso bat 
liburu baten jasotzea –argazki 
zaharrenak 1923 urte ingurukoak 
dira–. Ezkurrak nabarmendu 
duenez, historiak berak baino, 
istorioek dute garrantzia: "Bitxi-
keria eta istorio dibertigarri 
asko jasotzen ditu. Oso erraza 
da irakurtzeko, gazteenetik hasi 
eta nagusienetara arte". Laspiu-
rrek gaineratu du "txantxetan" 
ibiltzeko aitzakia ederra dela: 

"Liburua, ikusi eta irakurtzeko 
erraza izateaz gain, haren gainean 
berba egiteko aproposa da. Aspal-
diko pasadizoekin momentu eder 
batzuk pasatzeko aitzakia ema-
ten du". 

Liburuaren aurkezpenarekin 
amaitutzat eman dituzte erabat 
mendeurrenaren harira antola-
tutako ekitaldiak. 

Biharko Ardo Egunean salgai 
Kaleratu berri duten produktua-
ren helburua zein den argi dute 
Laspiurrek zein Ezkurrak: "Mon-
drarendako diru-iturri izan dadi-

la". Liburuak eta DVDak –liburu 
barruan doa ikus-entzunezkoa– 20 
euroko prezioa du; erosi gura 
duenak biharko Ardo Egunean 
izango du horretarako aukera, 
goiz eta arratsalde. Era berean, 
Itzala, Kajoi eta Monte tabernetan 
ere egongo dira salgai. 

Ardo Egunean, gaztarik ez 
egoteaz aparte, nobedade nagusia 
da Seber Altube plazan egingo 
dela. Haurren danborrada Herri-
ko plazan amaituko delako alda-
tu dute lekua. Gaineratu dutenez, 
asmoa dute Sanjuanetan ere 
kalean mahai bat jartzeko. 

Mondraren 100 urteko historia 
eta istorioak, liburu baten jasoak
atzo aurkeztu zuten eta biharko ardo egunean egongo da salgai, 20 eurotan

Jose Luis Ezkurra eta Fernando Laspiur, liburua eta DVDa eskuan.  |   jokin bereziartua

EsAnAk

"bitxikeria asko 
jasotzen ditu; 
oso erraza da 
irakurtzeko"

j o s e  l u i s  e z k u r r a   |   m o n d r a
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mIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Julen Ribas arrasatearrak akua-
rela lanak ipini ditu ikusgai Itza-
la tabernan. Formatu txikiko 
hamasei lan ikus daitezke datozen 
egunetan. "Duela bi aste ipini 
nituen akuarelak, eta harrera 
ona izan dute. Formatu txikikoak 
dira", dio egileak. 

Akuarela horietan paisaiak 
dira protagonista, baina oinarriak 
bi dira: alde batetik, hainbat 
bidaiatan egindako erretratuak 
oinarri hartuta egindako lanak, 
eta beste alde batetik, lekuan 
bertan margotutakoak. "Horre-
gatik dira formatu txikikoak, 
argazkiak oinarri dituztelako. 
Bidaietan ateratako argazkiak 
margolan bilakatzen ditut. Apur 

bat handiagoak dira lekuan egin-
dakoak. Adibidez, Kurtzeberrin 
egindako akuarela. Noizbehinka 
egiten ditut lekuan lekukoa mar-
golanak", dio Ribasek.

Askotariko teknikak 
Itzala tabernan ipini duen era-
kusketako lanak akuarelak dira, 
baina askotariko teknikak era-
biltzen ditu Julen Ribasek lanak 
egiteko; besteak beste, akrilikoa, 
olioak eta baita ikatz-ziriarekin 
egindakoak. "Gustura erabiltzen 
ditut teknika guztiak. Unean 
uneko aukeraketa egiten dut. 
Oraingo honetan, akuarelarekin 
egindako bilduma egitea erabaki 
dut. Aurrerago, auskalo...", esan 
du Julen Ribaseak.Gondola baten akuarela.  |   julen ribas

Julen Ribasen akuarelak Itzala tabernan

A.A. / u. m.  |  arrasate

Hamargarren urteurreneko ospa-
kizun nagusia du bihar Portaloi 
elkarteak. Pintxo-potearekin hasi-
ko dute eguna, eta gero kantuan 
egingo dute, guztiok ezagutzen 
ditugun kantu horiek. Herritik 
eta kanpotik etorritako kantuza-
leak batzea dute helburu. Buka-
tzeko, erromeria egingo dute, eta 
herri bazkaria tarteko. 
Arrasaten gustuko dugu kantuan 
eta dantzan egitea?
Hamar urtean egon gara horretan, 
eta taldetik 200 bat lagun pasatu 
dira kantuan, eta Herrixa Dantzan 
ekimenarekin bat egiten dugu 
eta urtero 80 bat-edo ibiltzen da. 
Oso arrakastatsua da, bai. Hori 
bai, krisia dela eta erretiro aurre-
ratua dela, 55 urtetik aurrera asti 
handia dugu eta oso egokiak dira 
ekitaldi hauek, herrikoiak dire-
lako jende guztiarentzat.
Zapatuan Herriko Plazan izango 
den kantaldia zelakoa izango da?

Seber Altuben elkartuko gara, 
Mondra taldearekin batera pintxo
-jana egiteko. Gero, kalejira izan-
go dugu, bi geldiunerekin: Arbo-
lapetan eta Goizaldeko plazatxoan. 
Hiruzpalau kantu egin eta plaza-
ra abiatuko gara (13:00etan). Han, 
hogei bat abesti kantatuko ditu-
gu, txistulariek, soinu-joleek, 
gitarra-joleek… lagunduta; hama-
zazpi musikarik eman dute etor-
tzeko berba. Hainbat herritako 
kantuzaleek eta dantzazaleek ere 
parte hartuko dute. Eta euren 
presentziarekin hobetu eta lora-
tu egingo dute zapatua. Euskal 
Herrian 60 bat kanta-talde daude, 

guk harremanak landu ditugu 
batzuekin batez ere. Etorriko dira 
Donostiatik, Gernikatik, Bilbotik, 
Aretxabaletatik, Eibartik, Otxan-
diotik… Badakigu 200 bat etorri-
ko direla. Guk ere egin izan ditu-
gu irteerak: Bilbora, Gernikara, 
Gasteizera, Eibarrera…  
Horiekin batera, baina, ekitaldia 
entzutera doanak izango du kan-
tatzeko aukerarik?
Bai, eta kanta batzuekin kantu-
paperak aterako ditugu, mundu 
guztiarentzat. Irekia da. 
Erromeriarekin borobilduko da egu-
na, 17:30ean; Herrixa Dantzan 
ekimenaren bidetik joango da?

Bai, Patxi Montero egongo da 
ekitaldia gidatzen. Ordu eta erdi-
koa izango da. Gure ustez, luxuz-
ko erromeria da; erromeria kan-
tatua, zenbait kasutan. 
Hamar urte atzera egingo dugu; 
kulturari bultzada ematea zen elkar-
tearen  jatorrizko helburua?
Ez bakarrik. Adibidez, estatutue-
tan daukagu ondarea babestu eta 
kontserbatzea ere. Baina asko ez 
gara, eta, azkenean, landu dugu-
na da kanta eta dantza. Kantari 
dagokionez, adibidez, zazpi urtean 
egon gara Trikitixa Eskolako 
Maixarekin. Eta Herrixa Dantzan 
ekimenaren bultzatzaile gara. 
Gure giroa, orokorrean, euskal-
duna da. Eta euskararen alde ere 
egin izan dugu zertxobait. Baina 
kezkatxoa ere badugu, errelebo 
faltarengatik. Gazteak ez dira 
atrebitzen edo gustu desberdinak 
dituzte… Kanpoan ere egoera 
bera da. Beraz, jendea animatu 
nahiko genuke. 

Salva Dalmau eta Jose Luis Galdos, Arrasate Irratian, asteon.  |   imanol gallego

salva Dalmau eta Jose Luis Galdos  | Portaloi elkarteko kideak

"Badakigu kanpotik 
200 bat lagun 
etorriko direla" 
aparteko kantaldi eta erromeriak antolatu ditu 
Portaloi kultura elkarteak biharko, zapatua

"Luxuzko erromeria 
izango da 
arratsaldekoa: 
kantatutakoa"

ubANE mADErA  |  arrasate

Udako oporretara guztia eman-
da iritsi gura du Arrasate 
Musikalek eta bederatzi kon-
tzertu iragarri ditu datozen 
asteotarako.  

Gaur, egubakoitza, egingo 
ditu halako bi: 18:00etan da 
bata, musika eskolan bertan. 
Akademian ikasten diharduten 
hezkuntza bereziko ikasleek 
kontzertua egingo dute, Olaia 
Ramos eta Domentx Uzin ira-
kasleen gidaritzapean. 

Bestea, berriz, 20:00etan 
izango da, San Juan parrokian. 
Amaia Artzamendik zuzendu-
ta, biolin ikasleek egingo dute 
emanaldia, ordubete ingurukoa. 
Bakarka (pianoak lagunduta) 
zein taldeka interpretatuko 
dituzte musika piezak.

Hurrengo hitzordu gertu-
koena bihar, zapatua, izango 
da. Kasu horretan, biolontxe-
lo ikasleek egingo dute kon-
tzertua, Igor Egidonen gidari-
tzapean; baina ikasle gazteez 
gain (ohikoena), biolontxelo 
ikasketak egiten dituzte bete-
ranoek ere jardungo dute. 

Eta hortik aurrera, uztail 
erdialdera arte, beste sei ema-
naldi egingo dituzte.

Musikaz blai 
jarriko ditu 
asteok Arrasate 
Musikalek

"17 musikarik eman 
dute etortzeko 
berba: txistulariak, 
soinu-joleak…"

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82
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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

ERAIKuntzAK
ARRAsAtE ERAIKuntzAK sL 
arrasate 
Meatzerreka auzoa
Tel.: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

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

MARGOAK
ApAIn MARGO EtA ApAInKEtA
arrasate 
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

O.E.  |  bergara

Gaur, egubakoitza, zabalduko 
dute kanpoko igerilekua. Irai-
lera bitartean, beraz, txirris-
tan behera jaisteko edo zelaian 
eguzkia hartzeko aukera egon-
go da 10:00etatik 20:30ak bitar-
tean. 

Futbol zelaira pasoa 
Azken prestaketa lanetan ibi-
li dira egunotan Debagoiene-
ko kiroldegietan. Baita Ber-
garan ere. Belarra mozten eta 
guztia garbi eta prest uzten 
aritu dira langileak aste hone-
tan Agorrosinen, gaurtik 
aurrera erabilgarri uzteko 
kanpoko igerilekua eta gunea.
Aurreko urteekin alderatuta, 
ez da berrikuntza handirik 
egongo baina bada berrikun-
tza nagusi bat: San Martzial 
eguneko ospakizunaren ostean, 
uztailaren 7tik aurrera, posi-
ble izango da kanpoko igeri-
lekuetatik ondoko futbol 
zelaira pasatzea; alde biak 
bereizten dituen hesia zabalik 
egongo da. Bestalde, aurreko 
urteko moduan hamakak gil-
tzapean uzteko txokoa ere 
egongo da, eguneroko erabil-
tzaileen eskura.

Gaur 
zabalduko 
dute kanpoko 
igerilekua

OIhANA ElOrtzA  |  bergara

Serafin Esnaola apaiza izango 
dute gogoan domekan San Anto-
nion. Jaiak ospatuko dituzte auzo 
horretan asteburu honetan eta 
egitarauaren barruan sartu dute 
omenaldi hori, 50 urte beteko 
direlako Esanolak lehen meza 
San Antonion eman zuenetik. 

Ermitan 
Etzi, domeka, eguerdian izango 
da Esanolaren omenaldia. Migel 
Anjel Elkoroberezibarren eskutik, 
jaietako filmak eta diapositibak 
erakutsiko dituzte auzoko ermi-
tan, 12:00etan. Emanaldi horrekin 
omenaldia egingo diote duela 
mendi erdi lehen meza auzo horre-
tan bertan eman zuen Serafin 
Esnaola zenari. 

Buruhandiak egunero 
Gaur, egubakoitza, ekainak 13, 
da San Antonio eguna eta egun 
horren bueltan ospatu ohi dituz-
te jaiak auzo horretan. Berez 
atzo, eguena, hasi zituzten, kan-
pai-iraulketarekin eta etxafue-
goekin. Iluntzean buruhundiak 
ziren irtetekoak. Izan ere, horiek 
ez dute hutsik egingo aurtengo 
jaietan. Gaur ere aterako dira 
kalera, 18:30ean; bihar, kukañe-
kin batera ibliko dira eta eurek 
emango diete jaiei bukaera dome-
kan, 19:00etan. Ordura arte, bai-

na, egongo da zer egina San 
Antonio auzoan. Gaur eguerdian, 
esaterako, San Joxepeko abesba-
tzak kontzertua egingo du eta 
egun guztian zehar musika egon-
go da entzungai auzoan. Bihar 
goizean, berriz, zezentxoak eta 
poniak egongo dira eta iluntzean, 
urteroko sardina jana egingo 
dute auzoan bertan muntatzen 
duten karparen azpian. Friskis 
taldeak jarriko du giroa.

Bestalde, aurten ere egingo 
dute gazte mailako txirrindulari 
lasterketa. Domeka arratsaldean 
izango da hori, 16:00etan. Sari 
banaketa 18:30an izango da.

Serafin Esnaola omenduko 
dute San Antonioko jaietan 

Serafin Esnaola.  |   goiena

LOMCE hezkuntza legearen aurka protesta egiteko agerraldi 
jendetsua deitu du Bergarako Hezkuntza Mahaiak ekainaren 
19rako, datorren eguenerako. 19:00etan izango da kale agerraldia 
San Martin plazan. Leloa izango da: Guztion artean lor dezakegu! 
Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki! LOMCEri ez!. Lege horri 
ezezkoa emateaz gain, Hezkuntza Mahaiak elkarlana garrantzi-
tsua dela uste du: "Hezkuntza eragileok LOMCEa gure herrian 
aplika ez dadin estrategia komunak eta bitartekoak lantzen ari 
gara". Hala, datorren ikasturtean ere lege horren aurkako pro-
testa eta ekintza bateratuekin jarraituko dutela aurreratu du.

LOMCE legearen aurkako agerraldi jendetsua 
deitu du Bergarako Hezkuntza Mahaiak 19rako

Euskarazko irakurzaletasunaren astea izango da hurrengoa 
Bergaran. Hala, batetik, umeendako ipuin kontaketa egongo da 
Agorrosingo kanpoko gunean datorren eguaztenean, hilak 18, 
17:00etan. Bestalde, astelehenetik zapatura bitartean liburuak 
Elkar dendan erostearren, deskontuak egongo dira. Datorren 
astean, beraz, euskarazko literatur liburuak erosterakoan, libu-
ru saltzaileak emandako erosketa txartela Jarduneko bulegora 
eraman eta deskontua abonatuko diote erosketa egin duen herri-
tarrari. Deskontuak %50 artekoak izango dira.

Ipuin kontaketa eta liburuak merkeago erosteko 
aukera datorren astean, irakurzaletasunaren astean

Bergarako udal pilotalekuan egingo dute bihar, zapatua, 12:00e-
tan aurtengo Koldo Eleizalde literatura lehiaketako sari bana-
keta. Aurtengo lehiaketan, 251 ikaslek hartu dute parte ipuin 
idatzien generoan, 13k bertsoeen kategorian, 41ek komikienean 
eta kontaketa eta interpretazio generoan, berriz, 100 lagunek. 
Azken kategoria horretan, adibidez, iaz bainok gehiagok hartu 
dute parte. Ipuin idatzietan, bestalde, nagusien kategorian izan-
dako maila jasoa nabarmendu du epaimahaiak. Sariak emateaz 
gain, ikastetxeek prestatutako zenbait emankizun ere izango dira 
eta saritutako lan batzuk ere ikusi edo entzungo dira.  

Bihar eguerdian egingo dute aurtengo Koldo 
Eleizalde literatura lehiaketako sari banaketa
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Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

m.A./m.B.  |  bergara

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
sailak Miguel Altuna institutu 
berriaren proiektua 2015 urte 
hasieran esleituko duela jaki-
narazi eta astebetera agerraldia 
egin du EAJk. Gipuzku Buru 
Batzarreko Hezkuntza saileko 
arduradun Karlos Ormazabalek 
eta Aintzane Oiarbidek, Udale-
ko EAJren bozeramaleak egin 
zuten agerraldia, eguaztenean.

Oiarbideren esanetan, proiek-
tuari duela hamar urte eman 
zitzaion hasiera: "Victoriano 
Gallastegi alkate ohiak etxebi-
zitza sailarekin akordioa sinatu 
ostean, Candy enpresa inguruko 
lursailak eskola berria eraiki-
tzeko izango zirela hitzartu zen". 
Eta gehitu zuen: "Hamar urtez 
EA eta PSEko Hezkuntza sail-
buruekin negoziaketetan eta 
lanean aritu ostean, EAJk Hez-
kuntza sailaren ardura hartzean 
eman zaio Miguel Altuna  proiek-
tuari benetako bultzada. Egin-
dako apustuari esker errealita-
te bihurtuko da". 

Karlos Ormazabalek, bestal-
de, gogora ekarri zuen 2013ko 
Legebiltzarrerako hauteskunde 
kanpainan, Gipuzkoako EAJk 
ikastetxea bisitatu zuela legebil-
tzarrerako hautagaiekin, Joseba 
Egibar buru zela. Eta gehitu 
zuen: "Argi izan dugu ikastetxe 
berria egitea erabat beharrezkoa 
eta lehentasunezkoa zela".

"Ez genuen etsi" 
Oiarbideren arabera, Bergarako 
EAJk gogoz eta ahaleginez egin 
du lan Iñigo Urkullu lehenda-

kariak Eusko Jaurlaritzako 
gidaritza hartu zuenetik, duela 
urte bete baino gehiago: "Urku-
lluk krisi testuinguru gogor baten 
pean ekin zion gobernuko lana-
ri eta bagenekien aurrekontu 
guztiek %40-60ko murrizketa 
izango zutela eta beraz, ez zela 
erraza izango Miguel Altunare-
na bezalako eraikin berriak 
egiteko diru-laguntzak lortzea. 
Hezkuntza sailetik aurrekontu 
zailtasunen berri ematen ziguten, 
baina ez genuen etsi. Urteetako 
lana izan da". Hala, Bergarako 
EAJren ustetan beharrezkoa zen 
GBBko eta EBBko zuzendaritza-
ren inplikazioa "azken baten 
erabaki politikoa zelako".  

Bestetik, prozesuan barrena 
Miguel Altuna institutukoekin 
"etengabeko kontaktuan" egon 
direla ere argitu zuen Oiarbidek 
eta eskerrak ere eman zizkion 
zuzendaritzari "euren laguntza-
gatik eta izandako pazientzia-
gatik". Era berean, "kolaborazio 
publiko-pribatuaren ildotik 
Miguel Altunak egindako lana" 
azpimarratu zuen Oiarbidek: 
"EAJk beti babestu izan du ere-
du publiko-pribatua eta eredu 
hori sustatzen jarraituko dugu 
hezkuntza eta industria optimi-
zatu eta lanpostu sendoagoak 
sortzeko", gaineratu zuen.

Hori horrela, aurrera begira 
ikastetxearekin zein inguruko 
enpresariekin lanean jarraituko 
dutela esan zuen: "Gure proiek-
tua eurekin partekatuko dugu 
Bergara lanbide-hezkuntzaren 
puntako gune eta Euskal Herri-
ko erreferente izan dadin".

"Errealitate bihurtu da 
egindako apustuari esker"
eaJk dio Hezkuntza saila eurak hartzean eman 
zaiola benetako bultzada Miguel altuna berriari

Karlos Ormazabal eta Aintzane Oiarbide batzokian.  |   Miren arregi

Ekainaren 21ean eta 22an 
izango da aurtengo 3x3 sas-
kibaloi txapelketa. San Mar-
tin plazan jokatuko da aurten 
ere, eta maila bakoitzak bere 
ordutegia izango du. Taldeek, 
eguaztena aurretik eman behar 
dute izena. Egun horretan, 
gainera, umeendako filma 
eskainiko dute.

Datorren asteburuan 
izango da aurtengo 
3x3 saskibaloi festa

OIhANA ElOrtzA  |  bergara

Magia ikuskizuna, umeen eguna, 
suzko erruberak, Bartzelonako 
Can Vies Csa-ko lagunekin ter-
tulia, Goiener proiektua zer den 
ezagutzeko hitzaldia, dantza tai-
lerra ... denetariko ekitaldiak 
antolatu ditu Bergarako gaztetxeak 
14. urteurrenerako. Gaur, egu-
bakoitza, hasiko da urteurreneko 

ospakizuna, eta hilaren 22ra arte-
ko egitaraua prestatu dute. 

Umeen eguna 
Magia ikuskizunak emango dio 
hasiera 14. urteurrena ospatzeko 
antolatu duten egitarauari. "Ima-
nol Ituiño etorriko da, 22:30ean. 
Ezaguna dugu gaztetxean. Lehen-
dik ere egona da, arrakasta izan 

zuen bere ikuskizunak eta berriz 
gonbidatu dugu. Berdin gertatzen 
da saioa hasi aurretik egongo 
diren suzko erruberekin ere. 
Duela bi urte bota genituen lehen 
aldiz eta jendearen gustukoak 
izan direnez, errepikatu egingo 
dugu", dio gaztetxeko kide den 
Aitor Narbaizak. Eta gaineratu 
du: "Bihar berriz, Kataluniako 
Can Vies Csa-ko kide batzuk datoz 
eta tertulia izango dugu eurekin, 
hango egoera zuzenean ezagutze-
ko. Elkarrekin afalduko dugu". 

Domekan, berriz, umeen egu-
na izango da gaztetxean. "Gabo-
netan egin genuen antzerako 
esperientzia lehen aldiz eta haur 
eta gurasoen asanblada sortu 
berri denez, eurekin batera anto-
latu dugu domekako egitaraua. 
Jolasaz gain, bazkaria ere egon-
go da, gaztetxean bertan", aurre-
ratu du Idoia Larrañagak, gazte-
txeko kideak. 

"Denondako espazioa" 
Gaztetxea jendeari erakustea ere 
gura dute urteurren honekin eta 
jendeak gaztetxea ezagutzea ere 
bada helburuetako bat, Larraña-
gak azaldu duenez: "Erakutsi 
gura dugu kontzertuez gain, gaz-
tetxeko kultura eskaintza zaba-
lagoa dela. Horrekin batera gaz-
tetxea denondako espazioa dela 
ere azaldu gura dugu, ezagutzera 
animatu gura ditugu herritarrak. 
Horregatik erabaki dugu ekital-
di denak bertan egitea".  

Gaztetxe eguna 
Ekainaren 21ean egingo dute 
aurtengo gaztetxe eguna eta urte-
ro legez, pati-poteo-musikatua 
egongo da. Herriko hainbat gune-
tan sei kideko talde edo koadrila 
ezberdinen arteko lehiaketak ere 
egingo dituzte. Eguaztena aurre-
tik eman behar dute izena koa-
drilek. Bazkarirako txartelak ere 
salgai daude.

Imanol Ituiño magoa gaur, egubakoitza, dator gaztetxera.  |   iManolituino.coM

Suzko erruberekin 
hasiko da gaztetxeko 
urteurren egitaraua
gaurtik hilaren 22ra arte, era askotako ekintzak 
egingo dituzte 14. urteurrena ospatzeko

O.E.  |  bergara

Truke eta bigarren eskuko azoka 
txikia egingo dute ekainaren 22an 
Oxirondon, Bergaratzen egitas-
moaren barruan. 

Herritar guztiek har dezakete 
parte azoka horretan, saldu edo 
trukatu nahi dituzten gauzak era-
manda. Hori bai, bigarren esku-
koak izan behar dira, edo nork 

bere lanarekin egindakoak: arro-
pak, liburuak, diskoak, jostailuak, 
altzariak, bildumak... Ez dira pro-
duktu berriak onartuko. 

Azoka horretan parte hartze-
ko, baina, beharrezkoa da izena 
ematea, antolakuntza gaiak dire-
la-eta. Izena ekainaren 16a, aste-
lehena, aurretik eman behar da 
kultura etxean.

Azoka txikia egingo dute hilaren 22an 
Oxirondon, gauzak saldu edo trukatzeko
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mONIkA bElAstEgI  |  bergara

Kultura zinegotzi Leire Iruinen 
hitzak dira horiek, Pazkoen balo-
razioaz galdetuta. Jaiak "oso ondo" 
joan direla esan du: "Oso pozik 
gaude aurtengo festekin. Argi dago 
eguraldiak zeresan handia izaten 
duela jaietan, baina arrakastaren 

gakoa jendearen parte-hartzean 
eta gogoan dago. Jende asko ibili 
da, egunez zein gauez. Ekitaldi 
guztietan giroa ezin hobea izan 
da, oso jai herrikoiak izan dira. 
Adin guztietako jendea ikusi ahal 
izan dugu. Domeka izan da egunik 
bereziena, emozioz beteriko egun 

historikoa. Gure Esku Dago eki-
mena herriko jaiekin bateratuz, 
benetan ahaztezina. Gure pertzep-
zioa herritarrak gustura gelditu 
direla da, baina eurek esan behar-
ko dute hori!".

Argazkiak 'Goiena.net'-en 
Asteburuaren ostean –astelehene-
ko Goiena paperean zabal landu 
zen–, jaietako astelehenak eta 
martitzenak emandakoaren zenbait 
argazki jaso dira orri honetan. 
Pazkoetako argazki guztiak www.
goiena.net atarian ikus daitezke. 

"Herritarrak gustura 
geratu direla uste dugu"

Kuadrillen arteko pikean Piketeak taldea izan zen irabazlea.

Arantza eta Pantxoren musikaz gozatzen Irala kalean. |   argazkiak: imanol gallego

Neska kuadrilla asteleheneko herri bazkarian, eguzkitakoarekin babestuta.

Primeran pasatu zuten umeek goming-a egiten.

Idoia Etxeberria martitzenean 100 kiloko harria jasotzen. Adin askotariko emakumeak Munibe plazan bingo jokoan. 

Bob Esponja eta haren bikia.

Pello Garitano, bukaneroa.

Kapela, betaurrekoak eta eguzkitakoa; ondo prestatuta joan ziren bazkarira.

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 
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Plataformako kideak martitzeneko prentsaurrekoan.  |   j.d.

jAgObA dOmINgO  |  oñati

Ekainaren 18an Josu Erkoreka 
Eusko Jaurlaritzako bozera-
maileak berbaldia egingo du 
batzokian, Oñatiko EAJk gon-
bidatuta. Euskadiko egoera 
politikoaz arituko da, 19:00etan. 
Oñatiko Mugitu AHT Gelditze-
ko plataformak azpiegitura 
horren aurka daudela adiera-
ziko diote Erkorekari, "tarta-
kada zaratatsua" eginda. 

Erkoreka Eusko Jaurlari-
tzako bozeramailea den heinean, 
Abiadura Handiko Trenaren 
eraikuntzaren arduradun nagu-
sietakoa dela diote Oñatiko 
plataformako kideek. Hala, 
eguazten iluntzean batzoki 
parean egingo den kontzentra-
zioan parte hartzeko deialdia 
egin diete herritarrei. Arra-
tsaldean hitzaldia egingo dute 
Foruen plazan.

'Tartakada zaratatsua' egingo 
diote Josu Erkorekari

Emakume 
kirolaria; gogoa
eta trabak

susana arrese

Emakume eta gizon kirolarien 
arteko aldeak eta gogoaz gain 
kirola egiteko emakumeek pasa 
behar dituzten trabez mintzatu 
ziren eguaztenean herriko bost 
emakume kirolari. Herritar asko 
joan ziren tertulia entzutera, eta 
askok hartu zuten parte.

IrAtI gOItIA  |  oñati

Bihar egingo dute Fan Hemen-
dik! eguna eta berrikuntza uga-
rirekin dator. "Urtero antzera-
ko gauzak izaten ditugu eta 
aurten egitaraua aldatu nahi 
izan dugu. Adibidez, arratsal-
deko kontzertuak tabernetan 
izango dira. Ekintzak kalera 
eta jendeari gerturatu nahi izan 
dizkiogu", azaldu du Julen 
Romaratezabala antolakuntza-
ko kideak. 18:00etan eta flash-
mob-aren ondoren izango dira 
kontzertu horiek Ongi, Arrano, 
Boga eta Pub tabernetan.

Hain zuzen, aurtengo beste 
berrikuntzetako bat da flashmo-
ba. "Aldarrikapen eguna izateaz 
gain, festa eguna ere izaten da 
biharkoa. Guretzako urriaren 
12a da benetako aldarrikapen 
eguna. Hala, umorea sartu nahi 
izan dugu eta hortik dator flash-
moba egitearen ideia", zehaztu 
du Romaratezabalak. 20:00etan 
egingo dute kuartel aurrean. 
Dantza Oñatzeko hiru kidek 
asmatu dute eta kantua Egurra 
Ta Kitto taldearen Errefusa da. 
Horiek ere bertan izango dira.

Egunari, baina, jolaspoteoa-
rekin ekingo diote 12:00etan. 
"Aldarrikapenez betetako hiru 
jolas egingo ditugu. Puntuazioa 
egongo da eta irabazleak saria 
izango du". Ondoren, bazkaria 
egingo dute 15:00etan.

Aurten txosnagunea uni-
bertsitatearen eta Zuazola ins-
titutuaren tartean kokatuko 
da. Bertan izango dira gaueko 
kontzertuak, 22:30ean hasita: 
Egurra Ta Kitto, Besteikpe eta 
Odolkiak Ordainetan.

Bestalde, urtero bezala mani-
festazioa egingo dute herriko 
kaleetan zehar 19:30ean hasita 
Foruen plazatik.

Deialdia Debagoienera 
Romaratezabalak dio Guardia 
Zibilak Euskal Herritik joateko 
eskaera gizartean errotuta 
dagoela. Hala ere, Fan Hemen-
dik! eguneko deialdia bailarara 
zabaldu nahi izan du: "Kuarte-
la Oñatin dagoen arren, kon-
trolak edonon jartzen dituzte. 
Beraz, debagoiendar guztiei 
egiten diegu zapatuan Oñatira 
etortzeko deia".

Eskaera eta festa, bihar, 
Fan Hemendik! egunean

2012ko Fan Hemendik! eguneko manifestazioa.  |   goiena

OIhANA ElOrtzA  |  oñati

Jose de Azpiazu musika eskola-
ko haize taldeak Lazarraga lora-
tegian eguaztenean eman zuen 
kontzertuak eman dio hasiera 
aurtengo Kalean egitasmoari. 
Gaztelekuak antolatu ohi izan 
du orain arte. Aurten baina, Kul-
tura sailak prestatu du egita-
raua.

Lazarragan, Eteon…
Udako kultura eskaintza kalera 
ateratzea du helburu Kalean egi-
tasmoak. Baina berritasunak ere 
baditu aurtengo edizioak. "Espa-
zio gehiagotara zabalduko dira 
ekitaldiak. Adibidez, Lazarraga 
lorategian, Bidaurretako eliza 
ondoan eta Eteon egingo dira 
antolatutako ekintzetako batzuk. 
Bestalde, gura genuen herriko 
taldeek ere presentzia handiagoa 
izatea egitarauan. Horrela, Gan-
bararen emanaldia, musika esko-
lako ikasleena, Eltzia egitasmoko 
eragileen edo Kantoikrit proba 
sartu ditugu, adibidez", adierazi 
du Nerea Zubiak, kultura zine-
gotziak. Eta gaineratu du: "Horrez 
gain, orain arte uztailean hasten 
zen, eta aurten ekainean hasiko 
da, aurreratu egin dugu".

Foruen plazan ere izango dira 
ekitaldiak eta musikaz gain, kale 
antzerkia eta zirko ikuskizuna 
ikusteko aukera ere egongo da. 
Bestalde, surf festa eta Kantoikrit 
kriteriuma ere biak daude Kalean 
egitasmoan, nahiz eta aurten 
egun banatan egin. 

Musika eskolako haize taldeko ikasleak eguazteneko kontzertuan.  |   irati goitia

Espazio berrian hasi da 
aurtengo Kalean egitasmoa
kultura sailak antolatu du aurten eta herriko taldeen presentzia areagotu du

datozEn kultur Ekintzak

Ekainak 27

22:00 'jazz eta habanerak bat 
eginda'. ganbara eta ganbara 
gazte. bidaurretako eliz atarian.

uztaiLak 9

19:00 Ventos de saudada 
taldearen kontzertua Lazarraga 
lorategian.

uztaiLak 19

17:30 ikusi makusi ... eltzia. 
eteon.

22:00 kantoikrit kriteriuma. 
oñatiko erdigunean.

uztaiLak 23

19:00 'Funes Van' antzezlana, 
the Funes troup taldearekin, 
Foruen plazan.

abuztuak 30

10:00 surf festa.

abuztuak 31

19:00 'txatarra' ikuskizuna, 
Fouruen plazan.

O.E.  |  oñati

Zunda bat jaurtiko dute bihar, 
zapatua, goizean estratosferara. 
Txantxiku bat joango da barruan, 
eta GPS bat eta kamara bat era-
mango ditu, bidaiaren datuak 
jasotzeko. 

Ilatargi astronomia taldeko 
Manu Arregik azaldu du egural-
dia alde izango dutela bihar: 

"11:00etan jaurtiko dugu zunda 
herriko erdigunetik. Ordu eta 
erdi inguru egingo ditu igotzen. 
Puxika lehertu egingo da gero 
eta hiru ordu laurden beharko 
ditu dagoen tokitik lurreraino 
jaisten. GPSak lagunduta, bila 
joango gara gero eta kamak har-
tutako argazkiak datorren aste-
rako izatea da asmoa".

Txantxiku bat jaurtiko dute bihar 
estratosferara, GPS eta kamara batekin

ZUZENKETA
Joan den asteko oñatiko 
orrialde honetan udalak 
prestatu dituen 
aisialdirako ortu 
publikoen gaineko 
albistea argitaratu 
genuen. torrealden eta 
San Martinen daude 
lursail horiek eta ez 
torreauzon, guk 
argitaratu moduan. 
Barkatu eragozpenak. 
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O.E.  |  oñati

Ikasturtean zehar eskola kiro-
lean ibili diren neska-muti-
koek, gurasoek eta arduradu-
nek amaiera festa egingo dute 
Zubikoa kiroldegiko pilotale-
kuan bihar, zapatua. Gainera, 
Udaberri txapelketari dagokion 
sari banaketa ekitaldia ere 
egingo dute. Talde onenak 
sarituko dituzte, baina neska
-mutiko guztiendako sariak 
egongo dira. 

Gurasoak 
Herriko hiru ikastetxeetako 
gurasoek koordinatuta anto-
latu dute aurten ere Eskola 
Kirola, eta gurasoendako jola-
sekin ekingo diote ikasturte 
amaierako jaiari bihar, 10:00e-
tan. Hala, urte osoan laguntzen 
ibili diren gurasoekin jolasak 
egingo dituzte. Eta horren 
ondoren egingo dute sari bana-
keta. "12:00ak inguruan hasi-
ko da, gurasoak dutxatu eta 
une hori antolatu eta gero. 
Udaberri txapelketako sariak 
ez ezik, neguko txapelketan 
kirol desberdinetan ibili dire-
nek ere jasoko dute esker 
oneko saria", azaldu du Oskar 
Carrascalek, Udaleko Kirol 
teknikariak. Bide batez, gura-
so guztiei egin diete gonbida-
pena jaira joateko. 

Lehen Hezkuntzako hiru-
garren mailatik seigarren 
mailara arteko 300 ikaslek 
hartu dute parte aurten Esko-
la Kirolean. Urrian hasiko da 
ikasturte berria eta irailean 
zabalduko dute izen-ematea.

Eskola 
kiroleko azken 
jaia egingo 
dute bihar

Umeak hockey-ean .  |   udala

O.E.  |  oñati

Hego Euskal Herriko lau eskuba-
loi selekzioak datoz bihar, zapatua, 
Oñatira. Hala, elkarren aurka 
jokatuko dute Arabako, Bizkaiko, 
Gipuzkoako eta Nafarroako infan-
til mailako selekzioek, nesken 
zein mutilen kategorietan. VIII. 
Corpus txapelketa jokatuko dute. 
Gipuzkoako selekzioetan, June 
Bermejo eta Manex Lazkanoitur-
buru oñatiarrak egongo dira. 

Ikuskatzaileak 
Partiduak 09:30ean hasiko dira. 
Goizeko partiduak jokatu ondoren, 

Larrain Gain elkartean bazkal-
duko dute guztiek eta arratsaldean 
izango dira txapelketako irabaz-
leak erabakitzeko azken lehiak. 
15:30ean hirugarren eta laugarren 
postuak jokatuko dira eta 18:30ean, 
lehenengoa eta bigarrena. Ondo-
ren, trofeoak banatuko dituzte 
eta jatekoa eta edatekoa egongo 
da guztiendako.

Bada, Aloña Mendiko esku-
baloi saileko Osik adierazi due-
nez, "ikuskatzaileak ere izango 
dira, laster jokatuko dute-eta 
Cangas de Onisen Estatu maila-
ko txapelketa".

Hego Euskal Herriko lau 
eskubaloi selekzioak datoz

O.E.  |  oñati

Igeriketako Txantxiku saria 
jokatuko dute bihar, zapatua, 
arratsaldean, Zubikoako igeri-
lekuan. 350 igerilari inguru 
izango dira lehian, tartean Aloña 
Mendi taldeko 55.

Gipuzkoako bederatzi taldek, 
Bizkaiko batek eta Logroñoko 
beste batek hartuko dute parte 
eta igerilariak benjamin, alebin 
eta infantil mailetakoak izango 
dira; azken horretan mutilek 
bakarrik hartuko dute parte.

Txapelketa 15:30ean hasiko 
da eta estilo guztietan egingo 

dute igeri, nork berean. Bukae-
ran sari banaketa izango da 
kantxa urdinetan. Estilo bakoi-
tzean, denbora onena egiten 
duenak jasoko du domina. Adin 
bakoitzeko onenek ere trofeo 
bana izango dute.

Itxita 
Igeriketa txapelketagatik, bai-
na, igerilekua itxita egongo da 
zapatu arratsaldean erabiltzai-
leendako: 13:30ak arte egongo 
da zabalik. Domekan, berriz, 
udako ordutegia izango du, 
08:00etatik 20:00ak arte.

350 igerilari bihar 
Txantxiku sariaren bila

OIhANA ElOrtzA  |  oñati

Bihar, zapatua, zabalduko da 
udako bainu denboraldia Oñatin 
ere. Hala, Usakon soroslea egon-
go da irailaren 7ra arte, arratsal-
deetan. Domekatik aurrera, berriz, 

igerilekuek ordutegi berria izan-
go dute eta kanpoko zelaia era-
bilgarri egongo da. 

Umeek oporrak hartzen dituz-
tenean zabaldu ohi dute udako 
bainu denboraldia, San Juan 

jaien bueltan. Aurten, baina, 
astebete lehenago egingo dute. 
Baita itxi ere; irailaren 7an itxi-
ko dute. Tarte horretan, soroslea 
egongo da Usakon 15:00etatik 
20:00etara. E-Goitek enpresa ardu-

ratuko da sorospen zerbitzuaz 
eta soroslea Usakon egokitutako 
txabolan egongo da. 

Erabilera arduratsua 
Udaleko Kirol teknikari Oskar 
Carrascalek adierazi duen 
moduan, Usakoko eremu natu-
rala txukuntzen eta egokitzen 
ibili dira azken egun hauetan: 
"Putzuaren garbiketa egin da. 
Urpekariak ibili dira putzua gar-
bitzen. Zuhaitzetako arrama 
handiak, harriak eta burdin zatiak 
atera dituzte, adibidez. Horrez 
gain, ingurua txukundu da eta 
baita belarra moztu ere. Ur hor-
nidura gainbegiratu dute eta 
aurten ere iturria, ura, izango 
dute erabiltzaileek". 

Egokitzapen lanak egin diren 
arren, gunearen erabilera "ardu-
ratsua" egiteko dei egin du Carras-
calek: "Arduratsuak izan behar 
dugu inguruarekiko eta norba-
nakoarekiko". 

Ordu aldaketa 
Bestalde, Zubikoako igerilekuek 
ere ordutegi berria izango dute 
domekatik aurrera. Hala, uztai-
laren 31ra bitartean, aste barruan 
orain arteko ordutegian zabaldu 
eta itxiko dituzte. Zapatu, dome-
ka eta jaiegunetan, berriz, 08:00e-
tatik 20:00etara egongo dira zaba-
lik. Eta abuztuan, 10:00etatik 
20:00etara zabalduko dituzte, 
astelehenetan izan ezik, egun 
horretan itxita egongo dira-eta. 
Ordutegi berriarekin batera, 
kanpoko zelaiko ateak ere zabal-
duko dituzte erabiltzaileek eguz-
kia har dezaten.

Usakon soroslea egongo da 
bihartik irailera, arratsaldeetan  
udako bainu denboraldia asteburuan zabalduko da, ohi baino astebete lehenago

Jendea Usakoko putzuan bainatzen joan den urteko surf festaren barruan.  |   o.e.

The Romanticos talde tolosa-
rrak joko du zuzenean etzi, 
domeka, iluntzean, Pako taber-
nan. 2009. urtean sortu zen 
eta hiru kidek osatzen dute. 
Bluesaren errepertorioa lan-
tzeaz gain, doinu propioak 
ere egiten ditu. Duela bi urte 
argitaratu zuen lehen diskoa 
Soraluzeko Gaztelupeko 
Hotsak zigiluarekin.

Aloña Mendiko gimnasia 
erritmikoko 76 gimnastak 
erakustaldia egingo dute dome-
kan, 12:00etan, Zubikoan. 
Bergarako eta Legazpiko gim-
nasta batzuek ere hartuko 
dute parte. Urtean zehar ika-
sitakoak erakusteko hainbat 
koreografia egingo dituzte, 
taldeka eta banaka, esku 
librean edo tresnekin. 

Gaztelekuak antolatuta, hila-
ren 29an joango dira gaztetxoak 
Sendaviva parkera. Maiatza-
ren 25ean ziren egitekoak 
irteera hori, baina ekainaren 
29ra atzeratu dute. Lehendik 
izena emanda zutenek ere 
berriz eman beharko dute. 
Izena emateko azken eguna 
ekainaren 18a da. Jatekoa 
norberak eraman behar du. 

Gaur, egubakoitza, egingo dute 
ekaineko odol ateratzea. Betiko 
orduan eta tokian izango da; hau 
da, 17:30etik 19:00etara bitartean 
Txantxiku ikastolako aretoan. 
Donostiatik etorritako erizain 
eta medikuak arduratuko dira 
odol ateratzea egiteaz. Oñatiko 
Odol Emaileen Elkarteak herri-
tar guztiei zabaltzen die deia, 
baita inoiz joan ez direnei ere. 

Gaur egingo dute 
ekaineko odol ateratzea, 
ohiko ordu eta tokian

Tolosako The 
Romanticos taldea 
domekan Pakon

Gimnasia erakustaldia 
egingo dute 76 
oñatiarrek domekan

Ekainaren 29an 
joango dira gaztetxoak 
Sendaviva parkera

Trinitate jaiak ospatuko dituz-
te asteburu honetan Araotzen. 
Bihar eguerdian omenduei 
aurreskua egingo diete eta 
ondorengo auzo bazkarian 
Andoni Egaña eta Sebastian 
Lizaso bertsolariek jardungo 
dute. Domeka eguerdian era-
kustaldia egingo du Oñatiko 
Herri Kirolak taldeak. Triki-
tilariak ere egongo dira.

Egaña eta Lizaso 
bertsolariak Araozko 
jaietan bihar
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Duela 20 urte lortu zuen Aloña 
Mendik Hirugarren mailara igo-
tzea, 1994ko maiatzaren 22an, 
Loiolan. Eta ligako azken jardu-
naldian, maiatzaren 29an, etxean 
Danok Bat taldeari 6-1 irabazi 
ostean, ospatu zuten Azkoagainen.
Bada, bihar, orduko eta egungo 
jokalariek lagunartekoa jokatuko 
dute igoera hura oroitzeko, eta 
gero, bazkaria egingo dute.

Ordukoa gogora ekartzeko 
Aratz Losada da urteurreneko 
antolatzailea: "Zapaturako anto-
latu duguna da omenaldi partidua. 
Orduko jokalariei, 1993-1994 den-
boraldian igoera lortu zutenei, 
omenaldia. Eta hala, lagunarteko 
norgehiagoka jokatuko da. Ordu-
ko jokalariak egungoen aurka 
arituko dira". Losadak gaineratu 
du Aloña Mendiko historian behin 
bakarrik lortu dela horrelako 
balentria eta uste duela jokalariek 
merezi dutela herriaren erreko-
nozimendua. Hain zuzen, parti-
duaren aurretik omenaldia egin-
go diete orduko jokalariei.

Igoera lortu zuten jokalariak 
ibili dira entrenatzen biharko 
lehiarako. "Albistea jaso nuenean 
asko poztu nintzen. Izan ere, egia 
da ordutik ez dugula aukerarik 
izan berriro elkartzeko, eta poz-
garria da lagunekin berriz batzea. 
Entrenatzen ere bagabiltza, bai-
na helburua da batzea, lehengo 
kontuak kontatzea eta ondo pasa-

tzea", adierazi du Jose Luis Abaunz 
orduko kapitainak.

Bestalde, egungo kapitain Iker 
Olaldek esan du ohorea dela igoe-
ra lortu zuen taldearen aurka 
aritzea: "Batzuek gogoan dugu 
garaipen hura. Etorkizuneko 
jokalariek, ordea, ez dute horren 
presente izango. Beraz, une ona 
da omenaldia egiteko. Gainera, 

dezentek uzten dugu taldea aur-
ten eta horrela agurtzea ikara-
garria izango da". 

Oroitzapenak, iruditan
Olaldek gogoan du igoera hura, 
baita Losadak ere, ospakizune-
tako argazkietan ere azaltzen da. 
"Etorkizun baten jokalari izango 
nintzen ilusioz azaltzen naiz. 

Oraindik ere ondo gordeta dut 
argazki hori etxean, ikuste hutsak 
izugarrizko emozioa sortzen dit", 
dio Losadak. 

Abaunz garaikurra jasotzen 
azaltzen da argazkian, 29 urte 
zeuzkan orduan: "Une oso polita 
izan zen, harro sentitzekoa. Izan 
ere, hamasei urte Aloña Mendin 
ibili ostean, horrela amaitzea 
harro sentitzeko modukoa izan 
zen, hori izan zen-eta nire azken 
partidua". Orduko argazkiak 
ikustean, Jose Luis Agirre oso 
gogoan du Abaunzek: "Ez dut 
uste inor bera bezain zoriontsu 
izango zenik une horretan". Hala 
ere, berak ere irribarrez oroitzen 
ditu irudiok: "Une politenetakoa 
izan zen plazako ospakizuna ban-
darekin eta udaletxera igo gine-
nekoa. Hala ere, aurreko astekoa, 
Loiolatik bueltatu ginenekoa, 
ikaragarria izan zen. Jendea pla-

zan itxaroten genuela esan zigu-
ten eta autobusa plaza erdira 
sartu zen. Han zegoen giroa eta 
nola ospatu genuen izugarria 
izan zen. Inprobisatua izan zen, 
jende asko zegoela plazan, eta 
oso hunkigarria izan zen".

Bi igoera
Aloña Mendik talde ona izan zuen 
garai hartan; izan ere, hiruzpalau 
urtean bi igoera lortu zituen. 1991n, 
hiru urte lehenago, Preferente 
Mailara igo zen taldea. "Elkartu 
zen oso promozio ona. 1987-1988 
nahiko urte makalak izan ziren. 
Arazoak egon ziren: kanpoko jen-
de asko etorri zen taldera. Kate-
goria galdu genuen, eta uste dut 
hura izan zela inflexio puntua. 
Berriro hasi ginen Oñatiko jendeaz 
jokatzen. Giro polita lortu genuen, 
kuadrilla bat ginen. Lehia amai-
tu ostean ere elkarrekin joaten 
ginen zerbait hartzera. Ni Ikerren 
aitarekin hasi nintzen eta ordukoek 
erakutsi ziguten, futbolaz gain, 
landu behar zela adiskidetasuna. 
Horregatik, genuen giroa azpima-
rratuko nuke. Hain zuzen, talde 
horrek lortu zituen bi igoerak", 
dio Abaunzek.

 Orain dela hogei urtekoa 
bezala, biharkoa ere oroimene-
rako eguna izango da.

Futbol saileko talde argazkia igoera ospatzen Azkoagainen, kopa eta xanpain botilak aurrean dituztela.  |   guregipuzkoa.net

1994ko Aloña Mendiko futbol jokalariak kopa altxatzen.  |   guregipuzkoa.net

Jokalariak udaletxeko balkoian; plazan, banda eta jarraitzaileak.  |   guregipuzkoa.net

Ordua: 12:00.

Parte-hartzaileak: Hirugarren 
Mailara igoera lortu zuten Aloña 
Mendiko jokalariak eta egungoak.

Non: Azkoagainen.

partidua

Lagunarteko partidua jokatuko dute orduko eta egungo jokalariek, bihar

omenaldia egingo diete igoera lortu zutenei, norgehiagokaren aurretik

Hogei urte, Hirugarren 
Mailara igoera lortu zela

Jose Luis Abaunz eta Iker Olalde, orduko eta egungo kapitainak.  |   xabi urzeLai

Oñati

Hobetzeko garaia da,
Ondo sentitzeko garaia
Errekuperatzeko garaia
Zuk zeuk nabarituko duzu eta zure gorputza aldatu egingo da.
Zure poza errekupera ezazu eta ongizatearekin sintoniza zaitez.Kale Barria 29, behea 

(Orbea etxea, parke aldetik) 
20560 Oñati  Tel.: 943 78 01 46
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MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Kirola izango da nagusi aste 
bukaeran Aretxabaletako bazte-
rretan. Futbola izan ezik, beste 
hainbat kirol ezagutu eta era 
berean, egiteko aukera izango 
dute herritarrek gaurtik domeka 
eguerdira bitartean. 

Elkarte eta taldeen elkarlana 
Kirolari eskainitako jaia lehe-
nengoz antolatu dute gurean eta 
UDA izan da burutazioa izan 
duena eta sustatzaile nagusia: 
"UDA barruko sail desberdinen 
denboraldi amaierako jaia egitea 
zapatu batean pentsatu genuen. 
Baina herriko beste elkarteekin 
eguneroko harremana daukagu, 
eta batzuekin eta besteekin komen-
tatuz, deialdia zabaldu eta eran-
tzuna izan da mundiala", argitu 
du Adrian Merino presidenteak. 
Hala, herriko elkarte ezberdinek 
egin dute bat jaiarekin; batzuk 
kirol taldeak: Murrukixo mendi-
zale elkartea, Zaraia mendizale 
taldea, Trialsin taldea, Boulder 
taldea, Aresko saskibaloi taldea 
eta Desoreka judo kluba. Eta 
beste batzuk kirolarekin zeriku-
sirik izan ez arren herrigintzan 
zeresan handia dutenak: Aretxar-
te merkatarien elkartea, Basotxo 
erretiratuen elkartea, Presoen 
aldeko lagunak, Loramendi elkar-
tea eta Lekaixoka bertso eskola. 
Eta zelan ez UDA barruko sailek 
ere hartu dute parte: Karate tal-
dea, Gimnastika erritmikoa, Txi-
rrindularitza, Atletismo taldea 
eta Pilota taldea.

Gimnastika erritmikoko kiro-
larien erakustaldiak hasiko du 

gaur jaia Herriko Plazan, eta 
egun handia bihar izango da.

Aretxartekoek girotuta 
Biharko jaiak iraun bitartean 
Aretxarteko tabernariek pintxoak 
eta edatekoa eskainiko dituzte 
eguerdi partean, kirol batean 
oinarrituta. Eta kirol horretan 
jokatu ahal izango dute herrita-
rrek, gainera. Hona hamaika 
tabernek eskainiko dutena: Expre-
xek, badmintona (plumilla pin-
txoa); Orlyk, dardoak (diana 
pintxoa); Izotzek, saskibaloia 
(hiruko pintxoa); Gureak, laster-

ketak (palankari pintxoa); Hai-
zeak, mahai-futbola (gol pintxoa); 
Eguzkik, golfa (eagle pintxoa); 
Dagdak, ping-ponga (Match Point 
pintxoa); Urbaltzek, pilota (trin-
ket pintxoa); Izartuk, sokatira 

(izarsoka pintxoa); Akordek, hula
-hoopa (Falcao pintxoa); eta Arlu-
tzek, saskibaloia (kanasta pintxoa). 
Eta Aretxarteko merkatari askok 
erakusleihoak kirol kontuak gai 
hartuta txukundu dituzte.

Kirolez bustitzeko 
aparteko aukera dute 
herritarrek aste bukaeran
lehenengoz egingo da kirolaren inguruko jaia

Mendizaleak Kurtzebarrira bidean orain dela bi urte.  |   Felis beltran de Heredia

M.A.  |  aretxabaleta

Datorren martitzenean, hilaren 
17an, hasiko dira banatzen atez 
ateko hondakin bilketa sistema-
rako beharrezkoak diren lau 
ontziak. Iturrigorri pilotalekura 
joan beharko dute herritarrek 
eta kale bakoitzak egun bat du 
zehaztuta. Hona ordutegia: 10:00e-
tatik 13:00etara eta 15:00etatik 
19:00etara. Udala, bere aldetik, 
bando bidez hasi da iragartzen 
herritarrei zein egunetan dagokien 
joatea ontzi bila.

Landa-guneetako bizilagunak, 
ostera, banaketako edozein egu-
netan joan ahal izango dira. 

Oraingo ontzia itzuli 
Ontzien bila joaterakoan nortasun 
agiriren bat eraman behar da; eta 
bertan, helbidea eta telefono zen-
bakia ere jakinarazi beharko ditu. 
Norbait ezin bada ontzi bila joan 
beste batek jaso ahal izango dizkio. 
Ordezko horrek nortasun agiria 
erakutsi eta ziurtagiri bat sinatu 
beharko du. 

Lau ontzi emango dituzte: 
marroiak bi, grisa eta urdina. Pol-
tsa horiak ere banatuko dituzte 
eta argibideen gida eta hiztegi bana 
ere bai. Orain arte edukiontzi 
marroiaren erabiltzaile izan dire-
nek ontzi marroia eta giltza itzuli 
beharko dituzte egun horretan.
Argibideak Hondakinen Informa-
zio Gunean emango dituzte; ontzi 
banaketa bitartean informatzaileak 
pilotalekuan egongo dira.

Boluntario beharra 
Udalak laguntza eskatu du ontzien 
banaketarako. Horretarako ger-
tu daudenek jakinarazi dezatela 
Hondakinen Informazio Gunean, 
deituta (943 25 06 82) edo mezu 
bat bidalita (hondakinak.aretxa-
baleta@debagoiena.com). Bolun-
tario horiekin batzarra egingo 
dute astelehenean, 19:00etan, Itu-
rrigorri pilotalekuan.

Martitzenean hasiko dira 
ontziak banatzen
atez ateko bilketan beharrezkoak diren lau ontziak 
jasotzera joan beharko dute herritarrek pilotalekura

Ontzi banaKeta:

ekainak 17: 
Otalora, Guridi, Iparragirre, Elkano, 
Sarasate, Lausitta eta Bedarretako San 
Migel kaleak.
ekainak 18: 
Durana kalea, Santa Kurtz kalea, Basabe 
bidea, Iturrizar plaza, Murubide plaza 
eta Herriko Plaza.
ekainak 19: 
Andramari auzunea, Mirtarte kalea, 
Errekabarren kalea, Ilargi plaza eta 
Iralabarri plaza.
ekainak 20: 
Araba ibilbidea, Loramendi kalea eta 
Solohandi kalea.
ekainak 23: 
Belorrieta auzoa, Bizkaia kalea, Gipuzkoa 

plaza, Nafarroa kalea, Zaraia kalea, 
Gorbeia kalea, Aralar kalea, Bainuetxe 
kalea eta Markole auzoa.
ekainak 24: 
Txarapea ibilbidea.
ekainak 25, 26 eta 27: 
Aurretik hartu gabe geratu diren herritar 
guztiak.

Ontziak.  |   goiena

'KirOlez busti' 
egitaraua

EkAinAk 13

18:00, plazan uda 
gimnastika erritmikoa.

EkAinAk 14

08:00, plazan Mendi 
bizikleta irteera.

10:30, Basotxo aurrean 
doke txapelketa.

11:00, Iturrigorrin Pilota, 
pala eta frontenis 
txapelketak.

11:00, Durana kalean 
Haurrendako lasterketak.

12:00, Durana kalean 
boulder erakustaldia.

12:00, plazan Judo 
erakustaldia.

12:30, plazan karate 
erakustaldia.

13:00, plazan bertso saioa.

16:00, plazan Mahai-joko, 
briska eta mus txapelketak.

16:00, Iturrigorrin Cricket 
erakustaldia.

16:30, plazan trialsin 
erakustaldia.

17:00, Arlutzen saskibaloi 
topaketak.

19:00, Urbaltzen zozketa.

EkAinAk 15

07:00, plazan Mendi martxa.

ekintzotan herritarrek 
parte hartuko dute-
lakoan dago aretxa-
baleta kirol elkarteko 
presidentea "dato-
rren urtean berriz 
ospatzeko arrazoiak 
izateko".
Zein da helburua?
Hainbat daude: kirol 
desberdinak herritarrei hurbiltzea, 
futboletik aldenduta; beste arrazoi 
bat ematea jendeari kirolak ezagu-
tu eta praktikatzeko; urtean zehar 
txoko desberdinetan egiten diren 
kirolak kalera ateratzea; herrigintza; 
kirolean ere beste aretxabaleta bat 
posible dela erakustea guztion 

indarraz…
Eta futbolik ez. 
Zergatik?
Herrian futbolak duen 
indarra itzela da, bes-
te herri askoren inbi-
dia gara. baina nahi-
koa da irailetik ekai-
nera, ezta? Pilota, 
karatea, mendia... 

udak dituen beste sailetako kiro-
lak eta herriko beste elkarteenak 
plazaratu nahi ditugu. 
Askoren lana dago atzean…
bai, udako batzordeko kideek 
egiten duten lana ikusgarria da. 
baita beste elkarteetako ardura-
dunena ere. txalotzekoa!

giPuzkoako Futbol Federazioa

"Futbola nahikoa da irailetik ekainera, 
beste kirol batzuk erakutsiko ditugu"

AdriAn MErinO | uda-ko PresidenteaKurtzebarri 
aldera martxa

Domekan egingo du 
Murrukixo mendizale 
elkarteak Viii. mendi 
martxa. 26 kilometroko 
ibilaldia da, 800 metro 
pasatxoko igoerarekin. 
Hona ibilbidea: Herriko 
Plazatik areantza auzora 
eta handik gora Kurtzebarri 
albotik Degurixara 
(tartean, mokadutxoa) eta 
leixargaratera, 
(mokadutxoa) handik 
beheranzko bidea hartzeko.   
Mendian ibiltzera ohituta 
daudenek samur egingo 
dutela diote antolatzaileek. 

Herriko Plazan izango 
da irteera, 07:00etan, eta 
aurretik izena eman daiteke.
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Mikel alberdi

Bordelen izan dira Arizmendi kirol elkarteko kideak aste bukaeran, 
nazioarteko futbol txapelketa jokatzen. 11 eta 12 urteko Aretxabaletako, 
Arrasateko eta Eskoriatzako 45 bat mutiko joan ziren, batzuk gurasoek 
lagun eginda, guztira ia 80 lagun. Aste bukaera ederra pasatu zutela 
jakinarazi dute, eta domeka goizean giza katea egiteko tartetxo bat hartu 
ere bai. "Futbol zelai erdian bueltaka hasi ginen eskutik helduta eta aho 
zabalik utzi genituen gainerako jokalariak eta antolatzaileak", esan dute.

Bordelen ere
giza katea
Arizmendikoek

Urkuluko bazterrak garbitzera 
joango dira domekan herritarrak
iraeban baserri alboan elkartuko dira, 10:30ean, lantaldeak osatzeko

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Urkulu inguruko bazterrak gar-
bitzera joateko deia egin du Uda-
lak domekarako. 10:30ean elkar-
tuko dira Aozaratza auzoan 
dagoen Iraeban baserri alboko 
aparkalekuan. Han taldetan bana-
tu eta lanean hasiko dira.

Zaborra, Herriko Plazara 
Urtean behin egiten du Udaleko 
Ingurumen Sailak Urkuluko baz-
terrak garbitzeko deia, eta dagoe-
neko laugarrenez antolatu du. 
Arizmendi Ikastolako –Basabeaz-
pi eta Almen– eta Kurtzebarri 
Eskolako ikasleek eta horien 
gurasoek jaso dute deialdia, eta 
gainerako herritarrak ere gon-
bidatu dituzte lanera. "Ez dakigu 
zenbat lagun elkartuko garen, 
eta horrek baldintzatuko du zein 
inguru garbitu. Hala ere, asmoa 
da batzuk komunak dauden ingu-
ruan hastea lanean, Goroeta auzo 
aldera joateko, eta besteek, Larri-
no auzo aldera egitea", jakinara-
zi du Anabel Diezek, Ingurumen 
teknikariak.

Jasotako zabor guztia udale-
txeko kamioian sartu eta Herri-
ko Plazara jaitsiko dute, 13:00etan.
Hala, garbitze lanetan parte har-
tzerik izan ez duten herritarrek 
ere ikusiko dute zer jaso den. 

Garbiketa lanak bukatutakoan 
mokadutxoa izango dute plazan, 
lanean jardundako guztiek. 

Udazkenean, urri inguruan, 
ostera, Deba ibaia garbitzeko dei 
egingo dute.

Zaborra Urkulu inguruan.  |   goiena

M.A.  |  aretxabaleta

Etxeratek abian jarritako Pilo-
takadaz pilotakada dispertsioa-
ren aurka! aldarrikapenak bat 
egin du Urbaltz elkarteak ekai-
nean egin izan duen jaiarekin, 
eta aurten presoen aldeko lagu-
nek antolatu dute jai hori. Bihar 
izango da, eta hainbat pilota 
partidu, herri bazkaria eta kon-
tzertuak iragarri dituzte. 

80 lagun bazkaltzeko 
Aretxabaleta kirol elkarteko 
pilota sailekoekin batera anto-
latutako pala eta frontenis par-
tiduekin hasiko dute eguna, 
11:00etan, Iturrigorri pilotale-
kuan (izena Urbaltzen eman 
behar da). Ondoren, 12:30ak 
aldera, izena eman bakoak ere 
hurreratzeko eskatu dute anto-
latzaileek, sakeka jokatzeko. 
Eta 13:00etan, Ion Etxeberria 

eta Oier Mondragon pilotari 
aretxabaletarren arteko nor-
gehiagoka izango da.

Ondoren txikiteoan joango 
dira herriko trikitilariak lagun 
hartuta, eta 14:30ean herri baz-
karia egingo dute Mitarte pla-
zan. 70 eta 80 lagun artean 
elkartuko direlakoan daude 
antolatzaileak.

Arratsaldea kontzertuek 
girotuko dute (18:00). Batetik, 
izango da psychobilly (punk 
eta rockabilly arteko nahaske-
ta) deitutako estiloa lantzen 
duen Screamers and Sinners 
taldea, eta bestetik, Gaupa-he-
roes, rock-and-roll klasikoko 
abestiak punk erara moldatzen 
dituen taldea.

Bukatzeko, UDAk bultzatu-
tako Kirolez busti egunean par-
te hartutakoen artean zozketa 
egingo dute Mitarte plazan.

Pilota partiduak, bazkaria 
eta kontzertuak bihar
Jai giroak eta aldarrikapenak bat egingo dute 
bihar, presoen aldeko lagunek antolatuta 

M.A.  |  aretxabaleta

Udalak abian jarritako 7x7 
kultura ekimen barruan Lei-
zarra musika eskolako ban-
daren emanaldia dago gaur, 
19:00etan, Arlutz taberna oste-
ko kantxan. Hainbat pieza 
joko dituzte haiek. Eta eguaz-
tenean, hilak 18, Bihar txo-
txongilo taldeak Ipuin magi-
koak ikuskizuna eskainiko 
die neska-mutikoei, Santa 
Kurtz kaleko plazatxoan.

Joan den egubakoitzean 
jarri zuten abian Kultura Sai-
lak eta Aretxartek antolatu-
tako 7x7 ekimena, eta musika 
eskolako hainbat talderen 
emanaldia izan zen orduan 
Mitarte kalean. Eguraldia 
lagun, jende mordoa elkartu 
zen, eta giro ezin hobea sortu 
zuten musikari gazteek.

Bandaren 
emanaldia 
dago gaur 7x7 
barruan

M.A.  |  aretxabaleta

Las Torpedolevel taldeak De 
lo chino a lo vasco eskainiko 
du gaur, egubakoitza, Arkupen 
(22:00). Chi-Kung unibertsita-
tean lizentziatu berri diren 
Tibeteko bi emakume heroi, 
Superlamita eta Txikibuda, 
mendebaldera bidali dituzte 
bertako arazoak konpontzera. 
Mendebaldeko bidaia hori 
Euskadin hasiko du bikoteak, 
euskal kultura ezagutzeko 
asmoarekin. 

Vene Herrero (Arrasate, 
1965) eta Carmen Pardo (Bil-
bo, 1967) daude Las Torpedo-
levelen atzean, eskarmentu 
handiko bikotea. Las chicas 
serias no gustan, Ya te digo 
eta Extrañismos lanen ostean 
dator hau, eurek sortu eta 
landutako antzezlana.

'De lo chino a 
lo vasco' 
antzezlana 
gaur Arkupen

Kartoibiraka antzezlana izango 
dute neska-mutikoek Marke-
liñeren eskutik domekan Arku-
pen, 17:00etan (sarrera, 3 euro). 
Biltegitik irten gabe, globoz, 
itsasontziz edo gameluz, istorio 
horretako protagonistek 80 
kaxatan emango diote bira mun-
duari. Hala, pertsonek jolaste-
ko eta sortzeko duten gaitasuna 
azpimarratu gura dute.

Markeliñe antzerki 
taldeak 'Kartoibiraka' 
eskainiko die umeei 

Joseba Egibar argazkilari are-
txabaletarrak Txinan ateratako 
argazkiak erakutsiko ditu dato-
rren astelehenean, hilaren 16an, 
Arkupen, 19:00etan. Yangtze ibai 
inguruan ateratako argazkiak 
izango dira gehienak. Horrekin 
bukatuko ditu emanaldiak Egi-
barrek; izan ere, aurretik beste 
hiru egin ditu, tartean Aretxa-
baletaren gainekoa.

Txinaren gaineko 
argazkiak erakutsiko 
ditu Joseba Egibarrek

Hainbat emanaldi eta kontzer-
tu eskaini dituzte azken asteo-
tan Leizarra musika eskolako 
ikasleek, eta datorren marti-
tzenean, hilaren 17an, egingo 
duten jaiarekin agur esango 
diote ikasturteari. Herriko Pla-
zan izango da jai hori, 18:00etan, 
eta hainbat instrumentutako 
ikasleen emanaldiak izango 
dituzte herritarrek.

Martitzeneko jaiarekin 
agurtuko dute 
ikasturtea Leizarrakoek

aretxabaleta
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Mirian biteri

Jaietarako 
gertu izango 
da erdialdea

Astelehenean hasi zituzten 
erdialdea egokitzeko azken lanak; 
oinezkoendako eta ibilgailuendako 
izango diren eremuak mugatzeko 
obrak. Saski itxurako loreontziak 
eta egurrez eta altzairuz egindako 
oholak jartzen dabiltza. 

Kirol hitzorduak ere badaude 
asteburuan gurean. Bihar, zapa-
tua, gimnasia erritmikokoek 
erakustaldia eskainiko dute Eduar-
do Gorosarri plazan, 13:00ean. 
Bestalde, 16:00etan, Kenpoko Eus-
kadiko eta Gipuzkoako Txapel-
ketak jokatuko dira kiroldegian. 
Horrekin lotura, goizean tailerra 
egingo dute Kenpoko ezaugarriak 
ezagutzeko.

Gimnasia erritmiko 
erakustaldia eta kenpo 
txapelketa daude bihar

M.B.  |  eskoriatza

Amuska emakumeen elkartea-
ren eguna egingo dute bihar, 
zapatua, herrian. Ekintzak 
11:30ean hasiko dira, elkartea-
ren batzar orokorrarekin. Joan 
den urteko balantzea aurkeztu 
ostean, etorkizunerako propo-
samenak egiteko aukera izango 
dute bazkideek. 

Horretaz gain, zuzendari-
tzako hainbat kargu ere berri-
tuko dituzte; hain justu ere, lau 
bokal berri aukeratuko dira 
batzar horretan. Jaione Fer-
nandez de Jauregik beste urte-
betez jardungo du presidente 
moduan.  

Batzarra amaitzean kalejira 
egingo dute herriko kaleetatik 
eta tabernetatik, eta 14:00etan 
bazkaltzen joango dira. Azkoa-
ga Enea hotelean bazkalduko 
dute elkarteko bazkidek; eta 
egunari amaiera emateko, opa-
ri zozketa eta dantzaldia ere 
izango dute.   

Ehun bazkide inguru
Amuska Eguna ez dute urtero 
egiten; Fernandez de Jauregik 
azaldu digu iaz zuzendaritzara 
sartutakoen ideia izan dela, eta 
horrekin bazkideak elkartzea 
gura dela. Egun, ehun bazkide 
inguru ditu elkarteak.

Batzarra, kalejira eta bazkaria 
egingo dute bihar Amuskakoek

M.B.  |  eskoriatza

Ikasturtea amaitu baino lehen, 
urteroko jaialdia egingo dute 
bihar, zapatua, Luis Ezeizako 
herri eskolakoek. Ikasleen jaial-
diarekin emango diote hasiera 
egunari 11:00etan, plazan; ber-
tan, Haur Hezkuntzakoek eta 
Lehen Hezkuntzako 1. eta 3. 
mailakoek prestatu dituzten 
abestiak eta dantzak eskainiko 
dituzte, 5. mailako neska-mu-
tikoek bertsotan aurkezturik.

Hori bukatzerakoan esko-
lako partaide guztiok (ikasleek, 
irakasleek zein gurasoek) esko-

lako abestiarekin flashmoba 
grabatuko dute toki berean. 
Eta jarraian, irakasle eta gura-
soak elkarlanean, umeendako 
askotariko tailerrak egingo 
dituzte. 

Etxetik ekarritako jana
Bazkari herrikoia ere egingo 
dute ikastetxeko arkupeetan; 
bakoitzak etxetik ekarritako 
platerak dastatzeko aukera 
izango da bertan. Eta eguna 
amaitu aurretik, puzgarriez 
gain, disko festa ere izango dute 
umeek, dantza egin dezaten.

Luis Ezeizakoek 
flashmoba grabatuko 
dute bihar eguerdian

M.B.  |  eskoriatza

Urtero moduan, Udaero pro-
graman parte hartzeko aukera 
izango dute uztailean herriko 
gazteek; eta dagoeneko horretan 
eman dezakete izena, Aretxa-
baleta zein Eskoriatzako gaz-
telekuetan. Berrikuntzekin dator 
aurtengo egitaraua, uztailaren 
7tik 11ra bitartean, Gazte Uda-
lekuak izeneko ekimenaren 
bueltan egingo diren ekintzak 

gazteekin batera adostuko dituz-
telako hezitzaileek. Horretara-
ko, batzarra deitu dute hilaren 
23an, Torrebason, 11:00etan. 

Ekintza horiez gain, uztai-
laren 14tik 17ra, Gazte Konkis 
abentura irteera egingo dute. 
Aurten Leixargarate aldean 
emango dituzte lau egun. Irtee-
ra horretarako plazak mugatuak 
direla ohartarazi dute; 40 lagu-
nendako tokia dago. 

Udaeroko ekintzetan izena eman 
ditzakete herriko gazteek

MIrIAN BItErI  |  eskoriatza

Aste Zapatistaren bueltan, asko-
tariko ekintzak izan dira eguno-
tan herrian. Astelehenean hasi 
ziren horiek, zaharren egoitzatik 
Santa Mariñe plazara trikitila-
riekin batera eginiko Udaberri 
paseoarekin. Senitarteko eta egoi-
tzako langileekin lagunduta egin 
zuten ibilaldia egoiliarrek, eta 

plazan Senzala taldeak eskaini-
tako capoeira erakustaldiarekin 
eta Alaitz taldearen kantu mexi-
karrekin gozatu zuten.   

Martitzenean, Koldo Saratxa-
garen lantaldeko Oscar Garcia 
izan zen Eskoriatzan. Gaur egun-
goekin alderatuta, erabat ezber-
dina den kudeaketa-ereduaz jar-
dun zuen K2K Emocionando 

taldeko kideak. Eguaztenean, 
Chiapasen preso dauden emaku-
meak laguntzen dituen Pati Aran-
cirekin egin zuten berba bideo-
konferentzia bidez. Atzo, eguena, 
berriz, skate longboard eta slak 
line erakustaldiaz gain, plaza 
girotzeko igelaren jokoa egitekoak 
eta kuskusa banatzekoak ziren. 

Jorge Arzuaga
Aurrerantzean ere badago zere-
ginik. Gaur, zapatismoari buruz 
egingo dute berba Madrilgo Sol 
plazan gose greban egon zen Jor-
ge Arzuaga bilbotarrak eta Aho-
tsa taldeko hainbat kidek. Eta 
jarraian, ludotekakoekin batera, 
umeendako jolasak izango dira.  

Eta asteari amaiera emateko, 
egun handia egingo dute bihar. 
Besteak beste, bertako baserriko 
produktuez gertatutako bazkari 
mexikarra, antzerkia eta kon-
tzertuak izango dira plazan.

Zaharren egoitzakoek ere parte hartu dute Aste Zapatistan.  |  goiena

Amaiera emateko, jai 
giroan murgilduko da 
bihar Aste Zapatista
askotariko ekintzak egin dituzte astean zehar; 
tartean, zaharren egoitzakoak kalera atera dituzte

ASte ZApAtiStA, 
egun nAguSiA

BihAr, zApAtuA

12:00 txupinazoa; jarraian, 
Luis Ezeizakoek flashmoba 
grabatuko dute.

13:00 Umeendako ekintzak 
plazan, Luis Ezeizakoekin.

14:30 Herri bazkaria 
kontzejupean: bazkari 
mexikarra. Bazkalostean, 
Rosa Sanchez abeslariaren 
emanaldia.

17:30 Ametsen zirkua 
izeneko antzezlana plazan.

20:00 kontzertuak plazan: 
Jinko Vilova, Perro Lobo eta 
Revolutionay brother 
musika taldeen emanaldiak.

Oñatiarren tortura testigantzak jasotzen dituen 
ikus-entzunezkoa aurkeztuko dute hilaren 19an
Aitzorrotz kultura elkarteak antolatuta, Barruko Arrastuak ikus
-entzunezkoa ikusteko aukera dago eguenean, hilak 19, 18:30ean, 
kultura etxean. Oñatiko Euskal Memoria taldeko bi kide etorri-
ko dira bideoa aurkeztera. Frankismo garaitik gaur egunera arte 
oñatiarren tortura testigantzak jaso da horretan; esfortzua egin 
da horren gaineko datuak jasotzeko eta horren ondorio da 168 
atxiloturen izen-abizenak batu direla, 26 emakume direlarik. 
Horietatik 59k torturatuak izan direla onartu dute; 4 emakumeak 
dira. Datu bilketa honen emaitza Barruko arrastuak.
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mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Aiherrako herritarrek ezin hobe-
to hartu zituzten Antzuolako ume 
eta irakasleak. Lehengoz, gainera, 
gaua eman dute han. Ekainaren 
5ean joan ziren, eta 6an itzuli.

Herria ezagutzeko pista-jokoa 
egin zutela kontatu dute irakas-
leek: "Aiherrako eta Antzuolako 

neska-mutilez osatutako taldeetan 
auzoz auzo ibili dira; pistak jarrai-
tuz bertako baserri, abere eta 
paisaiak ezagutu dituzte modu 
horretan. Ondoren, Aiherrako 
umeek, ongietorri moduan, bi 

kanta polit abestu zizkieten 
antzuolarrei; txirulaz Anaia Shan-
ti-ren doinua eta koreografia bat 
ere eskaini zieten. Gero, denok 
batera Axuri beltza dantzatu 
zuten", azaldu dute.

Iparraldean hain ohikoa den 
aperitifa hartu ostean, umeak 
etxeetan banatu zituzten afaldu 
eta lo egiteko. Tokatu zitzaien 
etxeak "handiak eta oso politak" 
zirela kontatu dute, poz-pozik.

Goizean, eskolan bildu eta  
zientzia-desafioa egin zuten. "Tal-
de lana zen, bakoitzak ur gainean 
mantentzeko zerbait eraiki behar 
zuen. Ontzi polit eta ikusgarriak 
egin zituzten, argi utziz ideia 
onak eta sormena ez zaizkiela 
falta", diote irakasleek. 

Hurrengoa Antzuolan 
Ahierrako gaztetxoak, baina, 
Antzuolara etorriko dira. "Espe-
rientzia polita izan da, benetan. 
Hurrengoa Antzuolaren txanda 
izango da. Antzuolako eskolaren 
partez eskerrak Aiherrako gura-
so eta irakasleei egin dieten 
harreragatik; eta baita Antzuo-
lako gurasoei euren elkarlana-
gatik. Eta, nola ez, esperientzia 
honetan parte hartu duten ume 
guztiei euren jarrera onagatik. 
Eskerrak Udalari autobusa ordain-
du izanagatik ere".

Aiherratik oso pozik itzuli dira herriko 37 ikasle

Herri eskolako gaztetxoek Aiherrara egindako irteeran ateratako talde argazkia.  |   Pilar etxaniz

Dagoeneko hasi dituzte aur-
tengo Mairuaren Alardea 
antolatzeko lanak. Uztailaren 
19an ospatuko da. Hala, anto-
latzaileek, iaz parte hartu 
zutenekin harremanetan jarri 
diren arren, parte hartu gura 
duten guztiei ateak zabaldu 
nahi dizkiete. "Pozgarria eta 
aberasgarria izango litzateke 
Alardean jende berria sartzea". 
Antzuolakoalardea.com atarian 
eta udaletxean dago izena 
emateko aukera. 

Mairuaren Alardean 
parte hartu gura 
dutenendako deialdia

Egunero, ekainaren 30etik 
uztailaren 17ra (biak barne) 
egingo dira Kirol Udalekuak, 
10:00etatik 12:15era. 12 eta 16 
urte arteko gaztetxoendako 
da. Abonatuek 39 euro ordain-
du beharko dituzte eta abo-
natu ez direnek, 53. Gaztea 
abonatua izateko, gurasoak 
gimnasioko abonatu izan behar 
du edo DKT txartela izan. 
Informazio guztia eta izena 
emateko aukera Antzuola.com 
webgunean dago.  

Uztaileko Kirol 
Udalekuetan izena 
eman daiteke

O H A R R A K

ikAsleen kontzertuA
Astelehenean, ekainaren 16an, 
Musika Eskolako ikasleen 
kontzertua egingo da, 18:30ean, 
Torresoroan.

uzArrAgAko igoerA
Zapatuan, txirrindulari cha-
llenge-ko Uzarragako igoera. 
12:00etan hasiko da. 

HitzAldiA olArAnen
Hector Prieto gazte aretxaba-
letarrak elbarritasunaz berba 
egingo du martitzenean Ola-
ranen, 18:00etan.

mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Domekan egin zen Antzuolako 
lehen hileta zibila. Eskolako patioa 
lagun, senide zein herritarrez 
bete zen Jose Luis Zabalori azken 
agurra emateko. 

Zabaloren lagun Juan Ramon 
Garaik azaldu duenez, hileta 
hunkigarria eta laburra izan zen. 
"Hil aurreko egunetan eskatu 
zuen Zabalok hileta zibila izan 
nahi zuela; eta hala egin zaio, 
laburra eta hunkigarria izan da". 
Zapatuan, ekainaren 8an, hil zen  
Jose Luis Zabalo, 69 urte zituela. 
LKIko militante ezaguna izan 
zela gogorarazi du Garaik: "LKI 
desagertu zenean ere militante 
izateari utzi zion arren, beti izan 
da ezkerreko pertsona".

Jose Inazio Garitanok ere 
ondo ezagutzen zuen Zabalo, eta 
gertukoa zuen. "Herriko gizona 

izan zen. Oso zabala zen, bere 
ondoan bizi izan gara betidanik, 
lagun handiak izan gara. Herri-
tar asko gerturatu da eskolako 
patiora; lehen hileta zibila izatean, 
jendearen arreta ere piztu du. 
Uste dut jendeak ez zekiela hile-
ta zibila egiteko aukera zegoenik 
Antzuolan", dio Garitanok. 

orain dela lau urte arautua 
Pilar Etxanizek gogorarazi du 
aurreko agintaldian, zinegotzi 
zela, hileta zibilak arautzeko 
iniziatiba aurkeztu zutela ordu-
ko udal taldean. "Gizartea laikoa 
da eta Udala erakunde moduan 
akonfesionala. Fededun katoli-
koek badute non egin azken 
agurra, elizan. Garrantzitsua 
dela uste genuen hildakoei agu-
rra egitea eta bizitzaren zikloa 
ixtea. Baina erritual erlijiosoekin 
identifikatuta ez geundenok 
hutsune bat zegoela ohartu ginen", 
azaldu du. Hala, hileta zibilak 
egiteko prozedura arautzeko 
bidea egin zuten. "Gure egune-
rokotasunean ez dago horrelako 
ekitaldien erreferentziarik, eta 
oinarri bat utzi behar zela uste 
genuen", dio Etxanizek. 

udalean informazioa 
Hileta zibila egiteko interesa 
duen edonork udaletxera jo deza-
ke informazio bila, eta bertan, 
familiak ados ditzake Udalarekin 
lekua eta bestelako xehetasunak. 
"Eskolako patioan egin daitezke 
hiletak, baina familiakoek beste 
tokiren bat gura izanez gero, 
Udalean ados dezakete; baita ordua 
ere. Beharrezko dokumentazioa 
eta xehetasunak edonork dituela 
eskura azpimarratu nahi dut", 
nabarmendu du.

Jose Luis Zabalo.  |   errota

Lagun arteko
agurra izan zen

Hileta zibilari hasiera 
emateko, hitz batzuk 
eskaini zizkieten lagunek.

Ezin kontatu
Ezin hausnartu
Ezin konpartitu
Ezin besarkatu
Ezin disfrutatu
Hala ere, gurekin zaude
Gure baitan, oroitzapenetan
Memorian, gogoan.
Hau baita heriotzaren 

altxorrik preziatuena

Maria Eugenia Irazabal

Lehenengo hileta zibila, 
Zabalori agur esateko
interesa duten herritar guztiek udaletxera jo dezakete 
informazio bila, eta bertan xehetasunak adostu

Domekan, eskolako patioan egindako hileta zibilean eman zitzaion azken agurra Jose Luis Zabalo antzuolarrari.  |   Juan ramon garai
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1950ean jaiotakoak Italian ibili dira 
azken egunotan. Gure Esku Dago 
ekimenaren ekainaren 8ko giza 
katearekin bat egin zuten Milandik. 
Bestalde, hainbat leku ezagutu 
dituzte: Erroma, Napoli, Florentzia, 
Venezia... "Bidaia interesgarria izan 
da, giro ezin hobean", adierazi dute. 

Milandik ere,
Gure Esku
Dago ekimena
babesten

cristina etxenausia

j.b.  |  aramaio

Ekaineko egubakoitzak musi-
katzeko ekimenaren barruan, 
gaur The Icer Company taldeak 
joko du Sastiñan (20:00). Ari-
ma Sutan taldeko abeslari ohi 
Iker Ziaren proiektu pertso-
nala da; garai "zail" bat bizi 
izan ostean etxean grabatu-
tako formatu akustikoko kan-
tuen bilduma osatu zuen eta 
grabaketa horretan oinarritzen 
dira gaur Aramaion eskaini-
ko dituzten abestiak. 

Adituen arabera, folk eta 
pop doinuak oinarri dituen 
"bidaia zaindua, ederra eta 
barnekoia" da. Beraz, gaur 
ere goi mailako kontzertua. 

The Icer Company 
taldeak girotuko 
du gaur Sastiña

Orixol elkartearen eskutik 
Europako Mendietara egingo 
dute irteera 11 lagunek. Urrie-
lluko aterpetxean 15 lagunen-
dako lekua zegoen, eta, beraz, 
antolatzaileak "pozik" daude 
izena eman duen jende kopu-
ruarekin. Bi mendi ibilaldi 
egingo dituzte: biharkoa sei 
ordukoa izango da eta dome-
kakoa, berriz, zortzi edo bede-
ratzi ordukoa. 

Europako Mendietara 
irteera asteburuan; 11 
lagun joango dira

Iaz Aramaion ospatu zen Uema 
Eguna, udalerri euskaldunen 
eguna. Etzi, hilak 14, ospatu-
ko da aurten, Tolosan. Egun 
osorako egitarau erakargarria 
antolatu dute; besteak beste, 
azoka, puzgarriak, Irrien 
Lagunak eta kontzertuak 
egongo dira. Udalak aramaioa-
rrei dei egin die jaiarekin 
bat egin dezaten. 

Tolosako Uema 
Egunean parte hartzera 
deitu du Udalak

j.b.  |  aramaio

Iban Zaldua idazlearen Inon 
ez, inoiz ez liburuaren gainean 
berba egiteko aukera egongo 
da gaur kultura etxean (20:00), 
egilearekin berarekin: "Ez dira 
ohikoak izaten idazleen bisitak. 
Beti da aberasgarria, liburu 
bat irakurri ondoren, liburu 
hori irakurri dutenen iritzia 
jasotzea. Eta idazlearekin 
komentatzeko aukera badago, 
oraindik eta hobeto", diote 
antolatzaileek. Solasaldia ire-
kia da, eta ondoren, izena aurrez 
eman dutenek Iturrieta sagar-
dotegian afalduko dute. 

Solasaldia gaur 
Iban Zalduarekin 
kultura etxean

jOkIN bErEzIArtuA  |  aramaio

Maiatzaren 23an amaitu zen aur-
tengo udalekuetarako izen-ema-
tea eta udalekuon arduradun Ana 
Muñoak eman du aurtengo haur 
kopurua: 3 eta 12 urte arteko 107 

umek hartuko dute parte, iaz 
baino hiru gutxiagok. Uztailaren 
9tik 22ra izango dira aurten –bi 
egunak barne– eta ekintzak goi-
zez egingo dira nagusiki, 09:00e-
tatik 13:00etara. Izena eman duten 

umeak zaindu eta hezteko bede-
ratzi begirale arituko dira buru
-belarri lanean. Begirale guztiak 
dira aramaioarrak –izena ema-
terako orduan lehentasunetako 
bat zen– eta horietatik bost iaz 

ere aritu ziren; lau berriak dira. 
Hori bai, guztiek bete beharko 
dute formazio tailerra; bihar 
izango da: "Programari errepaso 
bat emango diogu, begiraleen 
rola zein den ondo zehaztu, uda-
lekuetako helburuak zeintzuk 
diren jakinarazi eta segurtasun 
arauak identifikatu", adierazi du 
udalekuen arduradun Ana 
Muñoak. 09:00ak aldera elkartu-
ko dira kultura etxean eta "hel-
buruak bete arte" egongo dira 
bilduta, Muñoaren arabera. 

Euskararen Eguna, Aramaion
Egitaraua biharko tailerrean 
zehaztuko dute, baina Muñoak 
aurreratu du Gantzagako ortu 
ekologiko bat bisitatuko dutela. 
Gainera, urtero "oso arrakastatsua" 
izaten delako, Otxandioko igeri-
lekura ere joango dira. 

Bestalde, Zuiako Koadrilako 
Euskararen Eguna Aramaion 
ospatuko da aurten, uztailaren 
17an. Oso egun polita izaten da 
haurrendako, egitarau osatuaga-
tik eta inguruko herrietako hau-
rrak ezagutzen dituztelako. 

Udalekuak uztailaren 9tik 
22ra izango dira aurten
bederatzi hezitzailek –aramaioarrak guztiak– bihar izango dute formazioa

Iazko udalekuei amaiera emateko festa ederra egin zuten Bizente Goikoetxea plazan.  |   jokin bereziartua

dAtuA

Antolatzaileen arabera, 107 
haurrek hartuko dute parte 
aurtengo udalekuetan.

107
ume egongo dira aurten

j.b.  |  aramaio

San Martin eskolako komunita-
teak ekainaren 7an ospatu zuen 
ikasturte amaierako festa. Adie-
razi dutenez, "giro ederrean" joan 
zen jaia: "Guraso eta ikasle askok 
hartu zuten parte, oso ondo pasa-
tu genuen". Arratsaldeko lauretan 
hasi zituzten ospakizunak, ikas-
le baten bertso batekin. Ondoren, 
hainbat tailer izan zituzten: esku-

muturrekoak egitekoa, kamisetak 
margotzekoa, fruten broxetak eta 
limoi-ura egitekoa... Eskolako 
horma baten itsasontzi pirata bat 
ere margotu zuten. 

Gainera, tortillak egiteko pikea, 
bingoa, tonbola eta karaokea izan 
zituzten, eta jarraian afari goxoa 
egin zuten etxetik eramandako 
jakiekin. Amaitzeko, DJ Nereak 
girotu zuen dantzaldia.

San Martin eskolaren ikasturte 
amaierako festa, "giro ederrean"

Ikasle eta gurasoak karaokean, giro paregabean.  |   san martin eskola
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Oraingo asteko astelehenaz geroz-
tik, Gatzagako udaletxearen bal-
koian bi bandera daude: ikurrina 
eta espainola, hain zuzen. Eta 
halaxe izango da aurrerantzean, 
halabeharrez. 

Izan ere, apirilean jaso zuen 
Udalak Espainiako bandera "leku 
ikusgarrian" jarri beharraren 

gaineko behin betiko sententzia; 
haren arabera, derrigorrezkoa 
da bandera gorri-horia jartzea, 
eta oraingo asteko astelehena zen 
hori egiteko azkeneko eguna.  

Beraz, legeak agindutakoa 
bete (udal guztiak daude behar-
tuta), eta ikurrinarekin batera 
eta haren tamaina berberarekin 
jarri dute espainola.  

Debagoieneko guztietan 
Orain dela pare bat urte iritsi 
zen Gatzagara (Debagoieneko 
gainontzeko udalerrietara moduan) 
Estatuko abokatuaren errekeri-
mendua, bandera espainola jar-
tzearen derrigortasunaren gai-
nekoa. Udalak alegazioak aur-
keztu zizkion eskakizun hari, 
baina, helegiteen bitartez bide 
administratibo guztiak agortu 
ostean, pare bat hilabete dela 
iritsi da Gatzagara behin betiko 
sententzia. Betetzea beste erre-
mediorik ez du izan Udalak. 

Bandera espainola jarri behar izan 
dute udaletxearen aurrealdean

u. m.  |  leintz gatzaga

Itxi da Zuhatzako egonaldirako 
izen-emate epea, joan den egu-
bakoitzean itxi ere. Eta hogei 
lagunek egin dute bat aurtengo 
proposamenarekin, gazteak eta 
helduak; horietatik zazpi ez 
dira, gainera, gatzagarrak, eki-
menarekin bat egiten duten 
debagoiendarrak baizik. Abuz-
tuaren 29tik 31ra bitartean 

izango dira Arabako uharte 
hartan. Hemendik aurrerako 
xehetasunak eta beste elkarren 
artean adostuko dituzte. 

Gaztetxoak, Gaztainuzketara 
Bestalde, herriko udalekuei 
dagokienez, Gurelek esan du 
erabaki dutela gaztetxoen irtee-
ra Gaztainuzketako txaboletara 
egitea, han gaua egitera.

20 lagunek eman dute izena Zuhatzako 
uhartera joateko, abuztuan

leintz GatzaGa leintz GatzaGa

elGeta

O H A R R A K

umeen ikuskizuna
Eskolak antolatuta, ikasturte 
amaierako ikuskizuna gaur, 
barikua, 15:00etan, Espaloian.

erretiratuen irteera
Egun-pasa Santanderren, hila-
ren 26an. Prezioa: 30 euro. Izen
-ematea hilaren 14an eta 15ean, 
11:00etatik 12:00etara, Ozkarbi 
elkartean. Urteko kuota ere 
kobratuko dute: 10 euro.

erakusketa espaloian
Martin Elortza omendu zuten 
domekan herrian. Bere ibilbidea 
laburbiltzen duen argazki era-
kusketa ikusgai izango da aste 
bukaeran Espaloian.

menDi irteera
Kantsatzekek antolatuta, Aran-
tzazu-Arbelaitz-Arantzazu irtee-
ra, hilaren 22an. Izen-ematea 
zabalik ohiko bideetatik. 

Turismo Sailak antolatuta, 
ibilgailu klasikoen topaleku 
izango da Elgeta domekan. 
11:30ean elkartuko dira, plazan, 
eta 13:00etan herriko kaleetan 
egingo dute ibilaldia. Modelo 
sorta zabala izango da ikusgai; 
besteak beste, Citroen 1926, 
Ford 1929, Renault 1931, Opel 
1932, BMW 1938, Mercedes 
1958, Sinca, Humber Anh, 
Delahaye eta Hotchkiss. 

Domekan, 25 ibilgailu 
klasikotik gora 
herriko plazan

Azkenean, Soraluzera joan 
da txapela. Bolari elgetarrak 
gertu izan du. Horregatik, 
ihes egiten ikustea ez da gozoa 
izan. Berdinduta —33 txirlo— 
amaitu zuten zapatuko jardu-
naldia Arantzabalek eta Jose 
Antonio Nuñezek. Hala, txa-
pelketa erabakitzeko berdin-
keta hautsi beharra izan zuten, 
eta soraluzetarrak zorte han-
diagoa izan zuen. 

Sebastian Arantzabal, 
Gipuzkoako bolo 
txapelketan bigarren

Astelehenean zabaltzen da 
hondakinen bilketa sistema-
ren gaineko herri kontsultan 
botoa emateko aukera. Kon-
tsulta eguna, berez, ekainaren 
22a da, domeka, eta mahaia 
egongo da udaletxean 09:00e-
tatik 20:00etara. Astelehenetik 
aurrera, ordea, botoa eman 
daiteke Udalaren arreta ordu-
tegian.

Astelehenetik aurrera 
eman daiteke botoa 
herri kontsultan

l.z.  |  elgeta

Aurten ere gisatu lehiaketa, 
herri bazkaria eta erromeria 
antolatu ditu Udalak.

Aurrekoetan moduan, Uda-
lak ipiniko ditu kazuelak, eta 
kuadrilla bakoitzak hamar lagu-
nendako gisatua prestatu behar-
ko du, 10:30ean hasita. Gisatuak 
prest beharko du 14:00etarako. 
Osagaiak izango dira okela eta 
patata. Saltsa egiteko bakoitzak 
gura dituen osagaiak erabil 
ditzake. 

egun osoko festa 
Urtero moduan, zaporea eta itxu-
ra baloratuko ditu epaimahaiak 
0 eta 10 punturen arteko balora-
zioa eginez. Irabazleek, aurten, 
75 euroko saria eramango dute. 
Bigarren saria 40 eurokoa da, eta 
hirugarrena, 25 eurokoa.

Iaz hamar kuadrillak hartu 
zuten parte, eta Milizianoek ira-
bazi zuten. Aurten ikusteko dago 
nork prestatzen duen epaimahai-
kideen esanetan gisatu goxoena. 
Sua, ontziak eta osagaiak talde 
bakoitzak ipini beharko ditu.

Sari banaketaren ostean herri 
bazkaria izango da herriko plazan. 
Udalak ipiniko ditu mahaiak eta 
aulkiak, eta kuadrilla bakoitzak 
bere bazkaria ekarri behar du. 
Ostean erromeria egongo da Hai-
tzama taldearekin.  

Iazko epaimahaiko kideak.  |  l.z.

Gero eta errezeta gehiago 
gisatua prestatzeko
zapatuan, hilak 14, izango da kuadrillen eguna: 
10:30ean emango diote hasiera gisatu lehiaketari

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Pilotakadaz pilotakada jaialdia 
izango dugu gaur, barikua, Elge-
tako pilotalekuan. Poteoarekin 
hasiko da festa, 20:00etan. Pilota 
jaialdia, berriz, 21:00etan hasiko 
da. Antolatzaileek gomendatzen 
dute ogitartekoarekin joatea 
frontoira.

Hasierako jokoa parte-hartze 
irekikoa izango da; barruzka 
egitera deituta daude elgetarrak.
Ondoren, aurrez antolatutako 
hiru partidu izango dira ikusgai. 
Norgehiagoka horiek hamabost 
minutukoak izango dira. 

Desafioa kantxan 
Berezia izango da hurrengo nor-
gehiagoka. "Bertso pilota partidua" 
izango dela adierazi dute antola-
tzaileek. Bikote izango dira Mikel 
Goñi eta Jose Mari Zezeaga. Aur-
karia Xabier Ubera elgetarra 
izango da, eta bakarrik jokatuko 
du aldean, uneoro, aulki bat dara-
mala. Hogei minutuko partidua 
izango da. 

Presoen sakabanaketa sala-
tzeko Etxeratek bultzatutako 
Pilotakadaz pilotakada dinami-
karen barruan sartzen da jaialdia. 
Errifak eta kamisetak egongo 
dira salgai frontoian. 

Pilota jaialdiko antolatzaileak, martitzenean, Salbador kalean.  |  l.z.

Gaur, 21:00etan, pilota jaialdia 
presoen sakabanaketa salatzeko
Hainbat herritarren arteko partiduak eta pilota desafio ikusgarria frontoian

egItaraua 

ekainak 13, barikua 

20:00 Poteoa herriko 

trikitilariekin eta bertsolariekin.

21:00 Jaialdia frontoian:

 Barruzka. Parte-hartze irekia 

herritar guztiendako.

 Frontenis. idoia 

elkoro-ander gorosabel / 

nagore Morales-Mikel elkoro.

 Eskuz. Janire lazkano-Jon 
irazabal / Rebeka ubera-Jose 
Mari zubiaurre.

 Palan. Maitena 
Mañarikua-Mikel larrea / ibane 
zubiaurre-Sergio bouzas.

 Desafioa. Mikel goñi-Jose 
Mari zezeaga / Xabier ubera

 Sorpresak. besteak beste, 
tabernariak dendarien aurka.

l.z.  |  elgeta

Udalak 2014-2015 ikasturteko 
zaintza, ludoteka eta gazte-
leku zerbitzuetarako aurre-
matrikulazio epea zabaldu 
du. Amaitzear den ikasturte 
honetan izan duten funtzio-
namendu berdina izango dute 
irailetik aurrera ere hiru 
zerbitzuek. Hileko kuotak, 
zerbitzu ezberdinen ordutegia 
eta adin tarteei dagokien 
eskakizunak ere berdinak 
izango dira.

Zaintza eta ludoteka zer-
bitzuak irailaren 8tik ekai-
nera bitartean eskainiko ditu 
Udalak, eta eskolako egutegia 
izango dute. Zaintza zerbitzua 
2012tik aurrera jaiotakoen-
dako da, eta 16:00etatik 19:00e-
tara eskainiko dute. Prezioa 
da 90 euro hilean. Ludoteka 
zerbitzua 2010etik aurrera 
jaiotakoendako da eta 16:30e-
tik 19:00etara eskainiko dute. 
Prezioa da 30 euro hilean.

Gazteleku zerbitzua urri-
tik martxora bitarteko zapa-
tuetan eta domeketan eskai-
niko du Udalak, 16:00etatik 
20:00etara. 2004. urtetik gora 
jaiotako neska-mutikoendako 
da, eta prezioa da 25 euro 
hilean. 

aurre-matrikulazioa 
Aurre-matrikulazio epea 
zabaldu du Udalak. Interesa-
tuek uztailaren 10era arteko 
epea dute udaletxean izena 
emateko. Argibideetarako: 
danonartian@elgeta.net. 

Zaintza 
zerbitzurako
izenematea 
zabalik
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x.u.  |  arrasate

Udanako Igoerak ostera ere 
pilotu kuadrilla polita batuko 
du bihar, zapatua, irteera pun-
tuan. Eta ohi moduan, eureta-
ko asko oñatiarrak izango dira, 
hamalau guztira: Ruben Noguei-
ras (Silver Car), Aitor Ramirez 
(BMW 320ST), Asier Samanie-
go (BMW M3), Xabier Elgarres-
ta (BMW M3), Asier Mugarza 
(Clio Sport), Iñigo Errasti (Clio 
Sport), Aitor Arnaiz (Clio 
Williams), Urtzi Samaniego 
(Audi S3), Andoni Boyero (Golf 
GTI), Josu Agirre (Golf G60), 
Monika Muñoz (ZX 16V), Jose 
M. Campos (BMW 325i), Julen 
Altuna (BMW 325i) eta Gorka 
Ibabe (AX GTI). Eurekin bate-
ra lehiatuko dira, baina, bai-

larako beste pilotu batzuk; 
tartean, garaipenerako hauta-
gai Aitor Zabaleta –azken hiru 
probetan bergararrak ezin izan 
du Oñatin irabazi–. Iaz, Aitor 
Arakistain (monoplazak) eta 
David Ardions (turismoak) 
izan ziren onenak.  

Lasterketa, sikuan
Hori da, hain zuzen ere, laster-
ketak izango duen beste nobe-
dadeetako bat; izan ere, azken 
bi urteak euripean jokatu dituz-
te, eta, iragarpenekin asmatzen 
badute, biharko lasterketa 
sikuan izango dute.  

Lasterketa 15:00etan hasiko 
dute, entrenamendu txandare-
kin, eta ondoren egingo dituz-
te beste bi txandak.

Herriko hamalau pilotu 
lehiatuko dira bihar 
Udanan, Oñati sarian
guztira, 65 pilotuk hartuko dute esku udanako 
igoerako bederatzigarren edizioan

Zabaleta, iaz, euripean Oñatin.  |   imanol soriano

automobiLismoa

xAbIEr urzElAI  |  arrasate

Aspaldian ez moduan, bi atzela-
riren artean dago buruz buruko 
txapela jokoan, promesen maila-
ko sari handiena. Izan ere, dome-
kan (17:00) Beotibarko finala 
irabazten duenak datorren urte-
rako sari ederra izango du, lehe-
nengo mailako buruz burukoa 
jokatzeko eskubidea. Eta Beñat 
Rezusta bergararrak beretako 
nahi du irabazi eskubide hori; 
profesionaletan egin duen lehe-
nengo urtea borobiltzeko modua 
izango litzateke. 

Mimoz prestatu du finala 
"Ondo nago, finala jokatzeko irri-
kan", adierazi du aste barruan. 
Finalerdia jokatu zuenetik ez da 
zuri jantzi, baina ondo entrenatu 
da: "Aspaldian eskuetatik ondo 
nabil. Akaso, finalerdia eta gero 
beste partidu bat jokatzea ondo 
etorriko litzaidake, baina Berga-
rako jaietakoa, esaterako, fina-
letik gertuegi zegoen. Ondo entre-
natzeko aprobetxatu dugu den-
bora tarte hau".

Azken entrenamenduetan zeri 
eman dion garrantzia ere azaldu 

du: "Ibai Zabala eta biok atzelariak 
gara, eta badirudi aurrelariok 
baino tanto landuagoak jokatu 
behar ditugula, pilotakada gehia-
gokoak. Gauza bat da partidu 
aurretik zer entrenatzen dugun, 
eta beste bat partiduan zer irte-
ten den. Baina, esaterako, sake

-errematea entrenatzen ibili naiz, 
eta airetik ere min eman deza-
kedala uste dut. Gero, baina, 
ikusi egin behar partiduan zer 
egiten dugun...".

Kontrarioaz "harrituta" 
Rezustak bertatik bertara jarrai-
tu zuen Ibai Zabalak eta Victorrek 
jokatutako finalerdia: "Harrituta 
geratu nintzen. Ideiak oso garbi 
eraman zituen Ibai Zabalak, eta 
oso partidu ona egin zuen. Sakez 
min egin zuen, pilota ondo guru-
tzatu zuen hormara... Kontrario 
gogorra izango da". 

Partidu amaieran, gainera, 
finalean aurrean izango duenaz 
berba egiteko aprobetxatu zuen: 
"Komentatzen ibili ginen ordua 
zela bi atzelari finalean ikusteko. 
Oraingoa bigarren mailako fina-
la izango da, baina ea lehenbai-
lehen ikusten dugun halako final 
bat, baina lehenengo mailan".  

Bergarakoak, seguru, zale 
mordoa eramango ditu etzi Tolo-
sara, gustuko duen frontoira: 
"Frontoi ona da hura, eta asko 
entrenatu naiz bertan. Ez daukat 
inongo aitzakiarik".

Rezusta: "Bazen garaia bi 
atzelari finalean ikusteko"
bergarakoak promesen mailako txapela du jokoan domekan tolosan

Rezustarendako urteko bigarren finala izango da.  |   imanol soriano

esanaK

"Ez zen komeni 
bergarako 
jaietako 
jaialdian parte 
hartzea"

"Sake-errematea 
entrenatzen 
ibili naiz, eta 
baita aireko 
jokoa ere"
B e ñ at  R e z U s ta   |   a s p e k o  p i l o ta r i a

piLota

x.u.  |  arrasate

Bergarako motor-zale elkartekoek 
lan galanta egiten dihardute 
bihar, zapatua, egingo duten 
moto-kros lasterketari begira. 
"Cross countryko lasterketaren 
ostean zirkuitua konpontzen 
ibili gara. Harriak kentzeko, 
hareaz betetako 500 kamioikada 
erabili ditugu, eta aste barruan 

oraindik harri gehiago kentzen 
ibili gara. Gainera, horrekin 
batera, zapatuan hautsa egon ez 
dadin ura botako dugu zirkuituan 
zehar; hortaz, egin dugun lana-
rekin, espero dugu txukun gera-
tzea", adierazi du Asier Blazquez 
antolatzaileak.   

Biharko 70 pilotu inguru 
espero dituzte –tartean hainbat 

debagoiendar izango dira–, pro-
mesen kategoriatik hasi eta 
junior, senior, elite eta beteranoen 
kategoriara arte. 

20-30 metroko saltoekin 
Zirkuitua 1,7 kilometro luze da: 
"Orain artekotik ez du aldaketa 
handirik, ikusleen gozamenera-
ko 20-30 metro arteko hainbat 
salto ikusgarri izango ditu". 

Lasterketa 14:30ean hasiko 
dute, promesen kategoriarekin, 
eta sari banaketa 20:00 aldera 
izango da.

"500 kamioikada harea erabili 
ditugu zirkuitua konpontzeko"

moto -Krosa

kiROla

OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I ALDIA

Eguna: 2014ko ekainaren 20a. 
Ordua: 10:30ean lehen deialdia eta 11:00etan bigarrena.
Tokia: MU-Enpresagintzako auditorioa – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
Aurreko akta onartzeari buruzko txostena eta bi bazkide izendatzea 1. 
batzar honetako akta onartzeko.
2013ko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea eta 2014ko 2. 
Gestio Plana eta kostu mankomunatuko jarduera eta zerbitzuen 
aurrekontua berrestea.
2013ko ekitaldiko urteko kontuak onartzea.3. 
2013ko ekitaldiko emaitzak banatzeko proposamena.4. 
ULMA Talde mailan aplikazio orokorreko eta araudi izaerako 5. 
gaiei buruz kooperatiba bazkideen Ohiko Batzar Nagusiek 
hartutako erabakiak berrestea.
Kapital gehikuntza.6. 
Kontseilu Errektoreko lehendakaria berritzea.7. 
Kontseilu Errektoreko kideak berritzea.8. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea.9. 
Kontseilu Sozialeko kideak berritzea.10. 
Ahalmenak eskuordetzea.11. 
Galde-eskeak.12. 

OHARRAK: Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela 
urteko kontuak eta emaitzak aplikatzeko proposamena, Batzar Nagusiaren 
deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
   Oñati, 2014ko ekainaren 6a 

Grupo ULMA, S. Coop.   Oñati
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Bigarren urtez jarraian munduko 
txirrindulari onenak ibarrean 
izango dira, Emakumeen Birari 
esker. Iaz Aretxabaletak hartu 
zuen etapa bat, eta gaur, besteak 
beste, Emma Johansson, Marian-
ne Vos eta Pauline Ferrand ziklis-
tak Oñatin ikusi ahal izango ditu-
gu lehian. Lerrook irakurri ordu-
ko, aurtengo edizioko lehen etapak 
irabazlea izango du, atzo, eguena, 
hasi zuten-eta Bira, Iurretan. Gaur, 
ostera, Oñatin hasi eta amaituko 
duten etapan ziklistek 113 kilome-
tro bete beharko dituzte. 

Hamazortzi talde 
UCI mailako lasterketa izanda, 
Emakumeen Birak puntako hama-
zortzi talde batuko ditu; tartean, 
Euskal Herrian dauden bi ordez-
kariak: Lointek eta Bizkaia -Duran-
go. Hain zuzen, duela gutxi Berga-
ran izan ziren bi talde horietako 
ordezkariak, Gipuzkoako Itzuliaren 
barruan egin zuten erlojupeko 
azkarrean.  

Gaurko Oñatiko etapa, baina, 
bestelakoa izango da. Oñatin, parro-
kia aurrealdean hasiko dute las-
terketa (15:50) eta herri barruan 
lasterketa neutralizatuta egon 
ostean ziklistek Eskoriatzarako 
bidea hartuko dute (16:28). Ziklis-

tek, Eskoriatzan, Arlaban igotzen 
hasi aurretik Oñatirako bidea har-
tuko dute ostera (16:57), eta baila-
ratik egingo duten hurrengo itzu-

lia Bergara aldetik izango da (17:17). 
Oñatitik pasako dira azkenekoz 
–tarteko helmuga– etapako men-
dateei ekiteko asmoz, Udana lehe-
nengo (17:47) eta Ormaiztegi pasa 
ondoren Atagoiti gero (18:26). Ziklis-
tendako azken kilometroak izango 
dira horiek, Udana jaitsi eta Oña-
tin helmuga izango dute-eta zain, 
18:48 aldera. 

Mungiara eta Ataunera
Zapatuan Bizkai aldera joango da 
Bira, Arrieta eta Mungia aldean 
egingo dituzte 91 kilometro. Dome-
kan, ostera, Ataunen amaituko da 
laugarren etapa, azkena.

Iaz Aretxabaletak hartu zuen Emakumeen Birako helmuga, Duranan.  |   goiena

dAtuA

Gaurko etapako kilometro 
asko Oñati, Eskoriatza eta 
Bergara artean izango dira.

113
kilometro

Emakumeen Birak munduko ziklista onenak 
batuko ditu gaur oñatin, bigarren etapan
oñati eta eskoriatza artean ibili ostean udana eta atagoiti igoko dituzte

txirrindulAritzA

Ordu gutxi barru hasiko dute Hiru Haundiak mendi martxa. 
Gauerdian hasiko dira atletak lanean, eta Gorbeia izango da 
gainditu beharreko hiru tontorretatik lehena. Ondoren Anboto, 
eta azkenik, Aizkorri. Urtero moduan, aurten ere bailarako 
atleta asko izango dira proba esanguratsuan. Ordu bakarrean 
agortu ziren aurten izango diren 1.400 plazak.

Hiru Haundiak mendi zeharkaldiari ekingo diote gaur 
gauerdian bailarako atleta askok, ondategin

Antolatzaileek 200 borrokalari espero dituzte biharko txapelke-
tarako: Katak egingo dituzte lehenengo, ondoren Goshi-a ere 
egongo da ikusgai –defentsa pertsonalaren barruan egiten diren 
simulazioak– eta, ondoren etorriko dira borrokaldiak. Borrokal-
dietan epaileek zona konkretu batzuetan ematen diren kolpe 
neurtuak baloratuko dituzte. 16:00etan hasiko da txapelketa.

Gipuzkoako eta Euskadiko kenpo Txapelketa egingo 
dute zapatuan Eskoriatzan, Manuel Muñoz kiroldegian 

Deba, Soraluze, Arrasate eta Bergara. Lau herri horietako ordez-
kariak sailkatu dira Debarro Txapelketako finaletarako. Hala, 
bihar 16:30ean hasita –Eskoriatzan– kadete mailan Debako eta 
Bergarako ordezkariak izango dira zein baino zein gehiago. 
Gazte mailako finala, ostera, Soraluzek eta Arrasatek jokatuko 
dute, eta senior mailakoa, azkenik, Soraluzek eta Bergarak.

Debarro Txapelketako finalak jokatuko dituzte zapatuan 
lau herritako ordezkariek Eskoriatzan, 16:30ean hasita

Euskal Herrian jaiotako korrikalari onenak batuko ditu aurten 
ere Oñatiko Corpus bezperako Nazioarteko Lasterketak (ekaina-
ren 21ean, 19:00etan). Hala, Antxintxiketan Kirol Elkartearen 
asmoa da punta-puntako hamasei atleta batzea. Eta eurekin 
batera, kirol taldeak beste lau atleta inguru gonbidatuko ditu. 
Iaz, Ivan Fernandez gasteiztarra izan zen azkarrena (29:31).

Corpus bezperako Xii. Nazioarteko lasterketa egingo 
dute ekainaren 21ean, iazko formatuari eutsita

Mendi lAsterketAk

borrokA ArteA

pilotA

AtletisMoA
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OPARITU EMOZIOAK

Tel.: 663 764 511
www.cestasyregalosadomicilio.com

A. ArANburuzAbAlA  |  arrasate

Julian Sagasta Galdos (Arrasate 
1914-Erroma 2005) mundu mailan 
organista ezaguna -adituen esa-
netan onenetakoa- eta abadea 
izan zen. Arrasaten jaio bazen 
ere, 10 urterekin Oñatiko Agus-
tindar Kalonjeen seminariora 
joan zen abadetzarako ikasketak 
egitera. Burgosen izan zen gero;  
eta 18 urte beteta, Erromara des-
tinatu zuten. Aurrerantzean 
Erroma izan zuen bizitoki, baina 
sarritan etortzen zen Debagoie-
nera udako oporrak pasatzera. 

Aurten Sagastaren jaiotzaren 
mendeurrena dela aitzakia har-
tuta, Jose Antonio Azpiazu eta 
Xabier Ugarte oñatiarrek haren 

bizitzako gertakariak eta, besteak 
beste, musika alorrean egindako 
lanak batu dituzte Arrasateko 
eta Oñatiko udalen laguntzarekin 
argitaratutako disko eta liburuan.  
Datozen asteetan aurkeztuko 
dituzte, Aitor Olea organistaren 

kontzertuaz jantzita.

Gaztetatik musikazale 
Oñatiko seminarioan egin zituen 
solfeo, piano eta organoaren lehe-
nengo ikasketak, eta Erroma 
bilakatu zitzaion gero On Giu-
lianori musika bidea garatzeko 
toki pribilegiatu (horrela deitzen 
zioten Julian Sagastari Italian). 
Vatikanoko organistarekin ikasi 
zuen eta Erromako eta Sienako 
kontserbatorioetan ere bai.

1947an Erromako basilika 
garrantzitsu bateko organista 
ofizialaren postua eskuratu zuen, 
eta han jardun zuen, 1989an erre-
tiratu zen arte. Ospe handiko 
musikari bilakatu zen eta aita 
santu askok eskatu zioten orga-
noa jotzeko. Italian, gainera, 
Alemanian, Suitzan eta Belgikan 
ere sarritan jotzen zuen, eta bai-
ta Euskal Herrira etortzen zenean 
ere, Oñatin, Arantzazun eta Donos-
tian, besteak beste.

Sagastaren musika ekarpena, 
baina, ez zen organora mugatu; 
askotariko ikerketa eta trans-
kripzio lanak ere egin zituen.

Aurrena, baina, abade 
Lehenengo abade eta gero orga-
nista zela zioen On Giulianok 
berak, eta haren lan pastorala ez 
zen musika arlora mugatzen. 
Erroma erabat hondatuta zegoen 
gerra ostean eta hiritik gertu 
zeuden errefuxiatuei laguntzen 
buru-belarri jardun zuen. Judu-
tar familia asko ere ezkutatu 
zituen lagunen etxeetan.

Erromara hurbildutako eus-
kaldunak ere ondo hartzen zituen 
Sagastak, ostatu egokiak aurkitu 
eta turista gida lanak eginda. 
Azpiazuk eta Ugartek dioten 
moduan: "Halakoa zen bera".

Julian Sagasta, Erromako eliza bateko organoan.  |   Julian sagastaren artxiboa

LibURUARenA eTA disKoRenA

ekainaren 18an, 20:00etan: 
Arrasateko San Juan Bataiatzailearen 
parrokian. 
ekainaren 25ean, 20:00etan: 
Oñatiko San Migel parrokian.

AurkezpenAk

Ugartek eta Azpiazuk Sagastaren biografia eta musika obrak batu dituzte

Julian sagasta
organista omenduz

Azpiazu eta Ugarte.  |   x. u. Liburuaren azala.  

2007an, organista hil eta 
handik bi urtera ekarri zituzten 
hark egindako lanak Sagastaren 
Erromako logelatik Xabier 
Ugartek eta Oñatiko 
agustindarren buruzagiak; 
horien artean, partitura solteak 
eta musika liburuak. Sailkapena 
eginda, liburu batean batzeko 
material interesgarria topatu 

zuten, eta horrela osatu zuten 
haren biografia. Gainontzekoa 
agustindarren Oñatiko 
artxiboan dute gordeta.  

Azpiazuk eta Ugartek 
elkarrekin hainbat musikariren 
biografiak idatzi izan dituzte 
aurrez. Laster, Antonino 
Ibarrondo konpositorena 
kaleratzeko asmoa dute.

Julian Sagastaren biografia liburua 

Sagasta moduan, Arrasatekoa eta organis-
ta da Olea; beraz, gustura hartu zuen oña-
tiarren proposamena. Pozik da emaitzaz. 
ze garrantzi ematen diozu Julian Sagas-
tak egindako lanari?
Arrasatearra naizenetik, berezia da niretzat. 
Bi arlotan azpimarratuko nuke haren lana: 
batetik, Vatikanoko eta Erromako organista 
izan zela; eta bestetik, 15 urtean Espainiako 
Musikologia Institutuko ikerlari bekaduna 
izan zela. XVI-XVII. mendeko obra asko berres-
kuratu eta berridatzi zituen edozeinek iraku-
rri ahal izateko era praktikoan editatuz.
Diskoa bi lekutan grabatu duzu.
Bai; Ataunen dago Gipuzkoako organorik 
zaharrena eta han grabatu genituen antzi-
nako piezak. Arrasaten, berriz, garaikideagoak, 
Sagastaren belaunaldikoa den organoan. 
1914an ekarri zuten arrasatera.

Aitor oleA | organista

Diskoaren azala. 

goiena

"Editore moduan lan handia egin zuen"
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Asier Altuna eta Aitor Arregi 
debagoiendarren lanak aukeratu 
dituzte Kimuak 2014 katalogora-
ko. 63 lanen artean, Arregiren 
Zarautzen erosi zuen eta Altuna-
ren Soroa lanak izan dira auke-
ratutako zazpitik bi. Aitor Arre-
gi oñatiarrak lehendabiziko aldiz 
zuzendari gisa hartuko du parte 
egitasmoan. Altunaren bigarren 
aldia izango da aurtengoa, iaz 
Zela Trovek lanarekin hartu zuen
-eta parte Kimuak-en. 

Euskadiko film laburren auke-
raketa egin du Kimuak egitasmoak 
aurten ere, eta Donostiako Zine-
maldian aurkeztuko ditu. Pozik 
hartu du berria Aitor Arregik, 
Mondragon Unibertsitateko Ikus
-entzunezko Komunikazioko ira-
kasleak. Izan ere, lehen aldiz 
berak zuzendutako lan bat Kimuak 

katalogorako sailkatua izan da. 
Zarautzen erosi zuen tituludun 
film laburrak lantzen du jasan-
dako kalte baten ordainketarekin 
obsesionatua dagoen emakume 
baten istorioa. Inspirazio edo 
ideia iturri izan ditu ingurua eta 
imaginazioa; anekdota bat izan 
du abiapuntu eta ideia janzten 
joan direla adierazi du egileak. 
Ideia gauzatzeko, Nagore Aran-
buru, Ainere Tolosa eta Gotzon 
Sanchez aktoreak izan dira pro-
tagonista.

Arregik adierazi duenez, 2013-
ko maiatzean ekin zioten proiek-
tuari. Orduan idatzi zuten gidoia-
ren lehen bertsioa, eta Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza jasotzea-
rekin batera produkzio lanetan 
hasi ziren. Moriarti Produkzioek 
ekoitzi dute film laburra, eta, 
Aitor Arregik adierazi duenez, 

"helburu nagusia Kimuak-en sar-
tzea zen". Zuzendariaren esanetan, 
helburua lortuta pozik daude, 
denbora eta esfortzu handia egin 
dutelako.

Film laburren inguruan dihar-
dutenentzat garrantzitsua da 
Kimuak-en katalogoan aukeratua 
izatea; izan ere, sortzaile oñatia-
rrak adierazi duenez, Kimuak-i 
esker, film laburraren zabalkun-
dea errazagoa da, denbora zein 
diru aldetik. Gainera, kalitatea 
eta bermea ematen dituela ere 

adierazi du; maila pertsonalean, 
"garrantzitsua da jakitea zenbait 
adituk lana ikusi dutela eta gus-
tatu zaiela".

Asier Altunaren 'Soroa' 
Asier Altuna zinemagile berga-
rarraren Soroa lana ere aukera-
tua izan da Kimuak 2014 katalo-
gorako. Duela bi urte ekin zion 
lanari, eta Jorge Oteitzaren oler-
kia du oinarri: Hildako bakoitzak 
hatz salatzaile bat uzten du zeru-
rantz. Altunak genero esperimen-

talarekin jolasten du, eta poesia 
bisualaren esparruan murgiltzen 
da lan horren bitartez. Arregiren 
esanetan, "ez da harrigarria Asier 
Altunaren lana Kimuak-en sail-
katzea; izan ere, Euskal Herriko 
zinemagintzan erreferenteetako 
bat da, eta berri pozgarria da". 
Izan ere, Altunak ibilbide oparoa 
egin du euskarazko zinemagintzan; 
besteak beste, Aupa Etxebeste, 
Urte Berri On Amona eta Bertso-
lari, Txintxua Films produkzio 
etxearekin egindakoak.

Altuna eta Arregi zinemagile 
debagoiendarrak Kimuak-en
Lehendabizikoz izango da aitor arregiren lana 
zuzendari gisa euskal film laburren katalogoan

Nagore Aranburu, Zarautzen erosi zuen film laburra.  |   moriarti produkzioak

Berri Txarrak eta Ladislao 
taldeen kontzertuetarako 
sarrera guztiak agortu egin 
dira. Kooltur Ekintzak anto-
latuta, Arrasateko gaztetxean 
arituko dira, ekainaren 19an, 
eguena, 20:30ean hasita. Egu-
nean bertan gutxi batzuk 
saltzeko asmoa bazegoen ere, 
aurretiaz saldu dira denak. 

Sarrerarik ez Ladislao
eta Berri Txarrak 
taldeen emanaldirako

ANE ElOrdI  |  bergara

Oihulari Klown Antzerki Tal-
deak Desorientadas antzezlan 
berria estreinatuko du dato-
rren egubakoitzean, ekainaren 
20an, Bergarako Zabalotegi 
Aretoan, 22:30ean. 

Virginia Imaz dabil gidoi-
lari eta zuzendari lanetan, eta 
Maria Viaderok eta Rakel 
Imazek Karufa eta Muxutru-
ka pailazo bidaiariak gorpuz-
tuko dituzte. Helduentzat, 
gazteleraz egindako antzezla-
na da, eta Imazek adierazi 
duenez, hamabost hilabeteko 
lanaren fruitua da.

Oihulari taldearen estiloa 
jarraituz, azken lanean ere 
gai larriak lantzen dituzte 
umorea erabilita, besteak 
beste, genero ikuspuntutik 
abiatuta lankidetza eta gara-
pena, ekofeminismoa eta 
iraunkortasuna.

Oihularik azken 
antzezlana 
aurkeztuko du 
egubakoitzean 

M. TOrrES-M.BITErI  |  oñati

Bergarako Orfeoiak eta Oñatiko 
Abesbatzak barroko garaiko obrak 
abestuko dituzte aurkeztu berri 
dituzten bi kontzertuetan. Hama-
zazpigarren mendeko doinuak 
gurera ekartzeko, Bach eta Vival-
diren lanak aukeratu dituzte 
antolatzaileek. Garaiko estiloaren 
erakusleiho izateaz gain, obra 

bereziak ere badira kantatuko 
dituztenak; tartean, Gloria. 

Eguaztenean Oñatiko kultura 
etxean egindako aurkezpenean 
honakoa azaldu zuen Orfeoiko 
eta proiektu horren zuzendari 
Aitor Biainek: "Gloria da hama-
bi mugimenduz osatutako pieza; 
korua eta orkestrarentzat dago 
idatzita. Esan genezake, meza 

baten parte izateko, nahiko berri-
tzailea dela, sokazko orkestratik 
aparte, tronpeta eta bestelakoak 
ere badituelako". 

Sei hilabeteko lana
Bergarako eta Oñatiko abesbatzek 
batera egiten duten lehen proiek-
tu "indartsua" da aurkeztutakoa. 
Orain dela sei hilabete hasi ziren 

Vivaldi-Bach proiektuan lanean, 
eta antolatzaileen esanetan, lan 
"gogorra" baina "aberasgarria" 
izan da. Kontzertuetan, 110 per-
tsonak osatutako korua arituko 
da kantuan, orkestrak 26 musi-
kari izango ditu eta 45 bakarla-
rik abestuko dute. Elkarlanean 
egindako egitasmoa izan dela 
nabarmendu gura izan zuen 
eguaztenean Oñatiko Kultura 
zinegotzi Nerea Zubiak: "Proiek-
tu honen balio erantsi handia 
bada talde ezberdinek elkarlanean 
egindako proiektua dela; baila-
rako herritarrak elkartzen dituen 
proiektua dela, gainera. Oso 
aberasgarria da hori".

Oraingoz, bi kontzertu dituz-
te esku artean: hilaren 29an, 
domeka, Oñatiko parrokian 
eskainiko dutena, batetik; eta 
uztailaren 5ean, zapatua, Ber-
garako San Pedron, bestetik. 
Bata zein bestea 19:00etan hasi-
ko dira. 

Kanpora ateratzeko gogoa
Dena dela, antolatzaileek ez dute 
baztertzen kanpora ateratzea. 
Izan ere, joan den urteko arra-
kasta ikusita, aurtengo proiek-
tuak ere harrera ona izatea 
espero dute. Horren harira, hona-
koa aipatu zuen Bergarako 
Orfeoiko presidente Karlos Etxa-
nizek: "Batetik, esan beharra 
dago oso gustura gabiltzala entse-
guetan. Eta bestetik, aipatzekoa 
da joan den urteko esperientzia 
ere oso polita izan zela; Bergaran 
eta Oñatin egindako kontzertu 
bakoitzean mila lagun inguru 
izan ziren; jende asko". 

Kontzertuetara joateko inte-
resa dutenek honako tokietan 
erosi ahal izango dituzte sarre-
rak zortzi eurotan: Bergaran, 
kultura etxean, Benjamin zapa-
ta dendan eta Pikupe produkzioen 
bulegoan; eta Oñatin, Izarraitz 
eta Portu tabernetan.

Vivaldi eta Bach, Oñatiko Abesbatza 
eta Bergarako Orfeoiaren eskutik
Hilaren 29an Oñatin emango dute kontzertua; eta uztailaren 5ean, Bergaran

Eguazten goizean Oñatin egindako aurkezpenean, ekitaldiaren antolatzaileak.  |   maiaLen torres
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A.ArANburuzAbAlA   |  arrasate

Orain bi urte ezagutu zuten elkar 
Estokolmoko eta Arrasateko hain-
bat abeslarik; bata bestearen 
herrialdean kontzertuak egin 
zituzten elkarrekin, lagunarte 
polita osatuz guztien artean. 
Varangoi otxotea izan zen orduan; 
domekan, berriz, Estokolmoko 
katedraleko abesbatza izango da 
arrasatearrekin batera, San Fran-
tzisko elizan, 20:00etan.

Taldeka, eta elkarrekin gero 
Etxekoak izango dira kantatzen 
lehenengoak. Mikel Arregik zuzen-
dutako 12 lagun inguruko taldeak,  
sei urtetako ibilbidean osatutako 
errepertorioaren laburpena egin-
go du; hori horrela, euskal fol-
klore kantuak, eliza kantuak eta 
munduko askotariko herrialde-
tako abestiak batuko dituzte. 
Askotariko doinu eta hizkuntze-
tan abestutakoak, bada. 

Suediarrena izango da kon-
tzertuaren zati luzeena, segidan. 
Michael Waldenbyk zuzenduta, 
musika erromantikoa eta gaur 
egungoa bateratzen dituen kantu 
zerrenda oparoa dute prestatuta: 
"Bidaia horretarako programa 
berezia dugu, besteak beste, gure 
zuzendariak sortutako piezak 
eramango ditugu. Horrez gaine-
ra, euskaraz kantatzen ere ausar-
tuko gara" azaldu du Micaela 

Wannefors Stocholms Domkyr-
kokör abesbatzakoak. Tinbre lodi 
eta emankorrak ditu Suediako 
abesbatzak ezaugarri. Wannefor-
sen esanetan, ez da ohiko abes-
batza. Profesionalek osatutakoa 
da eta bakoitzak du bere espresio 
artistikoa garatzeko askatasuna 
eta abilezia. Estokolmoko musi-
kagintza eta kultura aberasteko 
ekarpenak egitea da euren asmoa.  
Hiru emanaldi egingo dituzte 
Euskal Herrian, bihar, zapatua, 
Hondarribian; domekan Arrasa-
ten eta astelehenean, Donostiako 
Capuchinoseko elizan. Pozarren 
datoz suediarrak gurera, "Lagun 
euskaldunei esker, sekulako bidaia 
izango da. Kantuan egiteaz gai-
nera, txoko polit asko ezagutzeko 
aukera izango dugu-eta". azaldu 
du Estokolmoko abeslariak. 

Domekako emanaldia boro-
biltzeko, taldekako erakustaldiak 
egin eta gero, egon daiteke talde 
bien arteko kantu sorpresaren 
bat gordeta.

Txorbelaren agenda ere topera 
Garai bateko kantuak berresku-
ratu eta herri giroa suspertzeko 
helburuarekin sortu zuten orain 
sei urte Txorbela otxotea. Orduan 
ez zuten uste herriko mugak 
gaindituko zituztenik, baina 
dagoeneko ezagunak dira Espai-
niako hainbat txokotan eta atze-
rrian ere hainbat alditan izan 
dira kantuan. Txorbelakoen ema-
naldiak ez dira kontzertu forma-
tuetara mugatzen. Askotariko 
aurkezpen eta ekitaldietara gon-
bidatzen dituzte, gaur, egubakoi-
tza esateko, HUHEZI fakultateko 
ikasturte amaierako ekitaldian 
izango dira, Amaia antzokian. 
Horrez gainera, asko dira jantzi 
dituzten ezkontzak ere. 

Asko gozatzen dute kantuan 
eta are gehiago taldean duten 
giroaz. Datozen hilabeteetarako 
agenda betea dute. San Juanetan 
Granadan izango dira; lau kon-
tzertu egingo dituzte: hiriburuan 
bi eta Alhama herrian beste bi. 

arrasatearrak eta suediarrak 
domekan elkarrekin kantuan

txorbela otxotea eta estokolmoko katedraleko abesbatzak abestuko dute

arrasateko san Frantzisko elizan (20:00) egingo dute kontzertua

Txorbela otxotea, aurtengo Udaberri musikaldiko emanaldian.  |   josetxo arantzabal Estokolmoko katedraleko abesbatzak hiru kontzertu egingo ditu Euskal Herrian; domekan, Arrasaten.  |   s. d.

Debagoieneko ordezkaritza 
zabala izango du: herriko 
Txikitxu-Arrostaitz eta Lore 
Gazteak taldeak, Aramaiokoa, 
Antzuolakoa, Oñatikoa eta 
Aretxabaletakoa. Horiez gai-
nera, Oiartzundik, Durango-
tik eta Iruñetik ere etorriko 
dira. Horiek guztiek, Udalax-
pe txistulari taldearekin eta 
Arrasateko gaiteroen musi-
karekin askotariko dantza 
emanaldiak egingo dituzte: 
11:15etan hasita, erdiguneko 
kaleetan, eta herriko plazan 
13:30ean eta 17:15ean. 

Haur dantzarien eguna 
egingo dute etzi, 
domekan, arrasaten

Arantzazuko Liburutegian, 
107 inkunable gordetzen dira;  
horien artean dago Henar 
Pesok berritu berri duen San 
Agustinena. Urtarrilean jaso 
zuen Pesok liburua eta lau 
hilabetetako konponketak 
eginda, apirilaren 29an aur-
keztu zuten. Bihar, zapatua, 
Arantzazuko Gogartetxean 
izango da Henar Peso; 12:00e-
tan hasita, antzinako liburu 
baten berrikuntza prozesuaren 
gaineko azalpenak emango 
ditu. Berbaldirako sarrera 
doakoa eta zabala da.

1945eko inkunablea 
berritu duen Henar 
Pesoren hitzaldia bihar

A. A.  |  oñati

Parisko Natalia Gomendio gale-
rian du erakusgai, Oñatin bizi 
den Bergarako margolariak, Par-
cours izeneko bilduma.
Nolatan Parisen? 
2011. urtean Donostiako Arteko 
galeriako erakusketan izan zen 
Natalia; harez gero internetez 
jarraitu nau eta otsailean egin 
zidan proposamena. Oso pozik 
nago. Urte askoan isilean egin-
dako lanaren ordainsaria da.
zelako lanak eraman dituzu?
30 lan dira guztira; horietatik 20 
Pariserako espresuki egindakoak 
dira, eta gainontzekoak, aurrez 
egindako akuarelak. Askotariko 
neurritakoak dira eta hainbat 
teknika nahastuz egindakoak: 
akrilikoak, oleoak, txinatar tinta, 
collageak, ordenagailuz landuta-
koak; binilozko irudidunak...
zer da irudikatzen duzuna?  
Modu baten esanda, paisaia urba-
noak. Ez zait gustatzen baina, 
gauza zehatzak erakustea. Arki-
tekturak dira, poliedrikoak, ikus-
puntu eta elementu ezberdinak 
integratzen dituztenak.

Ondo ezagutzen duzu Paris. zortzi 
urtetan han bizi izandakoa zara.
Arte Ederrak ikasketak burutze-
ra joan nintzen 1979. urtean, eta 

egia esan, oroitzapen oso politak 
ditut. Askotariko teknikak jorra-
tu nituen hango eskolan. Louvre 
museoko sarrera doan neukan 
Arte Ederretako ikaslea nintze-
lako, eta ederki aprobetxatu nuen 
bai aukera! Baina benetan mar-
katu ninduena, Inpresionisten 
Museoa izan zen. Mundu berri 
bat zabaldu zitzaidan.
beste artista asko moduan, zu ere, 
Parisko kaleetan margotzen ibili-
takoa izango zara orduan.   

Koadroak etxean margotzen nituen 
aurrez kalean hartutako akuare-
lazko apunteak oinarri hartuta. 
Paris oso artistikoa da; Sena 
ibaiaren edozein toki da apropo-
sa. Formatu panoramikoak dau-
de alde guztietan. 
garai hartan ere hainbat erakus-
keta izan zenituen Parisen.  
Bai; hala da, baita Grezian ere, 
birritan izan ziren nire lanak 
han. Geroago Italiako Ortonovon 
ere izan nituen, Bergarako beste 
hainbat margolarirekin osatuta-
ko erakusketa kolektiboan. Aspal-
dian baina, atzerrian erakutsi 
barik nengoen.
Eta Euskal Herrian?
Urtean pare bat egiten ditut gutxi 
gora behera: Arteko galerian eta 
kultura etxeetan bestela. Irailean 
Durangon izango naiz.
Debagoienean erakusketarik egi-
teko asmorik baduzu? 
Bai, banabil zerbait lotu guran; 
baina ez zait gustatzen presaka 
ibiltzea. Gustuko dudan areto 
baten bila nabil, lasai. 
Margotzea afizio duzu, ofizio bila-
katzeko modurik ikusten duzu? 
Inprenta batean egiten dut lan, 
baina nolabait esanda, margotzea, 
afizioa baino gehiago da. Gaur 
egun artea, bizitzeko era bat 
bihurtu da niretzat. 
Izan ere eskarmentu handia duzu, 
umetatik margotzen.  
Bai horixe! Baserriko sukaldean 
klarionarekin lehenengo; ikatz-
marrazkiak egiten ikasi nuen 
gero, aire libreko lehiaketa asko-
tara ere joaten nintzen... 

Joxan Iza, Natalia Gomendio galeristarekin Parisko erakusketan.  |   j. i.

Joxan Iza | Margolaria

"urte askotan isilean egindako 
lanaren ordainsaria da Pariskoa"
arkitektura margolan bilduma du Parisen erakusgai bergararako artistak

"Arkitektura 
margolanak dira; 
nahastutako 
elementu askokoak"
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julen aperribai

Amaia Igartua, 
Oñatiko Potx eta Motx 
pailazoen lokalean.

julEN ApErrIbAI  |  oñati

Institutu garaian antolatutako 
Euskararen Egun batean pailazo 
aritu eta zenbaiten arreta bere-
ganatu zuen Amaia Igartuak 
(Oñati, 1994). Pixkanaka, gauza 
serioago hartu eta, egun, Potx 
eta Motx pailazoen ikuskizuneko 
Motx antzezten du. 
Zer sentsazio sorrarazten dizu hau-
rrei barrea eragiteak?
Niri asko gustatzen zaizkit 
umeak, eta agertokira igotzen 
garenean zoriontsu egiten ditu-
gu; hori izugarria da. Beraien 
arreta guztia dugu, beraiek 
momentu horretan ikusi eta 
entzun nahi dutena gara, horrek 
poz handia ematen du.
umorea eragitea ez da gauza erra-
za. Zerk ematen dizu ondo ari zaren 
segurtasuna?

Azkenean, ez naiz ni umeen 
aurrean jartzen dena. Mozorrotzen 
garen momentutik Potx eta Motx 
gara eta ahaztu egiten dut bene-
tan nor naizen. Motx bezala beti 
sentitzen naiz seguru. Jendea 
barrezka ikusten badut, badakit 
nire lana ondo ari naizela egiten. 
Paperean sartu aurretik oso urdu-
ri egoten naiz, baina haurrak eta 
haien gurasoak barrezka ikusten 
ditudanean lasaitu egiten naiz.
Egunerokotasunean ere umoretsua 
zara?
Nik baietz uste dut. Nire izaera 
ez da agertokian nagoenean beza-
lakoa, baina alaia banaiz. Hala 
ere, haserretu behar denean ere 
badakit haserretzen.
Zuen ikuskizuna berritzen edo ele-
mentu berriak sartzen saiatzen 
zarete?

Naturan barrena izeneko ikus-
kizuna egiten dugu, eta, gero, 
Setan, Zerraldo eta beste pertso-
naia batzuk agertzen dira. Hori 
da guk normalean egiten duguna. 
Bestela, eskatzen digutenaren 
arabera ikuskizuna moldatzen 
dugu. Oinarri bat dugu, baina 
aldaketa txikiak egiten ditugu.
Inprobisazioak badu lekurik?
Gidoi bat daukagu, nolabait, pun-
tu nagusiekin. Momentu bakoi-
tzean zer egin zehazten dugu hor. 
Ikuskizunean, baina, gauza asko 
ez ditugu egiten entseguetan egi-
ten ditugun moduan. Inprobisa-
tu egiten dugu, publikoaren 
erantzunaren arabera. 
Duela gutxi kaleratu duzue diskoa. 
Zer-nolako harrera ari da izaten?
Diskoak Naturan barrena ikus-
kizuneko abestiak biltzen ditu. 

Eskaintzen ditugun ikuskizune-
tan eta Kiku eta Mizke gozoki-
dendetan salgai jarri ditugu. Orain 
arte, jendeak erosi du, eta oso 
gustura gaude. 
Zein motatako gaiak lantzen ditu-
zue haurrekin?
Naturan barrena-n haurrei era-
kutsi nahi dieguna da gauzak 
buruz ikasterakoan ez direla bar-
neratzen, ikusiz eta ulertuz hobe-
to barneratzen direla. Gure 
kasuan, Miope irakasleak ani-
malia batzuen ezaugarriak buruz 
ikasteko esaten digu, baina gu, 
horren ordez, mendira joan eta 
bertan ikusiz ikasten dugu. 
Nola entseatzen duzue?
Normalean, ikuskizunen bat dau-
kagunean, gidoia ondo prestatze-
ko elkartzen gara. Behin hori 
ondo zehaztuta, bizpahiru egunean 
ikuskizuna entseatzen dugu goiz 
eta arratsaldez. 
udari begira zein asmotan zarete? 
Ikuskizunak eskainiko dituzue?

Oraingoz, auzo batzuetatik deitu 
digute, eta hori da daukaguna. 
Uda osterako jada zehaztu ditugu 
beste batzuk ere. Laudion egon-
go gara, esaterako. 
bideoklipa ere grabatu duzue, 
ezta?
Bai; datorren astean edo bi aste 
barru egingo dugu aurkezpena, 
Santa Ana antzokian. Esperien-
tzia ona izan da, herriak parte 
hartzea lortu baitugu. Zati bat 
plazan grabatu genuen, eta jende 
ugari bertaratu zen. Eskertzekoa 
da, irudi batzuk oso politak gera-
tu baitira.
Zure bizitza profesionala bete-be-
tean honetara bideratu nahiko 
zenuke?
Ez, ikasten ere banabil eta ez dut 
pailazo izatera mugatu nahi. Oso 
gustura egiten dudan zerbait da 
eta jarraitzeko gogoz nago, baina 
hobby bat da niretzat. Nire pro-
fesioa baino gehiago ikusten dut 
bigarren lan gisa. 

Pailazo erreferentea: Porrotx. 

Janari gustukoena: Patata-tortilla. 

Mendia ala hondartza? Hondartza. 

Zure herriko txoko gogokoena: Usako. 

Musikari gustukoena: Mikel Urdangarin. 

Oporretara joateko leku bat: Peñiscola 
(Valentziako Autonomia Erkidegoa). 

Plan perfektua: Eguna pasatzera 
hondartzara joatea. 

Ikusi duzun azken filma: Malditos 
vecinos. 

PertsOnAlA

"Umeak zoriontsu egiten 
ditugu agertokira igotzen 
garenean; zoragarria da"

Amaia Igartua | Pailazoa
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1. ETxEBIZITZAK

101. SAldU
Bergara. Etxebizitza salgai 
Bergaran, Askarruntzen. Hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Hirugarren solairua. 
Leiho guztiek kanpora ematen 
dute. Etxea ikusteko edo prezioa-
ri buruz hitz egiteko deitu tele-
fono zenbaki honetara: 665 70 
11 95 

Bergara. Etxebizitza salgai 
Ibargarai 15ean. Bi logela, egon-
gela, sukaldea, komuna eta 
garaje itxia prezioaren barne. 
Eguzkitsua. Aukera bikaina. 
215.000 euro. 626 81 71 28 
edo 678 86 50 41 

 
103. ERREnTAn EmAn

Arrasate. Erdigunetik gertu 
etxebizitza ematen da errentan. 
Erabat berriztua dago eta bizi-
tzera sartzeko gertu; guztiz 
jantzia. Bi logelakoa. Hilean 
450 euro. Interesatuek deitu 
telefono zenbaki honetara: 616 
84 55 96 

Arrasate. Erdigunetik gertu, bi 
logelako etxebizitza eguzkitsua 
ematen da errentan. Bikote 
batendako aproposa. Hilean 
500 euro. Interesatuek deitu 
telefono zenbaki honetara: 650 
40 19 95 

Arrasate. Etxebizitza ematen 
da errentan. Prezio interesgarria. 
Interesatuek deitu telefono 
honetara: 645 72 53 51 

Zarautz. Uda garairako, ekaina, 
uztaila, abuztua eta iraila, etxe-
bizitza errentan ematen da. Hiru 
logela, terraza eta bi komun ditu, 
bat gurpildun aulkian daudenen-
tzat egokitua. Hondartzatik 10 
minutura. Interesatuek deitu 
honetara: 649 50 64 49 

 
104. ERREnTAn hARTU

Arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Hiru logelakoa 
gutxienez. Interesatuek deitu 
telefono zenbaki honetara: 648 
46 90 51 

Arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan. Bi logelakoa gutxienez. 
Interesatuek deitu telefono 
zenbaki hauetara: 638 25 73 
91 edo 943 79 80 05 

Arrasate. Etxebizitza behar dut 
errentan. Interesatuek deitu 
telefono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

Arrasate. Pertsona batendako 
moduko etxebizitza behar dut 
errentan, merke. Arduratsua naiz 
eta lana daukat. Blanca. Intere-
satuek deitu telefono zenbaki 
honetara: 608 07 69 45 

Arrasate edo Aretxabaleta.  
Altzari gabeko etxebizitza har-
tuko genuke errentan. 652 76 
21 51 

Arrasate edo Bergara. Etxea 
edo estudioa hartuko nuke 
errentan Arrasate edo Bergaran. 
Hilean 300 euro ordaintzeko 
prest.  637 18 07 23

Bergara. Bergarako mutil ba 
etxebizitza txiki edo atiko bila. 
666 46 69 69 

 
105. ETxEAK oSATU

Arrasate. Logela ematen da 
errentan. Hilean 200 euro, 
gastuak barne. Interesatuek 
deitu telefono zenbaki honetara: 
697 66 89 20 

Arrasate. Neska batendako 
logela bat behar dut, etxebizitza 
konpartituan, merke. Interesa-
tuok, deitu zenbaki honetara: 
666 20 06 03 

Arrasate. Udalpe kalean loge-
la ematen da errentan. Erretzai-
lea ez bada, hobe. Interesatuek 
deitu telefono zenbaki honetara: 
664 13 67 44 

Bergara. Logela bat errentan 
hartuko nuke. Interesatuek 
deitu telefono zenbaki honetara: 
672 68 57 77 

logela Arrasaten. Logela bat 
daukagu errentan emateko 
Arrasateko Uribe auzoko duplex 
batean. Hilean 200 euro, gas-
tu guztiak barne daude: garbi-
k e t a ,  t e l e f o n o a ,  i n t e r n e t , 
berokuntza eta abar. Interesa-
tuek deitu telefono zenbaki 
hauetara: 679 84 49 20 edo 
677 44 82 85 

oñati. Etxebizitza osatzeko 
pertsona bat behar dugun bi 
langile gara. Interesaturik ego-
nez gero deitu mesedez 18:00e-
tatik aurrera telefono zenbaki 
honetara: 653 74 87 51 

 

2. GARAjEAK

204. ERREnTAn hARTU
Bergara. Garaje bikoitza erren-
tan hartuko nuke, ahal izanez 
gero, Bergarako erdigunean. 
Interesaturik egonez gero deitu 
mesedez telefono zenbaki hone-
tara 638 73 57 37 

 

4. lAnA

401. ESKAInTZAK

Bergara. Umeekin eta etxeko 
lanetan laguntzeko pertsona 
euskalduna behar dugu. Intere-
satuek deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 10 44 31 

P e r t s o n a  e u s k a l d u n a 
umeak zaintzeko. Pertsona 
euskalduna behar dugu arratsal-
dez ordu batez 7 eta 5 urteko bi 
ume zaintzeko. Interesatuek 
deitu telefono zenbaki honetara: 
652 74 57 42 

 
402. ESKAERAK

Arrasate edo inguruak. 
Ekainean eta uztailean zehar 
umeak zaindu edo ikasketekin 
laguntzeko neska euskalduna 
gertu Arrasate edo inguruetan. 
Interesatuok deitu mesedez, 
telefono zenbaki honetara: 616 
32 73 08 

Arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu etxeak garbitu edo 
zaintza lanetan jarduteko. Inte-
resatuok deitu telefono honeta-
ra eta Gloriarengatik galdetu: 
658 72 15 83 

Arrasate. Emakume euskaldu-
na plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
699 54 17 27 

Arrasate. Emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko, etxean 
bertan bizi izaten, egun osoz edo 
orduka. Sonia Gomez. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 632 84 02 30 

Bergara, Arrasate edo oña-
ti. Erizain laguntzaile ikasketak 
dituen mutila nagusiak zaintze-
ko gertu. San Juande Diosen lan 
egindakoa eta esperientzia 
handikoa. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki hauetara: 943 
78 62 19 edo 639 66 57 88 

Bergara. Adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetan umeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu Bergaran. Deitu telefono 
honetara: 610 34 97 88 

Bergara. Nagusia eta umeak 
zaintzen edo etxeko lanak egiten 
arituko nintzateke. Zazpi urteko 
eskarmentua dut. Deitu telefono 
honetara: 626 86 35 92 

Bergara. Nagusiak zaintzeko 
ikasketak dituen emakume batek 
zaintzaile lanak egingo lituzke, 
baita etxeko lanak ere. Orduka 
edo etxean bertan bizi izaten. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 943 08 14 33 

Bergara. Pertsona arduratsua, 
informe onekin, garbitasun 
lanetarako gertu. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
696 27 25 34 

debagoiena. Bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu. 637 
18 07 23

debagoiena, haurrak. Magis-
teritzako ikasle euskalduna eta 
esperientziaduna, haurrak zain-
tzeko prest Debagoienean. 
Ordutegi zabalarekin eta autoa-
rekin. Deitu telefono zenbaki 
honetara: 696 30 04 28 

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
lanerako prest. Pertsona helduak 
zaindu, etxeko lanak egin eta 
abar. Interesatuok deitu telefo-
no honetara: 658 31 06 20 

debagoiena. Emakume eus-
kalduna gertu helduan eta umeak 
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. 
M. Carmen. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 617 
10 33 51 

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu lanerako. Eskarmentua dut 
umeak zaintzen, garbiketan 
edota tailerrean. Interesatuok 
deitu telefono hauetara: 647 10 
58 72 edo 943 79 96 25 

debagoiena. Esperientzia 
handiko sukaldaria lanerako 
gertu: karta, menuek, pintxo eta 
ogitartekoak egiten aritutakoa. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 666 83 21 95 

debagoiena. Etxeko lanak egin 
eta abarretan lan egingo nuke. 
Etxean bertan bizi izanda, edo 
bestela. 637 33 14 67 

debagoiena. Etxeko lanak 
egiten, nagusi edo umeak zain-
tzen, garbiketan eta abarrean lan 
egingo nuke. Baita asteburuetan 
ere. Etxean bertan bizi izanda, 
edo bestela. Interesatuok deitu 
honetara: 632 54 45 25 

debagoiena. Mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
Eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. Sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. Lege papereak 
eguneratuta dauzkat.Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 632 26 01 84 edo 
658 74 94 63 

debagoiena. Nagusiak gaue-
tan zaindu eta bazkari-afariak 
prestatzen lan egingo nuke. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 722 45 33 59 

debagoiena. Nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. Gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 632 
98 17 79 

debagoiena. Nagusiak zain-
duko nituzke, egunez edota gau 
solteak egiten etxean zein ospi-
talean. Gainera, etxe, atari eta 
abarrak garbitzen ere arituko 
nintzateke. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 639 
02 00 81 

debagoiena. Nagusiak zain-
tzen, garbitasunean, eta sukal-
dean laguntzen zein harrikoa 
egiten lan egingo nuke. Espe-
rientziaduna. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 634 
99 05 00 

debagoiena. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 695 73 87 95 

debagoiena. Neska arduratsua 
nagusiak zaindu edota garbike-
tak egiteko gertu. Orduka edo 
egun osoz. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 629 
80 77 73 

debagoiena. Neska boliviarrak 
asteburuetan lan egingo luke: 
nagusi edo umeak zaintzen zein 
orduka garbiketak egiten. Eskar-
mentua dut. Cintia. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 14 71 34 

debagoiena. Esperietziadun 
emakumea prest pertsonen 
zaintzan lan egiteko. Arreta 
pertsonala. Prestakuntza sozio
-sanitario zabala daukat eta 
erabateko disponibilitatea. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara:  659 17 81 01 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. Inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 696 32 13 69 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: ume edo nagusiak zain-
tzen eta taberna zain atarien 
garbitasunean. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
631 28 22 03 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: umeak edo nagusiak 
zaindu, garbitasuna eta abar. 
Etxean bertan bizi izaten ere bai. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 673 78 08 99 

debagoiena. Neska lanerako 
gertu: zerbitzari, sukalde lagun-
tzaile, nagusiak garbitzen edo 
garbiketak orduka egiten. Inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602 17 83 21 

debagoiena. Neska nagusiak 
zaindu edota garbitasunean 
jarduteko gertu. Etxean bertan 

bizi izanda, egunez zein orduka. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 610 99 70 46 

debagoiena. Sukalde lagun-
tzaile moduan, garbitasunean 
edo zaintza lanetan arituko 
nintzateke. 636 11 23 40 

Emakume euskalduna edo-
z e i n  l a n e t a r a ko  g e r t u . 
Elgetan bizi den emakume eus-
kalduna edozein lanetarako 
gertu, Debagoienean edo ingu-
ruko eskualdeetan.  Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 50 25 67 

haurrak zaindu. 23 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. Haur Hezkuntzako 
hezitzaile tituluduna eta espe-
rientzia handiarekin. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara eta Saioarengatik 
galdetu: 638 71 50 66 edo 943 
79 88 58 

Sukaldaria.  Sukaldari  lan 
egingo nuke. Orduka, lanaldi osoz 
edota erdiz. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 602 
46 11 63 

Txukundu eta konpondu. 
Bertako mutil langile, arduratsu 
eta esperientziaduna prest 
etxeko lanak eta garbiketa oro-
korrak egiteko. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 74 42 37 

 

5. IRAKASKUnTZA

501. jASo
Arrasate. DBHko laugarren 
mailako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. Interesatuok deitu telefono 
honetara: 669 87 24 54 

Trikitia. Uztailean, Bergaran, 
trikitia jotzen erakutsiko didan 
norbait beharko nuke. Interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 690 77 66 03 

 
502. EmAn

Bergara. Ingeles eskolak ema-
ten ditut. Maila guztietan. HEO 
eta Cambridge-eko azterketak 
gertatzeko ere bai. Talde txikiak. 
Goizetan, eguerdian edo arra-
tsaldean. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 618 
91 32 89 

 

7. AnImAlIAK

703. EmAn
Txakurkume polita. Txakur-
kume emea, txuri-beltza, txikia, 
bi hilabetekoa, alaia, familia bila 
dabil. Umeentzako oso apropo-
sa. Interesatuok deitu telefono 
honetara: 661 45 02 96 

 

8. dEnETARIK

802. ERoSI

lijagailua eta martinetea. 
Bigarren eskuko zintazko lijagai-
lua eta martinetea (mailu piloia) 
erostea interesatzen zait. Salgai 
baduzu deitu telefono zenbaki 
honetara: 635 00 69 26 

ordenagailua. Mahaigaineko 
ordenagailua erosiko nuke. 
Salgai baduzu deitu telefono 
honetara: 656 75 76 98 

ortua. Ortu txiki bat egiteko 
terrenoa erosiko nuke Aretxaba-
letan. Salgai baduzu deitu tele-
fono honetara: 606 56 97 49 

 
804. hARTU

Bizikletak. Botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
Berdin da zein egoeratan dagoen. 
Inaki. 699 06 23 95 

BERGARA
Sukaldari 

esperientziaduna 
behar da eguneko 

menuak prestatzeko.
Tel.: 663 02 14 05

Pertsonal Saila

LAN ESKAINTZA

-Bitarteko izendapena-

Lanpostua: HIRIGINTZA, ERAIKUNTZA ETA 
MUGIKORTASUN TEKNIKARIA.
Izena emateko epea: ekainaren 14tik 23ra 
arte (biak barne).
Oinarri-arauak: BAZen (goiz eta arratsalde)  
eta udaletxeko webgunean jaso daitezke:  
www.arrasate-mondragon.org.
Lekenengo ariketa (teoriko orokorra) uztailaren 
28an egingo da.

IRAGARKIA jARTZEKo BIdEAK: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
GOIENAk ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

oRdAInTZEKo ATAlAK dIRA:
- Etxebizitza Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. lokala Saldu/Errentan.    
Irakaskuntza eman. motorra Saldu/Alokatu. Animaliak/Saldu. denetarik/Saldu.
Egubakoitzean + Astelehenean: 22 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 22 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 29 € (+BEZ).

1. ETxEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan eman
104. Errentan hartu
105. Etxeak osatu
106. Bestelakoak

2. GARAjEAK
201. Saldu
202. Erosi
203. Errentan eman
204. Errentan hartu
205. Bestelakoak

3. loKAlAK
301. Saldu
302. Erosi
303. Errentan eman
304. Errentan hartu
305. Bestelakoak

4. lAnA 
401. Eskaintzak
402. Eskaerak
403. Bestelakoak

5. IRAKASKUnTZA
501. Jaso
502. Eman
503. Bestelakoak

6. moToRRA
601. Saldu
602. Erosi
603. Alokatu
603. Konpondu
604.Bestelakoak

7. AnImAlIAK
701. Saldu
702. Erosi
703. Eman
704. Bestelakoak

8. dEnETARIK
801. Saldu
802. Erosi
803. Eman
804. Hartu
805.Trukatu
806.Galdu
807.Aurkitu
808. Bestelakoak

9. hARREmAnAK
901. Agurrak
902. Harremanak
903. Deiak
904. Bestelakoak

10. RElAx

ZURE    
IRAGARKIAK

P R E Z I o  B E R E Z I A K  G O I E N A  K L U B E K O  B A Z K I D E E N D A K O
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begoña eta Luis 
begoña ibarguengoitia eta Luis 
zubia ekainaren 13an ezkondu 
ziren, orain dela 50 urte. urrez-
ko ezteiak betetzen dituzten 
honetan, "urte askotarako etxe-
ko guztien partetik! ondo pasa-
tu eguna eta muxu handi 
bana".

Sara eta asier
Sara eta asier egubakoitzean ezkonduko dira arrasateko udaletxean. 
ospakizuna zapatuan egingo dute Lasa jatetxean eta Japoniara 
joango dira bidaian. orain bezain zoriontsu jarrai dezatela, familia 
guztiaren eta, batez ere, alexen eta Noaren partetik.

ASTELEHENA, 16 MARTITZENA, 17 EGUAZTENA, 18 EGUENA, 19ZAPATUA, 14 DOMEKA, 15EGUBAKOITZA, 13

12:00 Jaiak: Bergarako jaiak 

12:40 Tripa-zorri 

13:30  Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Jaiak: Bergarako jaiak 

15:40 Ikusmira 

16:00  Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Kantari 

17:30 Atik Zra 

18:10 Ikusmira 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 Amaia DJ 

19:30 Harmailatik 

20:00  Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00  Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Harmailatik 

22:30  Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00  Debagoiena zuzenean 

00:30 Harmailatik

12:00 Harmailatik 

12:30 Tripa-zorri 

13:10 7 Akorde 

13:40 Amaia DJ 

14:00  Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Harmailatik 

15:30 Onein 

15:55 Zorion Agurrak 

16:00  Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Ibilaldia 2014 

18:25 Zorion Agurrak 

18:30 Berriak 

19:00 Kantari 

19:30 7 Akorde 

20:00  Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00  Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 7 Akorde 

22:30  Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak

23:30 Gurean gaur 

00:00  Debagoiena zuzenean 

00:30 7 Akorde

12:00 Atik Zra 

12:40 Onein 

13:25 Harmailatik 

13:55 Zorion Agurrak 

14:00  Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Harira 

15:30 7 Akorde 

16:00  Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:00 Kantari 

17:30 Tripa-zorri 

18:10 Aniztasunean bizi 

18:30 Berriak 

19:00 Tertulia 

20:00  Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak

21:00  Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Tertulia 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00  Debagoiena zuzenean 

00:30 Tertulia

12:00 Tertulia 

13:00 Jaiak: Bergarako jaiak 

13:40 Zorion Agurrak 

13:45 Ikusmira 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 7 Akorde 

15:30 Onein 

16:00 Debagoiena zuzenean

16:30 Berriak 

17:30 Tertulia 

18:30 Berriak 

19:00 7 Akorde 

19:30 Amaia DJ 

20:00 Debagoiena zuzenean 

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Amaia DJ 

22:30 Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur 

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Amaia DJ

10:00 Kantari 

10:30 Jaiak: Bergarako jaiak 

11:10  Debagoiena zuzenean 

12:00 Amaia DJ 

12:30 Zorion Agurrak 

12:35 Ibilaldia 2014 

14:00 Harira 

14:35 Jaiak: Bergarako jaiak 

15:15 Zorion Agurrak 

15:20 Astea iruditan 

15:30  Debagoiena zuzenean 

16:30 Kantari 

17:00 Jaiak: Bergarako jaiak 

17:40 7 Akorde

18:10 Giza katea Debagoienean 

18:55 Amaia DJ 

19:15  Debagoiena zuzenean 

20:15 Astea iruditan 

20:20 Jaiak: Bergarako jaiak 

21:00  Debagoiena zuzenean 

22:00 Harira 

22:30 Jaiak: Bergarako jaiak 

23:15 Astea iruditan 

23:20  Debagoiena zuzenean 

00:20 7 Akorde 

02:45  Debagoiena zuzenean

10:00 Amaia DJ 

10:30 Zorion Agurrak 

10:35 7 Akorde 

11:00 Harira 

11:30 Giza katea Debagoienean 

13:00 Jaiak: Bergarako jaiak 

13:40 Zorion Agurrak 

13:45 Astea iruditan 

13:50  Debagoiena zuzenean 

14:50 Zorion Agurrak 

15:00 Amaia DJ 

15:30 Jaiak: Bergarako jaiak 

17:10 7 Akorde 

17:40  Debagoiena zuzenean 

18:40 Astea iruditan 

18:45 Zorion Agurrak 

18:50 Amaia DJ 

19:15 Giza katea Debagoienean 

20:45 Jaiak: Bergarako jaiak 

21:20 Astea iruditan 

21:25  Debagoiena zuzenean 

22:30 Giza katea Debagoienean 

00:00 Jaiak: Bergarako jaiak

12:00 Debagoiena zuzenean 

12:30 Giza katea Debagoienean 

13:30 Zorion Agurrak 

13:35 Kantari 

14:00 Debagoiena zuzenean 

14:30 Berriak 

15:00 Amaia DJ 

15:30 Onein 

16:00 Debagoiena zuzenean 

16:30 Berriak 

17:50 Gazta zati bat 

18:30 Berriak 

19:00 Amaia DJ 

19:30 Jaiak 

20:00 Debagoiena zuzenean

20:30 Berriak 

21:00 Debagoiena zuzenean 

21:30 Berriak 

22:00 Jaiak 

22:30 Debagoiena zuzenean 

23:00 Berriak 

23:30 Gurean gaur

00:00 Debagoiena zuzenean 

00:30 Jaiak

goiena telebista

as t e a  g o i e n a n

LaRRaitz zebeRio

LOMCe legeari 
buruzko tertulia
eguaztenean Larraitz zeberiok 
gidatutako tertulian hezkuntza 
komunitatean kezka eragiten 
duen Lomce legea izango da 
hizpide. Horretarako, hezkuntza 
komunitateko hainbat ordezka-
ri izango dira saioan gaiari buruz-
ko euren iritziak ematen.
'Tertulia'
eguaztena, 19:00

imaNoL gaLLego

bergarako Pazko 
jaien saio berezia
gaur, egubakoitza, bergarako 
aurtengo jaiek eman dutena 
ikusi ahal izango da goiena tele-
bistan. 19:30ean, 22:00etan 
eta 00:30ean eskainiko da saioa. 
asteburuan ere hainbat ordutan 
errepikatuko da festen saio bere-
zia. ordutegiak, beheko taulan.
'Jaiak'
egubakoitza, 19:30

aRRasate iRRatia

Asteburuan, besteak beste, 
Txorbela Otxoteko kide den 
Tomas Asperi egindako 
elkarrizketa entzun ahal 
izango da irratian. Esto-
kolmoko katedraleko abes-
batzarekin eskainiko du 
emanaldia Txorbela Otxo-
teak San Frantziskon dome-
kan eta kontzertuari buruz 
hitz egingo da saioan.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

Agortuta daude sarrera 
guztiak eguenean 20:30ean 
gaztetxean Berri Txarrak 
taldeak eta Ladislaok eskai-
niko duten kontzertua ikus-
teko. Baina Arrasate Irra-
tian sarrerak daude zozke-
tatzeko. Hartu parte 943 25 
05 05era deituta edo idatzi 
irratia@goiena.com helbi-
dera sarrerak lortzeko.

berri txarrak eta 
Ladislao ikusteko 
sarrerak zozketan

e z t e i a k  

Oscar eta Maite 
oscar encina eta maite marcos 
zapatuan, ekainaren 14an, 
ezkonduko dira aretxabaletako 
udaletxean. "zorionak, bikote, 
familiaren eta lagunen parte-
tik!".

alex eta rosa 
alex zarain eta Rosa Quintanilla zapatuan, ekainaren 14an, ezkon-
duko dira musakolako San isidro elizan. Familiaren, lagunen eta batez 
ere seme ibairen partetik zorionak eta egun on-ona pasatu, bikote!

Nagore eta Jon ander 
Nagore Sasiain eta Jon ander 
gurrutxaga zapatuan, ekainaren 
14an, ezkonduko dira aretxaba-
letan eta itziargo zalegi jatetxean 
ospatuko dute. "zorionak, biko-
te! zuekin batera egun berezi 
hau ospatzeko desiratzen gaude! 
Disfrutatu eta zoriontsu izaten 
jarraitu! Patxo bana lagunen 
partetik".
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esker ona

Bedoñako Iturrixa baserrikoa

Ekainaren 5ean hil zen, 82 urte zituela.

Arrasaten, 2014ko ekainaren 13an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
Haren aldeko ondra meza domekan izango da, ekainaren 15ean, 13:00etan, 

Bedoñako Santa Eulalia elizan. Bertaratuko zaretenoi, aurrez eskerrak.

Facundo 
Garay Txintxurreta

urteurrena

2013ko ekainaren 6an hil zen, 88 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
ekainaren 14an, 19:00etan, 

Mikel Goiaingeruaren parrokian.

Marielen 
Otalora Galdos

urteurrena

Bergaran hil zen 2013ko ekainaren 21ean, 88 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 15ean, 12:00etan, 

Bergarako Santa Marina parrokian.

Antonio 
Irazola Altuna

urteurrena

2013ko ekainaren 11n hil zen, 82 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 15ean, 12:00etan, 

Oñatiko Mikel Goiaingeruaren parrokian.

Maxima 
Arza Leturia

urteurrena

Bergaran hil zen 2013ko ekainaren 16an, 71 urte zituela.

Elizkizunera joango zaretenoi, eskerrik asko haren emaztearen eta gainerako senideen izenean.

Bergaran, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 15ean, 12:00etan, 

Bergarako Santa Marina parrokian.

Juan 
Beitia Zugasti

urteurrena

Bergaran hil zen 2013ko ekainaren 11n, 57 urte zituela.

Bergaran, 2014ko ekainaren 13an.

Zure oroimen zaratatsuak beteko ditu
inguruko mendi, baso, zelai

eta zure lagunen barruan
utzi duzun hutsune ixila.

Betirako gurekin, betiko lagun.

Luis 
Etxeberria Luarizaristi

esker ona

Aramaion hil zen 2014ko ekainaren 6an, 78 urte zituela.

Aramaion (Barajuen), 2014ko ekainaren 13an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.

—
Zure umorea eta kemena,

guregan da betirako,
eman diguzun guztiagatik,

bihotzez eskerrik asko.

Angel 
Astondoa Errasti

urteurrena

Antzuolan hil zen 2013ko ekainaren 16an, 61 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Antzuolan, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, ekainaren 15ean,
11:00etan, Antzuolako Errukizko amaren parrokian. 

—
Beti gure bihotzetan.

Jose Maria
Martin Camin

urteurrena

2013ko ekainaren 7an hil zen, 73 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Antzuolan, 2014ko ekainaren 13an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
ekainaren 15ean, 11:00etan, 

Antzuolako Errukizko amaren elizan.

Aniceto 
Aristi Gabilondo

esker ona

Tolosan hil zen 2014ko maiatzaren 15ean, 51 urte zituela.

Bergaran, 2014ko ekainaren 13an.

Egun gogor hauetan gure ondoan egon zaretenei, esker mila.

Ion 
Errasti Alzelai

esker ona

Bergaran hil zen 2014ko ekainaren 5ean, 85 urte zituela.

Bergaran, 2013ko ekainaren 13an.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Eusebio 
Alberdi Lizarralde

oroigarria

2014ko ekainaren 6an hil zen.

Aramaion, 2014ko ekainaren 13an.

Palaziok faltan botako zaittu,
baine gorutze begittuaz bat jakingou

izartxo bat ixotu dozule Suñako zeru gainien.
Eskerrik asko zutaz disfrutetan itxi gaittesun momentu danengatik.

Zure maitxasun, irrifar, kantu eta indarrak gureaz geldittuko die.
Laster arte, Aitxitxe.

Anton
Zubizarreta Berraondo

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta 

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

 

asier eta amaia 
asier olasagasti donostiarra 
eta amaia bernal oñatiarra 
zapatuan ezkonduko dira 
asentzioko ermitan. etxe-be-
rri jatetxean ospatuko dute 
egun berezi hau. Lagunen par-
tetik, "zorionak, bikote! gertu 
zapaturako? ederto pasatuko 
dugun dudarik ez daukagu! 
zorionak eta ondo ibili bidaian. 
besalkana bana".

Carmen eta antonio 
Carmen eta antonio zapatuan, ekainaren 14an, ezkonduko dira. 
"zorionak, bikote! ederto pasatuko dugu eta zoriontsu izan. 
Muxu handi bat bioi, familiaren eta lagunen partetik".
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Zinema
bergara

zabalotegi
La vida secreta de 
Walter Mitty
Domeka: 19:30.
Frozen
Domeka: 17:00.

oñati
kultura etxea

Malditos vecinos
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

eibar
coliseo

el pasado
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.
el gran cuaderno
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

antzokia
X-Men: dias del futuro 
pasado
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

gasteiz
boulevard

No hay dos sin tres
Egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
Zapatua eta domeka: 
15:35.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:50, 
20:05, 22:20.
Las dos caras de enero
Egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
Zapatua eta domeka: 
16:40.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:40, 
20:40, 22:40.

tarzan (euskaraz)
Zapatua eta domeka: 
16:15.
tarzan 3D
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:15.
tarzan 
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:15, 
20:15.
X-Men: dias del futuro 
pasado
Egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
Zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:15, 
19:15, 21:00, 22:00.
X- Men 3D
Egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:15.
al filo del mañana
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
al filo del mañana 3D
Egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
Malefica
Egubakoitza eta zapatua: 
23:15.
Zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:05, 
19:05, 20:10, 21:10, 
22:15.
Malefica 3D
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:40.
Astelehena: 18:35.
Martitzena eta eguaztena: 
18:35, 20:40.
Pancho
Egubakoitza: 18:00, 
20:00.
Zapatua: 16:00, 18:00, 
20:00.
Domeka: 16:00, 18:00.
Astelehena eta 
eguaztena: 22:00.
Martitzena: 18:00.

rio 2
Zapatua: 15:30.
Malditos vecinos
Egubakoitza: 22:00, 
00:00.
Zapatua: 00:35.
Astelehena eta 
eguaztena: 22:00.
Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
15:30.
Divergente
Egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
Dragon ball z
Zapatua: 16:35.
Domeka: 16:35 
(euskaraz).
8 apellidos vascos
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:45.
godzilla
Egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
guerra mundial z
Zapatua: 22:00.
Astelehena: 20:30.
el hombre de aceero
Domeka: 20:30.
Martitzena: 20:30.

florida
X- Men: dias del futuro 
pasado
Egubakoitza: 17:00, 
19:45.
Zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:45.
Astelehenetik eguenera: 
17:00.
Viva la libertad
Egubakoitzetik domekara: 
22:35.
Astelehenetik eguenera: 
19:45.
La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
Zapatua eta domeka: 
12:00.
No hay dos sin tres
Egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.
el viento se levanta
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Violette
Egubakoitzetik domekara: 
17:00, 22:00.
Astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.
al filo del mañana
Egubakoitzetik domekara: 
19:45.
Astelehenetik eguenera: 
20:35.
Una noche en el viejo 
Mexico
Egubakoitzetik eguenera: 
16:35.
Las dos caras de enero
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35, 20:35.
tarzan (euskaraz)
Egubakoitza, eta 
astelehenetik eguenera: 
16:35,
Zapatua eta domeka: 
12:00, 16:35.
Hermosa juventud
Egubakoitzetik domekara: 
22:35.
Astelehenetik eguenera: 
20:35.
Malefica
Egubakoitza: 16:35, 
18:35.
Zapatua eta domeka: 
20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
16:35.
el hijo del otro
Egubakoitzetik domekara: 
20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35.
Hiroku y los 
defensores de gaia
Zapatua eta domeka: 
12:00.
Camaradas
Egubakoitzetik eguenera: 
16:35.
solo los amantes 
sobreviven
Egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15 ( jatorrizko 
bertsioan).

Ralph Fiennesek  The 
Invisible Woman-ekin 
Charles Dickensek bere 

bizitzako azken urteetan 
izandako amodio istorioa 
kontatzen digu. Gidoia Claire 
Tamalinek idatzitako eleberrian 
oinarritzen da. Dickens ospe 
handiko idazlea zen eta aktore 
lanak ere egin izan zituen: 
antzerki obratan parte hartuz 
edo bere testuen irakurketa 
antzeztua eginez. Gizon 
distiratsua, alaia eta argia. 
Gizartearen aurrean xarma 
berezia zuen. Hori horrela, 
maitemindu egiten da. 
Maitasun istorioa nola sortzen 
den eta nola garatzen den 
ikusiko dugu. Harreman 
horietan gizartearen pisua 
nabarmena izango da: idazleak 
gizartearen 
konbentzionalismotik ihes egin 
nahi du, baina, aldi berean,  
gizartean duen arrakasta eta 
estatusa mantendu nahi du. 
Hor dago koska: pertsonaia 
publikoa eta alderdi 
pribatuaren artean. Dena den, 
filma ez da bakarrik Dickensen 
istorioa. Nelly Ternan neska 
gaztea izango da istorioaren 
ikuspuntu nagusia. Filmaren 
hasieran pertsonaia 
hondartzatik abiadura handiz 
mugitzen ikusten dugu . Bere 

ibiltzeko moduan larritasuna 
nabaritzen da. Larritasun hori 
duela urte batzuk izandako 
maitasun istorio bategatik 
datorkio. Eta horrela ezagutuko 
dugu pertsonaiaren oraina 
–zauriak sendatu gabe ditu–, 
eta aurretik gertatutakoa.  

The Invisible Woman-ek 
ezkutuko sentimenduez hitz 
egiten du. Pelikulan aipatzen 
da gizaki bakoitzak 
besteentzat misterio bat dela. 
Ideia horrekin jokatzen da. 
Pertsonok sentimendu eta 
geruza desberdinak ditugu. 
Barnean, heziketa, buruak 
esaten diguna eta 
sentimenduen arteko gatazka 
ematen da.  Hori dena oso ondo 
azaltzen da filman. Fiennes 
zuzendariak oso esku ona du 
pertsonaiek ezkutuan dituzten 
sentimenduak kaleratzeko: 
aktoreen ibiltzeko moduak, 
begiratzeko moduak planoei 
iraupen egokia emanez.  Oso 
trazu finekin, ikuslearen 
bihotzeraino heltzen da.

Ezkutuko sentimenduak

ANtONIO zAbAlA

kritika

tiHe iNVisibLe WoMaN 
zuzendaria: Ralph Fiennes.
Herrialdea: Xxxx.
aktoreak: Ralph Fiennes, Felicity Jones, 
Kristin Scott Thomas.

tsolariekin eta trikitilariekin; 
txokolate-jana, bolo txapelketa 
eta auzo-afaria; eta, domekan, 
meza, Oñatiko Herri Kirol tal-
dearen erakustaldia eta Triki-
mailu taldearen emanaldia. 
Bihar, zapatua, eta, etzi, domeka, Araotzen. 

bergara san antonio auzoko jaiak 
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te domekara arte: hilaren 13an,  
meza, eta San Joxepe abesbatza-
ren kontzertua; hilaren 14an, 
zezentxoak eta poniak, mus txa-
pelketa, buruhandiak eta sardina 
jana; eta hilaren 15ean, Don Sera-
fin Esnaolari omenaldia, eta gaz-
teendako txirrindulari probak 
egingo dituzte, besteak beste.
Egubakoitzetik domekara, San Antonio auzoan.

erakUsketak

arrasate 'Mondragoe beirazko 
plaketan' 
Arrasatek orain arte ezagutu 
dituen argazkirik zaharrenak 
biltzen dituen erakusketa, Arra-
sate Zientzia Elkartekoen eskutik, 
uztailaren 6ra arte. Gazteluon-
doko etxe batetik berreskuratu-
tako 108 erretratu ipini dituzte. 
Uztailaren 6ra arte, Kulturateko klaustroan. 

eLgeta Martin elortzaren omenez
Herrian egin dioten omenaldia-
rekin lotuta 18 panelekin osatu-
tako argazki erakusketa egongo 
da ikusgai aste bukaeran. 
Domekara arte, Espaloian. 

osPakizUNak

bergara gaztetxearen 14.  
urteurrena
Hilaren 13an magia ikuskizuna 
egingo du Imanol Ituñok, eta 
ostean suzko erroberak. Hilaren 
14an afari tertulia Bartzelonako 
Can Vues CSAko kideekin; eta 
hilaren 15ean, umeen eguna: 
Gaurtik domekara arte, kartzela zaharrean. 

HitzaLDia

oñati Henar Pesoren berbaldia
Arantzazuko Liburutegiko San 
Agustinen 1495eko inkunablea 

berriztatu du azken hilabeteetan 
Henar Pesok. 
Bihar, zapatua, Arantzazuko Gogartetxean, 
12:00etan. 

aNtzUoLa Menpekotasunaren 
gaineko hitzaldia
Hector Prieto aretxabaletarrak 
egingo du berba menpekotasu-
naren eta elbarritasunaren gai-
nean.  
Ekainaren 17an, Olaranen, 18:30ean. 

bergara Lokarriren bergarako foroa
Tolerantzia baldintzak. Euskal 
Herriaren iragana, oraina eta 
geroa delako berbaldia egingo du 
Jexus Mari Mujikak. Ekitaldia 
irekia da herritar guztiendako.
Ekainaren 17an, Miguel Altunan, 19:00etan. 

bergara Nafarroari buruzkoa
Erlantz Urtasunek Nafarrok/ 
¿quien habla en nombre de Nav-
rra? delako liburua aurkeztu eta 
ostean izen bereko berbaldia 
egingo du.
Ekainaren 17an, Irizar jauregian, 19:00etan. 

bertsoLaritza

oñati bertso paperak kantaldia
Oñatiko Euskal Memoria Taldeak 
Filtro 20 urte jardunaldien barruan 
antolatutako ekitaldia 
Gaur, egubakoitza, Arrano tabernan, 22:00etan. 

irteera

araMaio europako mendietara 
Orixol elkarteko kideak Asturias 
aldera egingo dute ibilaldia aste 
bukaeran.  
Bihar, zapatua, autobus geltokitik, 06:30ean. 

Deia

oñati odol-ateratzea
Txantxiku Ikastolako aretoan 
egingo dute udako oporren aurre-
ko azken ateratzea. 
Gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

oñati Paperezko hegazkinen Vi. 
txapelketa 
Izen-ematea zabalik egongo da 
txapelketa hasi arte 
Gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 18:30ean. 

MUsika

arrasate Hezkuntza bereziko 
ikasleen kontzertua
Musika eskolan egingo dute. 
Gaur, egubakoitza, musika eskolan, 18:00etan.

arrasate biolin emanaldia
Arrasate Musikaleko biolin tal-
deko ikasleek emanaldia egingo 
dute parrokian. 
Gaur, egubakoitza, parrokian, 20:00etan.

arrasate biolontxelo emanaldia
Arrasate Musikaleko biolontxelo 
taldeko ikasleek emanaldia egin-
go dute Kulturaten. 
Bihar, zapatua, Kulturaten, 12:00etan.

oñati 11 talde herriko tabernetan
Fan Hemendik egunaren harira 
kontzertuak egingo dituzte Ongi, 
Arrano, Boga eta Pub tabernatan: 
Gaitze, Egurra ta kitto, Drop!, 
Trikimailu, Odolkiak ordainetan, 
Criminal Remains, Kaleko urdan-
gak, Bestei pe, Gela Berezia, Beneh 
eta DIU taldeek. 
Bihar, zapatua, tabernatan eta txosnagunean, 
18:00etan, 20:00etan eta 23:00etan. 

aretXabaLeta screamers and 
sinners eta gaupa-Heroes taldeak
Gaupa-Heroes aretxabaletarrek 
ronck-and-rollaren klasikoak 
bertsionatzen dituzte. Aldiz, Screa-
mers and Sinners taldeak Demon 
Tales diskoko kantuak joko ditu 
zuzenean. Doan.
Bihar, zapatua, Mitarte plazan, 18:00etan. 

oñati 'ikastetxeak kantari'
Ganbara Kantu Eskolako taldeek 
ikasturte amaierako kontzertua 
egingo dute: Ganbara Txiki eta 
Ganbara Txikitxo abesbatzak eta 
kantu tailerreko taldeek parte 
hartuko dute. 
Bihar, zapatua, Santa Anan, 19:00etan. 

aNtzUoLa akatz eta sound riders
Ska musika egiten duten bi tal-
deak ikusteko sarrerak hiru 
eurotan salduko dituzte. 
Bihar, zapatua, gaztetxean, 23:00etan.

arrasate stockolmeko 
katedraleko abesbatza eta 
txorbela otxotea
Stockolmeko Katedraleko Abes-
batzak Gipuzkoatik egiten dihar-
duen biran, kontzertu bateratua 
egingo du Arrasateko Txorbela 
Otxotearekin. Stockholmeko Kate-
draleko Abesbatzak errepertorio 
erromantikoa eta gaur egungo 
musika handiaren interpretazioak 
ditu ezaugarri.
Etzi, domeka, San Frantzisko elizan, 19:00etan.

oñati the romanticos taldea
The Romanticos 2009. urtean sor-
tutako taldea da, eta taldeko kideek 
bluesaren alde egindako apus-
tuaren emaitza garbia. Iker Piris, 
Xabier Barrenetxea eta Carlos 
Sagi dira kideak. Doako emanal-
dia egingo dute.
Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean.

aNtzerkia

aretXabaLeta 'De lo chino a lo 
vasco' antzezlana
Las Torpedolevel antzerki taldeak 
helduendako antzerkia egingo 
du. Superlamita eta Txikbuda 
Tibeteko bi heroi dira. Chi Kun-
geko unibertsitatetik mendebal-
derako bidaia egingo dute, eta 
Euskal Herrira helduko dira. 
Sarrera, 4 euro. 
Gaur, egubakoitza, Arkupen, 22:00etan. 

Jaiak

oñati araotzeko jaiak
Trinitate jaiak ospatuko dituzte 
bihar eta etzi. Bihar, meza, auzo
-bazkaria Egaña eta Lizaso ber-

www.markeline.com

arrasate 'kartoibiraka'
Markeliñe taldeko kideek bil-
tegitik irten gabe, globoz, 
itsasontziz edo gameluz, mun-
duari bira emango diote 80 
kaxatan. Kartoibiraka antzez-
lanak gogora ekartzen du 
pertsonak makinatik bereizten 
dituen ezaugarriak zeintzuk 
diren: alegia, jolasteko eta 
sortzeko gaitasuna. Sarrerak, 
hiru eurotan.
Etzi, domeka, Zaraian, 17:00etan.

gorataberna.com

araMaio the icer Company taldea, sastiñan
The Icer Company taldeak La expedicion a las aguas abisales 
lana aurkeztuko du, folk-pop estiloko bidaia zaindua, ederra 
eta barnekoia. Arima Sutan taldeko abeslari ohi Iker Ziak 
etxean grabatutako formatu akustikoko gaiak ditu oinarri.
Gaur, egubakoitza, Sastiñan, 20:00etan.

revolutionarybrothers.com

eskoriatza revolutionary brothers, Jinko Vilova eta Perro Lobo
Askotariko ekintzak egingo dituzte Aste Zapatistari bukaera 
emateko, besteak beste, goian aipatutako hiru taldeen kon-
tzertua. Gainera, herri bazkari mexikarra eta Ametsen zirkoa 
antzezlana egingo dituzte.
Bihar, zapatua, Fernando Eskoriatza plazan, 20:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
Tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

NoN-zer EKAInA 13
EKAInA 19

goiena

arrasate Haur dantzariak
Lore Gazteak eta Txikitxu 
Arrostaitz taldeen eskutik, 
Haur Dantzarien Eguna ospa-
tuko dute domekan. 10:00etan 
Zaldibarren elkartuko dira, 
ostean kalerik kale ibiliko 
dira; eta bazkaldu ondoren, 
alardea egingo dute talde guz-
tiek Herriko plazan, 17:15ean. 
Ostean DJ Amaia Txintxu-
rretak dantzaldia egingo du.
Etzi, domeka, kalerik kale, 11:15ean hasita.

zerbitzUak
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Zinema
bergara

zabalotegi
La vida secreta de 
Walter Mitty
Domeka: 19:30.
Frozen
Domeka: 17:00.

oñati
kultura etxea

Malditos vecinos
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.

eibar
coliseo

el pasado
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.
el gran cuaderno
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

antzokia
X-Men: dias del futuro 
pasado
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.

gasteiz
boulevard

No hay dos sin tres
Egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
Zapatua eta domeka: 
15:35.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:50, 
20:05, 22:20.
Las dos caras de enero
Egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
Zapatua eta domeka: 
16:40.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:40, 
20:40, 22:40.

tarzan (euskaraz)
Zapatua eta domeka: 
16:15.
tarzan 3D
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:15.
tarzan 
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:15, 
20:15.
X-Men: dias del futuro 
pasado
Egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
Zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:15, 
19:15, 21:00, 22:00.
X- Men 3D
Egubakoitza eta zapatua: 
23:00.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:15.
al filo del mañana
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
al filo del mañana 3D
Egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
Malefica
Egubakoitza eta zapatua: 
23:15.
Zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:05, 
19:05, 20:10, 21:10, 
22:15.
Malefica 3D
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:40.
Astelehena: 18:35.
Martitzena eta eguaztena: 
18:35, 20:40.
Pancho
Egubakoitza: 18:00, 
20:00.
Zapatua: 16:00, 18:00, 
20:00.
Domeka: 16:00, 18:00.
Astelehena eta 
eguaztena: 22:00.
Martitzena: 18:00.

rio 2
Zapatua: 15:30.
Malditos vecinos
Egubakoitza: 22:00, 
00:00.
Zapatua: 00:35.
Astelehena eta 
eguaztena: 22:00.
Las aventuras de 
Peabody y sherman
Zapatua eta domeka: 
15:30.
Divergente
Egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
Dragon ball z
Zapatua: 16:35.
Domeka: 16:35 
(euskaraz).
8 apellidos vascos
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:45.
godzilla
Egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
guerra mundial z
Zapatua: 22:00.
Astelehena: 20:30.
el hombre de aceero
Domeka: 20:30.
Martitzena: 20:30.

florida
X- Men: dias del futuro 
pasado
Egubakoitza: 17:00, 
19:45.
Zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:45.
Astelehenetik eguenera: 
17:00.
Viva la libertad
Egubakoitzetik domekara: 
22:35.
Astelehenetik eguenera: 
19:45.
La tropa de trapo en la 
selva del arco iris
Zapatua eta domeka: 
12:00.
No hay dos sin tres
Egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.
el viento se levanta
Zapatua eta domeka: 
12:00.

Violette
Egubakoitzetik domekara: 
17:00, 22:00.
Astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.
al filo del mañana
Egubakoitzetik domekara: 
19:45.
Astelehenetik eguenera: 
20:35.
Una noche en el viejo 
Mexico
Egubakoitzetik eguenera: 
16:35.
Las dos caras de enero
Egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35, 20:35.
tarzan (euskaraz)
Egubakoitza, eta 
astelehenetik eguenera: 
16:35,
Zapatua eta domeka: 
12:00, 16:35.
Hermosa juventud
Egubakoitzetik domekara: 
22:35.
Astelehenetik eguenera: 
20:35.
Malefica
Egubakoitza: 16:35, 
18:35.
Zapatua eta domeka: 
20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
16:35.
el hijo del otro
Egubakoitzetik domekara: 
20:35, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:35.
Hiroku y los 
defensores de gaia
Zapatua eta domeka: 
12:00.
Camaradas
Egubakoitzetik eguenera: 
16:35.
solo los amantes 
sobreviven
Egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:35.
Astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15 ( jatorrizko 
bertsioan).

Ralph Fiennesek  The 
Invisible Woman-ekin 
Charles Dickensek bere 

bizitzako azken urteetan 
izandako amodio istorioa 
kontatzen digu. Gidoia Claire 
Tamalinek idatzitako eleberrian 
oinarritzen da. Dickens ospe 
handiko idazlea zen eta aktore 
lanak ere egin izan zituen: 
antzerki obratan parte hartuz 
edo bere testuen irakurketa 
antzeztua eginez. Gizon 
distiratsua, alaia eta argia. 
Gizartearen aurrean xarma 
berezia zuen. Hori horrela, 
maitemindu egiten da. 
Maitasun istorioa nola sortzen 
den eta nola garatzen den 
ikusiko dugu. Harreman 
horietan gizartearen pisua 
nabarmena izango da: idazleak 
gizartearen 
konbentzionalismotik ihes egin 
nahi du, baina, aldi berean,  
gizartean duen arrakasta eta 
estatusa mantendu nahi du. 
Hor dago koska: pertsonaia 
publikoa eta alderdi 
pribatuaren artean. Dena den, 
filma ez da bakarrik Dickensen 
istorioa. Nelly Ternan neska 
gaztea izango da istorioaren 
ikuspuntu nagusia. Filmaren 
hasieran pertsonaia 
hondartzatik abiadura handiz 
mugitzen ikusten dugu . Bere 

ibiltzeko moduan larritasuna 
nabaritzen da. Larritasun hori 
duela urte batzuk izandako 
maitasun istorio bategatik 
datorkio. Eta horrela ezagutuko 
dugu pertsonaiaren oraina 
–zauriak sendatu gabe ditu–, 
eta aurretik gertatutakoa.  

The Invisible Woman-ek 
ezkutuko sentimenduez hitz 
egiten du. Pelikulan aipatzen 
da gizaki bakoitzak 
besteentzat misterio bat dela. 
Ideia horrekin jokatzen da. 
Pertsonok sentimendu eta 
geruza desberdinak ditugu. 
Barnean, heziketa, buruak 
esaten diguna eta 
sentimenduen arteko gatazka 
ematen da.  Hori dena oso ondo 
azaltzen da filman. Fiennes 
zuzendariak oso esku ona du 
pertsonaiek ezkutuan dituzten 
sentimenduak kaleratzeko: 
aktoreen ibiltzeko moduak, 
begiratzeko moduak planoei 
iraupen egokia emanez.  Oso 
trazu finekin, ikuslearen 
bihotzeraino heltzen da.

Ezkutuko sentimenduak

ANtONIO zAbAlA

kritika

tiHe iNVisibLe WoMaN 
zuzendaria: Ralph Fiennes.
Herrialdea: Xxxx.
aktoreak: Ralph Fiennes, Felicity Jones, 
Kristin Scott Thomas.

tsolariekin eta trikitilariekin; 
txokolate-jana, bolo txapelketa 
eta auzo-afaria; eta, domekan, 
meza, Oñatiko Herri Kirol tal-
dearen erakustaldia eta Triki-
mailu taldearen emanaldia. 
Bihar, zapatua, eta, etzi, domeka, Araotzen. 

bergara san antonio auzoko jaiak 
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te domekara arte: hilaren 13an,  
meza, eta San Joxepe abesbatza-
ren kontzertua; hilaren 14an, 
zezentxoak eta poniak, mus txa-
pelketa, buruhandiak eta sardina 
jana; eta hilaren 15ean, Don Sera-
fin Esnaolari omenaldia, eta gaz-
teendako txirrindulari probak 
egingo dituzte, besteak beste.
Egubakoitzetik domekara, San Antonio auzoan.

erakUsketak

arrasate 'Mondragoe beirazko 
plaketan' 
Arrasatek orain arte ezagutu 
dituen argazkirik zaharrenak 
biltzen dituen erakusketa, Arra-
sate Zientzia Elkartekoen eskutik, 
uztailaren 6ra arte. Gazteluon-
doko etxe batetik berreskuratu-
tako 108 erretratu ipini dituzte. 
Uztailaren 6ra arte, Kulturateko klaustroan. 

eLgeta Martin elortzaren omenez
Herrian egin dioten omenaldia-
rekin lotuta 18 panelekin osatu-
tako argazki erakusketa egongo 
da ikusgai aste bukaeran. 
Domekara arte, Espaloian. 

osPakizUNak

bergara gaztetxearen 14.  
urteurrena
Hilaren 13an magia ikuskizuna 
egingo du Imanol Ituñok, eta 
ostean suzko erroberak. Hilaren 
14an afari tertulia Bartzelonako 
Can Vues CSAko kideekin; eta 
hilaren 15ean, umeen eguna: 
Gaurtik domekara arte, kartzela zaharrean. 

HitzaLDia

oñati Henar Pesoren berbaldia
Arantzazuko Liburutegiko San 
Agustinen 1495eko inkunablea 

berriztatu du azken hilabeteetan 
Henar Pesok. 
Bihar, zapatua, Arantzazuko Gogartetxean, 
12:00etan. 

aNtzUoLa Menpekotasunaren 
gaineko hitzaldia
Hector Prieto aretxabaletarrak 
egingo du berba menpekotasu-
naren eta elbarritasunaren gai-
nean.  
Ekainaren 17an, Olaranen, 18:30ean. 

bergara Lokarriren bergarako foroa
Tolerantzia baldintzak. Euskal 
Herriaren iragana, oraina eta 
geroa delako berbaldia egingo du 
Jexus Mari Mujikak. Ekitaldia 
irekia da herritar guztiendako.
Ekainaren 17an, Miguel Altunan, 19:00etan. 

bergara Nafarroari buruzkoa
Erlantz Urtasunek Nafarrok/ 
¿quien habla en nombre de Nav-
rra? delako liburua aurkeztu eta 
ostean izen bereko berbaldia 
egingo du.
Ekainaren 17an, Irizar jauregian, 19:00etan. 

bertsoLaritza

oñati bertso paperak kantaldia
Oñatiko Euskal Memoria Taldeak 
Filtro 20 urte jardunaldien barruan 
antolatutako ekitaldia 
Gaur, egubakoitza, Arrano tabernan, 22:00etan. 

irteera

araMaio europako mendietara 
Orixol elkarteko kideak Asturias 
aldera egingo dute ibilaldia aste 
bukaeran.  
Bihar, zapatua, autobus geltokitik, 06:30ean. 

Deia

oñati odol-ateratzea
Txantxiku Ikastolako aretoan 
egingo dute udako oporren aurre-
ko azken ateratzea. 
Gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

oñati Paperezko hegazkinen Vi. 
txapelketa 
Izen-ematea zabalik egongo da 
txapelketa hasi arte 
Gaur, egubakoitza, gaztelekuan, 18:30ean. 

MUsika

arrasate Hezkuntza bereziko 
ikasleen kontzertua
Musika eskolan egingo dute. 
Gaur, egubakoitza, musika eskolan, 18:00etan.

arrasate biolin emanaldia
Arrasate Musikaleko biolin tal-
deko ikasleek emanaldia egingo 
dute parrokian. 
Gaur, egubakoitza, parrokian, 20:00etan.

arrasate biolontxelo emanaldia
Arrasate Musikaleko biolontxelo 
taldeko ikasleek emanaldia egin-
go dute Kulturaten. 
Bihar, zapatua, Kulturaten, 12:00etan.

oñati 11 talde herriko tabernetan
Fan Hemendik egunaren harira 
kontzertuak egingo dituzte Ongi, 
Arrano, Boga eta Pub tabernatan: 
Gaitze, Egurra ta kitto, Drop!, 
Trikimailu, Odolkiak ordainetan, 
Criminal Remains, Kaleko urdan-
gak, Bestei pe, Gela Berezia, Beneh 
eta DIU taldeek. 
Bihar, zapatua, tabernatan eta txosnagunean, 
18:00etan, 20:00etan eta 23:00etan. 

aretXabaLeta screamers and 
sinners eta gaupa-Heroes taldeak
Gaupa-Heroes aretxabaletarrek 
ronck-and-rollaren klasikoak 
bertsionatzen dituzte. Aldiz, Screa-
mers and Sinners taldeak Demon 
Tales diskoko kantuak joko ditu 
zuzenean. Doan.
Bihar, zapatua, Mitarte plazan, 18:00etan. 

oñati 'ikastetxeak kantari'
Ganbara Kantu Eskolako taldeek 
ikasturte amaierako kontzertua 
egingo dute: Ganbara Txiki eta 
Ganbara Txikitxo abesbatzak eta 
kantu tailerreko taldeek parte 
hartuko dute. 
Bihar, zapatua, Santa Anan, 19:00etan. 

aNtzUoLa akatz eta sound riders
Ska musika egiten duten bi tal-
deak ikusteko sarrerak hiru 
eurotan salduko dituzte. 
Bihar, zapatua, gaztetxean, 23:00etan.

arrasate stockolmeko 
katedraleko abesbatza eta 
txorbela otxotea
Stockolmeko Katedraleko Abes-
batzak Gipuzkoatik egiten dihar-
duen biran, kontzertu bateratua 
egingo du Arrasateko Txorbela 
Otxotearekin. Stockholmeko Kate-
draleko Abesbatzak errepertorio 
erromantikoa eta gaur egungo 
musika handiaren interpretazioak 
ditu ezaugarri.
Etzi, domeka, San Frantzisko elizan, 19:00etan.

oñati the romanticos taldea
The Romanticos 2009. urtean sor-
tutako taldea da, eta taldeko kideek 
bluesaren alde egindako apus-
tuaren emaitza garbia. Iker Piris, 
Xabier Barrenetxea eta Carlos 
Sagi dira kideak. Doako emanal-
dia egingo dute.
Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean.

aNtzerkia

aretXabaLeta 'De lo chino a lo 
vasco' antzezlana
Las Torpedolevel antzerki taldeak 
helduendako antzerkia egingo 
du. Superlamita eta Txikbuda 
Tibeteko bi heroi dira. Chi Kun-
geko unibertsitatetik mendebal-
derako bidaia egingo dute, eta 
Euskal Herrira helduko dira. 
Sarrera, 4 euro. 
Gaur, egubakoitza, Arkupen, 22:00etan. 

Jaiak

oñati araotzeko jaiak
Trinitate jaiak ospatuko dituzte 
bihar eta etzi. Bihar, meza, auzo
-bazkaria Egaña eta Lizaso ber-

www.markeline.com

arrasate 'kartoibiraka'
Markeliñe taldeko kideek bil-
tegitik irten gabe, globoz, 
itsasontziz edo gameluz, mun-
duari bira emango diote 80 
kaxatan. Kartoibiraka antzez-
lanak gogora ekartzen du 
pertsonak makinatik bereizten 
dituen ezaugarriak zeintzuk 
diren: alegia, jolasteko eta 
sortzeko gaitasuna. Sarrerak, 
hiru eurotan.
Etzi, domeka, Zaraian, 17:00etan.

gorataberna.com

araMaio the icer Company taldea, sastiñan
The Icer Company taldeak La expedicion a las aguas abisales 
lana aurkeztuko du, folk-pop estiloko bidaia zaindua, ederra 
eta barnekoia. Arima Sutan taldeko abeslari ohi Iker Ziak 
etxean grabatutako formatu akustikoko gaiak ditu oinarri.
Gaur, egubakoitza, Sastiñan, 20:00etan.

revolutionarybrothers.com

eskoriatza revolutionary brothers, Jinko Vilova eta Perro Lobo
Askotariko ekintzak egingo dituzte Aste Zapatistari bukaera 
emateko, besteak beste, goian aipatutako hiru taldeen kon-
tzertua. Gainera, herri bazkari mexikarra eta Ametsen zirkoa 
antzezlana egingo dituzte.
Bihar, zapatua, Fernando Eskoriatza plazan, 20:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
Tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

NoN-zer EKAInA 13
EKAInA 19

goiena

arrasate Haur dantzariak
Lore Gazteak eta Txikitxu 
Arrostaitz taldeen eskutik, 
Haur Dantzarien Eguna ospa-
tuko dute domekan. 10:00etan 
Zaldibarren elkartuko dira, 
ostean kalerik kale ibiliko 
dira; eta bazkaldu ondoren, 
alardea egingo dute talde guz-
tiek Herriko plazan, 17:15ean. 
Ostean DJ Amaia Txintxu-
rretak dantzaldia egingo du.
Etzi, domeka, kalerik kale, 11:15ean hasita.

zerbitzUak
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T i r a b i r a k a

aintzane 
oiarbide

1
50.000 laguneko giza 
kate batek eskatzen 
duena ez da inoiz ahun-
tzaren gauerdiko eztula. 

Gogoan dut gaztetxo nintzela, 
80ko hamarkadan, nola joaten 
nintzen gurasoekin Bilboko 
kaleetan zehar manifestaldi 
baketsuak egitera autodeter-
minazioa, erabakitzeko esku-
bidea, kontzertu ekonomikoa, 
euskal hezkuntzaren esparrua 
eta abar aldarrikatzera. 
Gogoan dut Ibarretxe lehen-
dakariak nola defendatu eta 
aldarrikatu zuen euskaldunon 
erabakitzeko eskubidea 
Madrilgo Kongresuan 2005e-
ko otsailean Eusko Legebil-
tzarraren gehiengoaren man-
datuz. Orain berriz Gure Esku 
Dago ekimenaren bitartez 
milaka euskaldunek aldarri-
katu dute erabakitzeko esku-
bidea. Eman du zer esanik 
eta emango du oraindik eki-
men ikusgarri honek, baina 
erabat baztertu beharreko 
arriskua alderdikeria da. 
Erabakitzeko eskubidearen 
aurka nahiz alde egon, alder-
di politikoen gainetik egon 
behar du ekimen honek, horre-
la bakarrik izango du guz-
tientzako legitimitatea eta 
horrela izango da geldi ezi-
nezko indarra. 80ko hamar-
kadatik hona geroz eta gehia-
go gara erabakitzeko eskubi-
dea aldarrikatzen dugun 
euskaldunak eta hau ukatzen 
digutenek ezingo dituzte bela-
rriak itxi denbora luzez.

Gure esku

a z k e n  b e r b a

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

Orain modelo berriak

argitasun handiagoarekin

miren arregi  |  arrasate

Lapuebla de Labarcan ospatuko 
da etzi, domeka, aurtengo Araba 
Euskaraz. Assa Ikastolak, hiru-
garrenez du Arabako ikastolen 
aldeko jaia antolatzeko ardura. 
Mugan bizi, bizi lelopean ospa-
tuko da hori, eskualdean euska-
raren ezagutza eta erabileraren 
areagotzearen erantzule den ikas-
tolaren eskutik. Izan ere, Arabar 
Errioxako Ikastolek egindako 
lanari esker, duela 30 urte baino 
euskaldunagoa da orain Errio-
xarekin muga egiten duen eskual-
de hori.

Galera eta berreskuratzea
Guraso eta auzokide batzuen ini-
ziatibaz sortu zen Assa Ikastola 
1977an; euskararen galera modu-
rik gordinenean gertatutako lurral-
dean, haren berreskuratzea hel-
buru bezala hartzen delarik. 30 
urte geroago, emaitzak ikusi egi-
ten dira: "Ni hona ailegatu nin-
tzenean kalean euskaraz entzuten 
nuen bakoitzean buelta ematen 
nuen zintzuk ziren ikusteko. 
Momentu honetan 40 urtetik behe-
rako pertsona batekin elkartu eta 
euskaraz eginez gero, ulertu eta 
erantzuteko gai dela esango nuke". 
Carlos Errastirenak dira hitzok. 
Arrasatearrak, 28 urte daramatza 

Assa Ikastolan lanean eta dio, 
bilakaera oso positiboa izan dela: 
"Ikasle ohi horien seme-alabak 
dauzkagu orain ikastolan... ". 

Urte osoko lana 
Eguraldi ona espero dute domekan 
Lapuebla de Labarcan eta bada-
kite hori dela arrakastaren oina-
rrietako bat. Bestea, urtean zehar 
egindako lana: "Ikasturtea zora-
tzeko modukoa izan da. Lan itze-

la izan dugu. Baina prestaketa 
lanetan izan ditugun ekintzatan 
jendearen inplikazioa kristona 
izan da. Ikasle, ikasle ohi, guraso, 
irakasle... Kanpoko jendearen 
inplikazioa itzela izan da eta igan-
dean ere horrelakoa izatea espe-
ro dugu", dio Errastik. 

Laguntza da, Araba Euskaraz
Etzi, domeka, Araba Euskaraz 
jaian aterako duten diruaren 

gainean galdetuta, dio "zuloak 
tapatzeko" erabiliko dutela. Izan 
ere, eraikinetan badaude ordain-
du beharrekoak eta batez ere 
garraioarekin dute "zor handiena": 
"Imajinatu, 300 bat ume, egunero, 
Arabako Errioxako herri txiki 
guztietatik joan eta etorri... 
Logroñotik ere badator jendea",-
dio. "Horrek gastu handia supo-
satzen du, eta ez daukagu diru 
laguntzarik", gaineratu du. 

Carlos errasti arrasatearrak Lapuebla de Labarcako assa Ikastolan dihardu lanean, duela 28 urte

euskarak arabako errioxan izan duen bilakaera oso positiboa dela iritzi du irakasle arrasatearrak

Euskara galdu zen, eta berreskuratu 
b u k aT z e ko

Errasti, Josu semearekin.  |   C.e Carlos Errasti, Assa Ikastolan, ikasleekin.  |   CarLos errastI
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