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Shaila Ignacio 7 urteko eskoria-
tzarra da. 3 urte zituenean alda-
rrikatu zuen lehenengoz bere 
benetako izatea; orduan hasi zen 
bere identitate sexuala agertzen. 
Jaio zenean gizonezkotzat eman 
zuen medikuak. Medikuak eta 
jendarteak; ohikoa den moduan, 
genitalek markatutako sexua 
eman zitzaion. Eneko izan zen 
Shaila, 4 urte bete zituen arte. 

Etxera mugatzen zen hasieran 
dena. Etxera sartu eta neska ize-
na ipintzen zion bere buruari 
Enekok. Neska moduan tratatze-
ko eskatzen zien amari eta anaia 
zaharrenari eta ahalik eta takoi-
dun zapata eta soineko nabarme-
nenak ipintzen zituen. Joko bat 
zela uste izan zuten haren etxean. 
Lehengusinak imitatu gura zitue-
la: "Beti zegoen lehengusinekin 
jolasean eta haiek ziren bere erre-
ferente. Haiek imitatu gura zitue-
la pentsatzen nuen nik", dio Mon-
tse Ignaciok, Shaila Ignacioren 
amak. Denbora aurrera zihoan 
eta haren "jokoa" hori baino gehia-
go zela ohartu zen ama: "Oso 
neskatila burugogorra da eta ez 
luke besterik onartuko". Alabaren 
sentitzeko moduak errespetatu 
eta onartu behar zituela jakin 
zuen Montse Ignaciok urtebeteren 
buruan: "4 urte eta bi hilabete 
bete zituenean erabaki nuen alda-
keta egitea. Hura tratatzeko 
modua, harekin aritzekoa, haren-
gana femeninoan zuzentzea, janz-
teko modua aldatzea... Dena horre-
tara egokitzea". 

Dolua, pasatu beharrekoa 
Erabaki zaila hartu behar izan 
zuen txikiaren amak, baina bada-
ki zuzena izan zela. "Zoriontsua 
da eta hori da inportanteena. 
Horrenbestez, prozesu honetan 
guztian pasatu behar izan dugu-
na ahaztu egiten da; gogorrena 
bera den bezala onartu arteko 
fasea izaten da", dio Montse Igna-
cio eskoriatzarrak. 

Egokitze fasea etorri zen gero. 
Enekori agur esan eta Shailarekin 
bizi izaten ikastea. Dolua da adi-
tuen esanetan eta dolua da ama-
ren sentitzeko moduan: "Ume 
transexualak ditugun guraso 
guztiok bat egiten dugu horretan.  
Nire kasuan, mutiko bat izan 
nuen. Mutiko batekin bizitzen 
ikasi nuen, horrela tratatzen, eta 
bat-batean hori dena aldatu behar 
izan nuen. Umeari berba egiteko 
modua... Nire pentsatzeko modua 
ere erabat aldatu da", dio Montse 
Ignaciok. 

Shaila Ignacioren familian ez 
zuten aurrez transexualitatea 
gertutik ezagutu: "Telebistan iku-
sita bai, baina ez nuen horrelako 
kasurik ezagutzen. Gertatu den 
guztiak errealitatea ikusteko 
modua aldatu dit. Nire pentsa-
tzeko modua, dena aldatu da".

Erabaki ausarta
Umearekin urtebete etengabeko 
eztabaidetan aritu ostean pedia-
trarengana jo zuen Montse Igna-
ciok; hark bere babes osoa era-
kutsi zion hasieratik: "Seguru 
asko, babes bila joan nintzen; 
izan ere, ordurako hartuta neu-
kan erabakia. Gertatzen dena da 
norbaitek ondo ari zarela esatea 
garrantzitsua dela. Pedriatrak 

esan zidan berak ezingo nindue-
la bide horretan lagundu, ez zekie-
la zer egin, baina bere babes osoa 
nuela", dio Shaila Ignacioren 
amak. 

Izan ere, umearendako garran-
tzi handia zeukan kalean sentitzen 
zuen modu horretan agertzeak. 
"Bera neska da eta besteek ere 
hala ikustea gura zuen". Ondo 
gogoratzen du Montse Ignaciok 
aldaketaren eguna: "Aurretik ere 
irteten ginen kalera neskatilen 
arropekin, baina gutxi batzuetan. 
Lehenengo aldiz, bere lehengu-
sinaren soineko batekin atera 
zen", dio Montse Ignaciok. Egun 
hartan Eskoriatzan esamesa eta 
zurrumurruak entzun behar izan 
zituzten, baina "gutxika jendea 
ohitzen" joan da. "Egia esan, Shai-
la ez da inoiz ukatua izan. Ez du 
diskriminaziorik jasan, baina 
inpaktua eragin zuen", dio. Eta 
gaineratu du: "Askok uste zuten, 
gainera, nire kontua zela. Umea-
ren kapritxoei men egiten niela"

Neskatila baten ahalegina
Hasieran, aurkitzen zituen arro-
parik nabarmenenak eta ikusga-
rrienak ipintzen zituen Shaila 
Ignaciok. Apaingarririk bitxienak, 
soinekorik arrosenak. Jendartea 
ohartarazi gura zuen bere bene-
tako izateaz. Ordura arte jendeak 
ikusi zuen hori benetakoa ez zela 

ohartarazi gura zituen guztiak. 
Izan ere, hark beti jakin izan du 
zein den bere benetako sexua. 

Hiru urteen bueltan agertzen 
da identitatea eta gehienak orduan 
ohartzen dira transexualitateaz.  
Neskak eta mutilak bereizten 

dituen elementu biologiko eta 
kulturalak daudela ohartzen dira 
umeak. Identitatea eta genitalak 
bat datozenean ohikoa da proze-
sua. Bi elementu horiek bat ez 
datozenean, zaildu egiten da dena.

Prozesu guztia pasatu ondoren 
transexual helduekin berba egi-
teko aukera izan du Montse Igna-
ciok: "Beti galdetzen nien ea noiz 
jakin zuten transexualak zirela 
eta erantzuna beti izan da 'beti-
danik'. Euren haurtzaroaz galde-
tu izan diedanean, guztiek eran-
tzun didate oso tristea izan dela. 
Inolaz ere ez nuen gura halakorik 
nire alabarendako".  

Etxekoen erantzuna
Garrantzitsua neskatoaren zorion-
tasuna zen eta haren sentipenak 
errespetatzetik etorriko zen hori. 
Bide horretan, familiaren babesa 
izan du Montse Ignaciok. Izeba 
eta aitaita-amamen babesa eta 
seme zaharrenarena. "Nire seme 
zaharrenak ongi zekien zein zen 
bere arreba. Harendako ere oso 
arrunta izan da dena". 

Ikastetxea eredugarri
Montse Ignaciok harrotasunez 
berba egiten du bere alabaren 
ikastetxeaz, eta ez da gutxiago-
rako; izan ere, gaiaren aurrean 
erantzun eredugarria eman du 
eta ematen dihardu: "Irakasleek 

hasieratik erakutsi digute euren 
babesa. Bide honetan gurekin 
egon dira eta ahal izan duten 
guztian lagundu digute". Hain 
zuzen ere, Luis Ezeiza ikastetxe-
ko irakasleak izan ziren zentroko 
umeen guraso guztiak jakinaren 
gainean ipini zituztenak. "Infor-
matu eta errespetua eskatu zuten". 
Gerora, transexualitatearen gaia 
naturalki tratatua izan da esko-
letan ere. 

Ez hori bakarrik, haren ikas-
kide eta lagunek ere naturaltasun 
osoz hartu dute beti gaia: "Berak 
oso ondo darama. Zortea du; izan 
ere, lagun guztiek errespetu han-
diz tratatzen dute. Ez dakit berak 
nortasun handia duelako den edo 
zergatik den, baina beti errespe-
tatu izan dute eta onartu dute 
den bezala. Oso maitatua eta 
babestua sentitzen da bera". 

Sentsibilizazioa, helburu bat
Shaila Ignacioren kasua eredu-
garri bada ere, ez da horrela tran-
sexualen kasu guztietan, ezta 
gutxiago ere. Komunikabideetan 
eta jendartean transexualitatea 
geroz eta ikusgarriago egitea eta 
sentsibilizazioa lantzea lehenta-
sunezkotzat du Montse Ignaciok. 
Duela urtebetetik, gainera, Chry-
sallis adingabeko transexualen 
gurasoen elkarteko kide da esko-
riatzarra. Zortzi bat familia elkar-
tzen dira hileko azken igandeetan. 
Honela dio Ignaciok elkartearen 
helburuen gainean galdetuta: 
"Gure lehentasunak sentsibiliza-
zioa eta transexualitatea ikusga-
rri egitea dira, baina baita jendeak 
gaia naturaltasun osoz ikusi eta 
tratatzea lortzea. Zerbait natura-
la izan dadin lortzea".

Kirurgia, etorkizuneko gaia
Umeak 7 urte ditu eta oraindik 
ez da etxean kirurgiaren edo 
blokeadore hormonalen gainean 
berba egin: "Egoerak sortzen 
doazen heinean joango gara eran-
tzunak topatzen. Oraingoz, ez 
dugu horretan pentsatzen", dio 
Ignaciok. Izan ere, badaki etor-
kizunean halako eta bestelako 
egoerak sor daitezkeela: "Orain, 
esaterako, neska-mutiko guztiak 
aldatzen dira aldagela berean, 
joaten dira komun beretara... 
Etorkizunean hor gatazka bat 
sortzen bada, emango diogu irten-
bidea", gehitu du.
   
Burokrazia, aldatuz
Dokumentazioko sexua aldatze-
ko aldaketa genitala egin behar 
zen orain dela gutxira arte. 
Legeak, gutxika, aldatuz doaz 
eta gaur egun bi urteko trata-
mendua nahikoa da papereko 
sexua aldatzeko. Hori bai, 16 
urtetik gorakoak izan behar dute. 
Horregatik, tramite legalen ego-
kitzapena ere bada transexualen 
eta adingabeko transexualen 
gurasoen aldarrikapena.

Ateak irekiz
Bere alabaren sentitzeko modua 
errespetatu eta hark jendartean 
agertu gura zuen moduari ateak 
ireki zizkion Montse Ignaciok 
duela hiru urte. Umeak sentitzen 
zuena ez zuen jendarteak ikusten 
eta hori aldatu beharra zegoen. 
Hankartean pitilina izan arren, 
Shaila Ignacio neskatoa baita. 

eneko izena ipini zioten jaio zenean Shaila
ignacio eskoriatzarrari; 3 urte zituenean

aldarrikatu zuen bere benetako identitatea  
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Montse Ignacio –Shaila Ignacio transexualaren ama–, Miren Navarro sexologoarekin.  |   m.a
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"Neska izenez 
deitzeko 
eskatzen zigun 
anaiari eta niri, 
eta nesken 
arropak janzten 
zituen"

"Sekulako 
babesa izan 
dugu guztian; 
ingurukoen 
erantzuna 
ededugarria 
izan da"
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Montse Ignacio –Shaila Ignacio transexualaren ama–, Miren Navarro sexologoarekin.  |   m.a

eskoriatzarra da miren navarro sexo-
logoa eta ondo ezagutzen ditu Shai-
la eta montse ignacio ama-alabak. 
bide honetan amaren ondoan izan 
da navarro, behar zuen horretan 
laguntzen. 
Ondo ezagutzen dituzu Shaila 
Ignacio eta haren familia?
montse nire ahizparen laguna da eta 
ahizpak ipini ninduen jakinaren gai-
nean. behin, kalean, nire laguntza 
eskaini nion, sexologo naizen aldetik 
gura zuen guztian laguntzeko gertu 
nengoela.
Zein motatako laguntza eman 
daiteke sexologiatik horrelako 
kasu baten?
nire lana gertatzen ari dena ulertzen 
laguntzeko baliabideak eskaintzea 
da. zerbaitegatik sufritzen dugunean, 
askotan zerbait hori ulertzen ez dugu-
lako da eta informazioa edukitzea 
garrantzitsua da. gai-
nera, horrelako kasue-
tan ondo egiten ari 
zarela eta animoak 
ematea ere oso garran-
tzitsua da. 
Zer-nolako baliabi-
deak?
egoera bera bizi izan duen mutiko 
baten esperientzia kontatzen duen 
ikus-entzunezko bat eskaini nion, 
identitatearen eta sexuaren gaineko 
materiala, gizakiaren formazio bio-

logikoaren gainekoak... Azken finean, 
nire lana hor egotea izan da. edozein 
zalantza argitzeko, eta abar. 
Ez bakarrik familiarekin, neska-
toaren irakasleekin ere lan egin 
izan duzu.
nik Sexologia ikasi nuen eskolan 
ikastaro bat eskaini zuten, on line 
egiteko ikastaro bat. montseri eta 
neskatoaren irakasleei egin nien pro-
posamena eta egin egin zuten. Horrek 
ere asko lagundu zien gauzak uler-
tzeko orduan eta batez ere gaia nola 
landu jakiteko orduan.
Izan ere, ez dakigu nola egin aurre 
horrelako egoera bati.
ezjakintasunagatik da. eskolak egin 
duen lana, baina, eredugarria izan 
da. asko inplikatu da, jolasen bidez  
-eta asko landu dute sexuaren eta 
identitatearen gaia.
Umearekin lanik egin duzu?

Sexologiatik ez dugu 
ikusten umearekin 
lan egiteko inolako 
beharrik. gainera, 
zenbat eta profesio-
nal gehiago egon 
haren inguruan, 

umeari orduan eta arazo gehiago 
sortzeko arriskua ere badago. Umeak 
berak, gainera, ez du arazo bat due-
nik sentitzen. berak bere identitatea 
du beste edozein neska-mutikok 
moduan. arazoa ez du berak, ingu-

rukoek baizik, ez baitute ulertzen 
gertatzen ari dena. ingurua landu 
behar da: familia, eskola, kalea...
Adingabeak zerbaitetan bereizten 
ditu adineko transexualengandik?
beti egon izan dira adingabeko 
transexualak, kontua da tapatu 
egiten zela. ia ezinezkoa zen due-
la urte batzuk ume batek transe-
xuala zela esatea. Ume horiek 
nagusi egin direnean eman dute 
euren identitatearen berri; baina 
heldu horiek ume izan dira eta orain-
go umeen berdin bizi izan dute. 
oraingo umeek bezala desberdin-
tasun handi batekin: ezin zutela 
publiko egin. gertatzen dena da 
pixkanaka gizartea aldatzen doala 
eta badirela montse bezalako ama 
ausart eta eredugarriak, umearen 
zoriontasuna guztiaren gainetik 
ipintzen dutenak. 

miren arregi

"Batez ere, familiari egoera ulertzeko 
baliabideak eskaintzea da nire lana"

mIrEN NAvArrO | Sexologoa

"montse 
bezalako geroz 
eta ama ausart 
eta eredugarri 
gehiago dago"
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Lehen mailako osasun etxeeta-
rako hitzorduak Internet bidez 
ere har daitezkeela gogorarazi 
gura du Debagoieneko ESIk. Badi-
ra urte batzuk Osakidetzak zer-
bitzu hori eskaintzen duela, bai-
na ezjakintasunarengatik-edo 
zerbitzu horrek erabilera txikia 
duela gogora ekarri dute aukera 
hori. "Debagoieneko osasun zen-
tro guztietako familia-medikuen-
dako, erizainendako eta pedia-
trendako txandak har daitezke", 
azpimarratu dute. 

Hitzordua hartzeko bide hori 
erabili ahal izateko, Internet 
duen ordenagailua eta norbere 
osasun txartela besterik ez da 

behar. Hain justu ere, Osakide-
tzadebagoiena.org eta Osakidetza.
euskadi.net webguneetan Aurre-
tiko zita atalera jota egin daiteke 
hori.  

Gripearen kontrako kanpaina 
Bestalde, osasun kontuekin jarrai-
tuz, urtero sasoi honetan izaten 
den hitzordua ere gogorarazi 
dute: gripearen kontrako kanpai-
na hastear dagoela. 

Hain justu, datorren aste-
lehenean, irailaren 29an, hasiko 
dira txertoak ematen. "Aurreko 
urteetan bezalaxe, txertaketa 65 
urtetik gorako guztientzat izan-
go da, eta baita gaixotasun kro-
nikoren bat duten 65 urtetik 

beherakoentzat ere; esaterako, 
diabetesa, edo bihotzeko, biri-
ketako, giltzurrunetako eta hala-
ko gaixotasunen bat dutenentzat", 
ekarri dute gogora.

Aukera ugari  
Txertoa hartzeko txandak nor-
beraren herriko osasun etxean 
hartu behar dira. 

Eta txertoa bera hartzeko, 
berriz, hainbat bide izaten dira: 
osasun etxeetara joanda (aldez 
aurretik hitzordua eskatuta); 
auzoetan ere ematen dute txertoa 
hartzeko aukera;  eta txertoa 
hartu behar duenaren beharrak 
agintzen badu, etxera ere joaten 
dira txertoak jartzera.   Azken 
kasu horretan, "etxean dauden 
ezinduak euren medikuarekin 
edo erizainarekin harremanetan 
jar daitezke txertoa etxean har-
tzeko".  

osasun etxeetarako hitzorduak 
internet bidez ere har daitezke

UbANE mAdErA  |  debagoiena

Urtebete luzea askorendako, labu-
rra beste batzuendako, baina 
urrian urtebete beteko da inork 
espero eta ikusi nahi ez zuen 
irudi hori ikusi zela: Fagor Etxe-
tresnek hesia ixten, porrotak 
eraginda. 

Bada, asteon, kontrako irudia 
ikusi dugu Garagartzako fabrikan: 
hesia zabaldu eta urtebetez lan 
gabe egon diren langile batzuk 
fabrikara sartzen.

Produkziorik ez, oraingoz
Mantentze-lanetakoak dira ber-
taratu direnak, makinen egoera 
ikuskatzeko; garbiketa sakona 
ere egin dute Ausolanekoek, urrian 
ahalik eta lasterren Fagorren 
produkzioa berreskuratzeko. 

Izan ere, legez oraindik ezin 
dira produkzioarekin hasi, harik 

eta kooperatiba ohiaren aktiboen 
eskualdaketa egin arte. Fagorre-
ko iturriek Goienari aurreratu-
takoaren arabera, datorren astean 
gauzatuko da hori, eta hortik 
aurrera, CNAk bidea libre izan-
go du Fagorren produkzioa abia-
razteko, Garagartza Electrodo-
mesticos SL izena erabilita.

Edozelan ere, eta kontuan 
hartuta urtebetez lantegia itxita 
eta geldi egon dela, konkurtso 
administratzaileak baimena eman 
die Fagor Etxetresnen jabe berriei 
hasierako lan horiek egiteko, 
fabrika puntuan jarri eta urrian 
produzitzen hasteko.

"Urtebeteko ziurgabetasuna"
Gorka da asteon lanean hasi den 
langile horietako bat. Edesako 
langilea zen Fagor itxi arte, Basau-
rikoa, beraz. Orain, Bizkaitik 

Arrasatera etortzea tokatu zaio, 
baina zailtasunak zailtasun, bera 
pozik dago berriro lanean hasi 
delako. Esperantzatsu ere bada, 
etorkizunari begira: "Proiektu 
egonkorra eta iraunkorra dela 
ematen du".

Hala ere, ez du erraz ahaztu-
ko urte hau: "Ekonomikoki lor-
pena izango da horren epe motzean 
halako fabrika bat saltzea lortzea, 
baina guri dagokigunez, etxean 
zelan bizi izan dugun… luzea egin 
zaigu, bai. Ziurgabetasuna, urte-
beteko ziurgabetasuna… bai, luzea 
egin zaigu".

San Andres auzoan ere bai 
Garagartzan ez ezik, Fagor San 
Andresen ere hainbat bulego mar-
txan dira; horiek uztailaren amaie-
ra-abuztuaren hasieraz geroztik. 
Pertsonal kontuenak, hornitzai-

leenak, bezeroenak eta aldez aurre-
tik landu beharrekoen ardura 
dutenenak, hain justu.

Katerako elkarrizketekin
Gauzak horrela, CNA-Catako uga-
zabek uztailaren amaieran ira-
garritako epeak betetzen dabiltza, 
aste pare baten aldearekin. Horrek 
esan gura du, guztia ondo bidean 
urrian bertan abiaraziko dutela 
Garagartzako produkzioa, eta 
haren ostean Eskoriatzako fabri-
kakoa. Horren adierazle da hemen-
go fabriketako katean lan egiteko 
langileak elkarrizketatzen bada-
biltzala, Goienak jakin duenez. 

Dibisio guztiak 
Fagor Etxetresnen negozioaren 
dibisio guztiak hartuko ditu CNA 
Group-en eskaintzak: lerro zuri-
koak (egosketa, garbiketa, hon-
tzi-garbiketa eta hozkailuak); 
etxetresna elektriko txikiak eta 
Konforta (galdarak eta ur-bero-
gailu elektrikoak eta gasezkoak, 
Bergaran eta Basaurin egiten 
zirenak).

Fagor, Edesa, Aspes… 
Bestalde, produktuak merkatu-
ratzeko orduan Fagor, Edesa, 
Aspes eta Splendid markak era-
biliko ditu CNA Taldeak, bereak 
dituen Cata, Nodor eta Apelson 
markekin batera (hortik datorkio, 
hain justu, CNA izena). Fagor 
Taldearekin hitzartu du hori tal-
de kataluniarrak, 30 urterako 
hitzartu ere. Horren truke, gure 
eskualdean lanpostu kopuru 
gutxieneko bat mantendu behar-
ko du CNA Taldeak derrigorrez 
urte horietan guztietan, Fagor 
Taldearekin hitzartutakoaren 
arabera, "negozio dibisio bakoi-
tzeko 150-250 langile", lerro zurian, 
etxetresna elektriko txikietan eta 
Confort lerroan, hain zuzen. Eta 
gainera, %1-%2ren arteko ordain-
keta egin beharko dio Fagorri 
royaltiengatik.

Ordaindu 
Bestalde, Fagorren itxierak kal-
tetutako Ordaindu elkarteko 400 
bat bazkide elkartu dira asteon 
Arrasateko Amaia antzokian. 
Plataforma "zorroztu" gura dute, 
barrura begira "parte-hartzailea-

goa" egin eta kanpora begira "era-
ginkorragoa" izan dadin. Besteak 
beste, Iñigo Urkullu lehendaka-
riari bitartekaritza lanak egin 
ditzan eskatu diote, Mondragon 
Taldeko arduradunak negozia-
tzera eser daitezen. 

Makinak "berotzen" dabiltza 
Fagor puntuan jartzeko
Urrian hasierako produkzioarekin hastea da ugazaba berrien asmoa; 
garagartzako (arrasate) fabrika izango da martxan jarriko duten lehenengoa

Fagor Garagartzako fabrikako hesia zabaltzen, langileei bidea uzteko.  |   Ubane madera

U.m. |  debagoiena

Horixe azpimarratu gura du 
Debagoieneko Sortuk, gure 
eskualdeko egoera ekonomikoak 
baduela irtenbidea. 

Hain justu ere, Sortuk "kez-
ka" adierazi du eskualdeko 
egoera ekonomikoaren gainean. 
Are gehiago, "haserrea ere adie-
razi" du "Jaurlaritzaren politi-
ka ekonomikoak Debagoieneko 
eta EAEko krisi egoera sakon-
du" besterik ez duelako egiten. 

Horrekin batera, AHTren 
lanak kritikatu ditu Sortuk, 
diruak "xahutzen" dituelako. 
Eta baita Kutxabanken priba-
tizazioa ere, "eredu neolibera-
la"-ren adibidetzat jarrita. 

"Herri aberatsa"
Gauzak horrela, ezkerreko alder-
diaren ustez, "eredu ekonomi-
koan aldaketa sakona behar 
da, horretarako burujabetza 
politikoa eta ekonomikoa beha-
rrezkoa da (…), baina bitartean, 
gauza asko egin daitezke Euskal 
Herria herri oso aberatsa dela-
ko". Hala, horrekin lotuta, EH 
Bilduk 150 neurri proposatu 
dituela gogora ekartzen du Sor-
tuk, eta batzuk aipatzen ditu: 
"Azpiegitura handirik ez, zer-
bitzu publikoak bai;  Kutxabank 
ez pribatizatu; lan baldintza 
duinak; lana eta aberastasuna 
banatu; presio fiskala eta toki-
ko garapena". 

Debagoieneko egoera 
ekonomikoak "badu irtenbidea" 

Iragarritako 
lanpostuak

GArAGArtzA 
cOOKING:
257 lanpostu lehen urtean; 
265 bigarrenean; 270 
hirugarrenean eta 289 
laugarrenean. 

GArAGArtzA 
wASHING
48 lanpostu lehen urtean; 
70 bigarrenean; 76 
hirugarrenean eta 84 
laugarrenean.

GArAGArtzA 
DISHwASHING
24 lanpostu lehen urtean; 
40 bigarrenean; 45 
hirugarrenean eta 51 
laugarrenean.

GArAGArtzA 
zErBItzU NAGUSIAK
48 lanpostu lehen urtean; 
48 bigarrenean; 48 
hirugarrenean eta 48 
laugarrenean.

cOOLING
57 lanpostu lehen urtean; 
65 bigarrenean; 71 
hirugarrenean eta 78 
laugarrenean

ESKOrIAtzA
65 lanpostu lehen urtean; 
65 bigarrenean; 65 
hirugarrenean eta 65 
laugarrenean.

BErGArA
141 lanpostu lehen urtean; 
141 bigarrenean; 141 
hirugarrenean eta 141 
laugarrenean. 
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L
arrabea klubak eskaintzen 
duen aisialdia zeinendako 
modukoa da? Izan ere, 
askotan, golfa aberats edo 
ahaldunei zuzendutako 

eskaintzen artean kokatzen dugu.
Betiko pentsamendua izan da hori, 
bai, baina gaur egun elitezko kon-
tzeptu hori ez dagokio kirol honi; 
ez zaigu arraroa iruditzen eskia-
tzera joatea, baina, aldiz, golfean 
jokatzera joatea bai… parekotasun 
asko dauzka elitismo karakter 
faltsu horretan.
Klubean bada debagoiendarrik?
Bada, esan beharra dago deba-
goiendar ugari daudela, bazkideen 
%20 inguru izango dira, eta, gai-
nera, izugarrizko zaletasuna dau-
kate. Horrenbesterainoko zale-
tasuna da hori, urtean behin 
Debagoieneko txapelketa egiten 
da; 120 bat lagun lehiatzen dira 
bertan, eta Larrabean egiten den 
onenetakoa da.
Zer egin daiteke Larrabea golf klu-
bean?
Larrabea Lounge Clubean dene-
tarik egin daiteke: golfean joka-
tu, jakina; baina uda partean, 
adibidez, igerilekua dago zabalik 
eta sekulako lekua da egun-pasa 
etortzeko; jatetxea badago, terra-
za… beti dago giro bikaina. Guk, 
gainera, pack edo eskaintza bere-
zi bat daukagu, Clinique deituri-
koa. Horren bitartez, golf eskolak 
har daitezke, eta gero bazkaldu. 
Hori ahalbidetzeko, golf irakas-
leak daude; gure kasuan, gurekin 
kolaboratzen Ramon Angulok 
jarduten du. Horretaz gainera, 
ospakizun bereziak egiteko auke-
ra ere badago, enpresa bazkariak, 
produktuen aurkezpenak, ezkon-
tzak, familia bazkariak…  Adi-
bidez, ildo horretan, aurten Mari-
txu Kajoi ospatuko dugu. Bazka-
ri berezietarako autobusa ere 
jartzen dugu.

Zuk esan duzunagatik, beraz, hasi-
berriek edo golfean sekula jokatu ez 
dutenek ikasi ere ikas dezakete, ala? 
Bai. Kasu horretan, ikasteko esko-
la dugu, bertan hainbat irakasle 
daude, eta, zer esanik ez, edozein 
momentu da egokia golfean joka-
tzen hasteko.
Eta azpiegitura nagusi horien osa-
garriak ere baditu…
Bai; eta niri dagokidanez, batez 
ere, jatetxeko azpiegitura eta 

jardunaldiak gestionatzen ditut. 
Golf zelaiko funtzionamenduaz 
arduratzeko, berriz, beste geren-
tzia bat dago.
Jatetxean bada eskaintza berezi-
turen bat? 
Bai, gure jatetxeko sukaldean 
mikologia da berezitasuna. Edo-
zelan ere, horrekin batera plater 
bereziak ere egiten ditugu. Gure 
eskualdeari dagokionez, adibidez, 
arrasatear ugari etortzen da jate-
txera eta sukaldaria bera ere 
arrasatearra da: Floren Jimeno.
Osterantzean, klubak dituen bes-
telako azpiegituren artean, deiga-
rria da gazteendako dagoen kluba, 
eraikin eder eta guzti…
Kotuan hartu behar da Larra-
beako golf zelaian hamazortzi 

zulo daudela jokatzeko, eta horrek 
esan nahi du partida bakoitzean 
lauzpabost ordu behar direla 
jokatzeko. Hori lasai egin ahal 
izateko, seme-alabak dituzten 
jokalariendako leku egokia dago 
ume edo gazteak bertan egon 
daitezen. Edozelan ere, esan beha-
rra dago gazteek zein nagusiek 
jokatzen dutela.
Kasu horretan, ze adinetatik aurre-
ra eman daiteke izena klubean?

5 urtetik aurrera eman daiteke 
izena klubean.
gainera, Larrabeako bazkideek 
aukera dute bestelako golf klub 
batzuetara joateko, ezta?
Bai. Beste zelai batzuekin akor-
dioak daude bertako bazkideen-
dako merkeago izan daitezen 
green fee-ak, bestela esanda, 
merkeago jokatu ahal izateko. 
Eta hori osatzeko, Bazkari ede-
rra izeneko eskaintza dago. 
Eta bazkide ez direnak joan dai-
tezke Larrabeara?
Edozein etor daiteke Larrabea-
ra, nahiz eta pribatua izan. Ber-
tako instalazioak guztiontzat 
zabalik daude: igerilekua, jate-
txea, kafetegia, eta baita golf 
eskolak ere.

"Bazkideen %20 
debagoiendarrak dira"

Aritz Arrieta | larrabea lounge klubeko gerentea 

Etxetik gertu, inguru paregabean dago Larrabea Lounge Cluba; Albertia mendiak babestuta, besteak 
beste, gertu-gertuan dauden Urrunagako eta Uribarriko urtegiak ikusten dira bertatik

Aritz Arrieta, Larrabea Lounge clubeko gerentea, golfean jokatzeko ibilgailuarekin. Golf zelaia.

terraza.

Jangela.

"Edozein etor 
daiteke, nahiz 
eta pribatua 
izan"

"Aurten, 
maritxu Kajoi 
ospatuko 
dugu"

Landako errepidea z/g • 01170 Legutio (Araba) • Tel.: 945 46 54 85 • E-posta.: info@larrabea.com • Web.: www.larrabea.com
Lounge Club: Facebook: https://es-es.facebook.com/LarrabeaLoungeClub • E-posta.: larrabealoungeclub@gmail.com.
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ENEKO AZKArATE  |  antzUola

Urtebete pasa eman du karguan 
Pedro Iturbe Antzuolako alkate 
ohiak (EAE-ANV). Izan ere, iaz-
ko maiatza ezkero da Gipuzkoa-
ko Diputazioko Lurralde Gara-
peneko zuzendari. Gipuzkoa 
Sarean proiektua bultzatzea da 
haren lehen egitekoetako bat.
gipuzkoa Sarean proiektua aurkez-
tu eta abian jarri zenuten aurtengo 
udaberrian. Zein izan da helburua?
Helburu garbia dauka: lehendik 
geneukan eredu batetik, Gipuzkoa 
Aurrerako eredutik, beste eredu 
baterako, eredu berrirako, jauzia 
egitea. EAJren eredua zen Gipuz-
koa Aurrera; goitik beherako 
eredua. Lau eragile ekonomiko 
nagusirekin adostutako eredua, 
proiektu inportanteak abian jar-
tzeko. Gipuzkoa Sarean, berriz, 
zeharkakoa da. Eragile sozio-e-
konomikoen artean landutako 
eredua. Eraikitzen doan eredua. 
Eskualdeetako garapen agentzie-
kin elkarlanean diharduzue?
Lurraldeko garapen agentziak 
oso garrantzitsuak dira; estrate-
gikoki indartsuak. Gipuzkoan 
hamar eskualde garapen agentzia 
daude eta, une honetan, Burun-
tzaldean sortze prozesuan daude. 
80ko hamarkadan udalek bultza-
tuta sortzen hasi ziren, eskual-
deetako garapen ekonomikoa 
bultzatzeko. Krisi testuinguruan, 
tresna eraginkorrak. Garapen 
agentziak, halere, azkenaldian 
bihurtu dira beste erakunde gora-
gokoen tresna, bideratzaile edo 
kudeatzaile. Eta hori aldatu nahi 
dugu. Hausnarketa konpartitzen 
dugu eta eskualdeko eragile akti-
bo izan behar duten heinean, uste 
dugu beste funtzio bat bete behar-
ko luketeela eskualdean, garapen 
ekonomikoa dinamizatuz, bultza-
tuz...; eta baita, modu horretan, 
lurraldearen garapenean lagunduz. 
Proiektu konkretuetarako ze diru 
poltsa dauka gipuzkoa Sarean-ek?
Lehenik eta behin, esan nahi dut 
gure ustez hau ez dela filosofikoa, 
gogoetan oinarritutako lan lerroa 
izanik ere. Azkenean, ondorio 
praktikoak ditu egunerokoan: 
sektore publiko indartsu baten 
alde gaude, beste batzuek murriz-
keten alde egiten duten bitartean, 
Diputaziotik, esaterako, gizarte 
politika publiko indartsuak abia-
tu nahi ditugu; baita mugikorta-
sun politika indartsuak ere, 
eskualdeen eta herrien arteko 
harreman bideak bultzatuz, esa-
terako, merkataritza-eta bultza-
tzeko; edo zerga politika justua-

go eta progresiboak… Lurraldean 
aberastasuna modu orekatuan 
bultzatuko duten politikak. Betie-
re, helburu praktikoekin eta 
zeharkako politika globalak bul-
tzatuz. Baina adibide konkretu 
bat jartzearren, Gipuzkoa Sarean 
elkargunetik, lurraldearen egoe-
ra sozio-ekonomikoaren gaineko 
ikerketa eta diagnostiko baten 
ondoren, bideratuko ditugu sei 
milioi euro Gipuzkoako ehun 
industriala bultzatzeko.
Zer dio diagnostiko horrek?
Ehun industrial indartsua dau-
kagula eta erreferentziazko enpre-
sa indartsuak ere bai, nazioartean, 
aurre-aurrean, lehiatzen dabiltza-
nak. Baina, horrekin batera, badau-
kagu enpresa txiki asko. Izan ere, 
lurraldeko enpresen %90 inguru 
txikiak dira eta horiek hainbat 
gabezia dituzte: teknologiarekin 
lotutakoak; edo merkatu diber-
tsifikaturik ez daukatelako; edo 
ez daukatelako produktu berezirik; 
edo antolaketa aldetik ere hutsu-

neak dituztelako… Hala, erakun-
deetatik politika zehatzak bultza-
tuz gero, gabezia horiek leuntzen 
lagun daiteke. 
Fagorren kasua da adierazgarria.
Bai, bai, Fagor Etxetresnak itxi 
eta haiendako bakarrik lan egiten 
zuten inguruko hainbat enpresa 
txiki itxi behar izan zituzten. 
Mendekotasun handia zutelako 
Fagorrekiko enpresa haiek. 
Zertarako sei milioi horiek?
Epe motz-motzera, premiazkoak 
diren egitasmoak aurrera eroa-
teko. Diagnostiko horretan, hain-
bat txoke-plan proposatzen dira. 
Identifikatzen ditugu bideraga-
rriak izan daitezkeen hainbat 
enpresa eta txoke planak plan-
teatzen dizkiegu. Horretara bide-
ratuko dugu diru hori. Bestetik, 
Euskal Herriko Unibertsitatea-
rekin batera, enpresa txikietan 
gestio ereduaren inguruko mai-
la estrategikoak-eta barne anto-
laketa eremuak lantzeko partida 
ere izango da. Eta eskualdeetako 

lanbide heziketa eskolekin bate-
ra, enpresen produktibitate gabe-
ziari aurre egiteko lan lerroak 
sortu ditugu. Enpresa hauen 
prozesu produktiboa hobetzeko 
lanketa iraunkor bat abiaraziko 
dugu. Merkatu eta produktuen 
dibertsifikazioa bultzatzeko, elkar-
lanean dihardugu Diputazioko 
berrikuntzako alorrarekin. Enpre-
sen arteko elkarlana-eta bultzatuz, 
merkatu berrietarako sarbideak 
laguntzeko, besteak beste. 
gipuzkoako enpresen zailtasun eta 
erronkarik handienak zeintzuk dira?
Aipatutako hiru nagusiak eta 
dibertsifikazioa, bai produktuari 
eta baita merkatuari dagokionez. 
Enpresaren dimentsioa oztopo 
izan daiteke, baina irtenbidea ez 
da enpresa handiak sortzea, txi-
kiak elkarrekin aritzea baizik. 
Mundura zabaltzeko. Alemania 
edo Frantzia krisian edo gaixo 
daudenez, Gipuzkoako enpresek 
asko sufritzen dute. Horregatik, 
beste merkatu batzuetara zabal-

tzea komeni da, mundua ez dagoe-
lako krisian. 
Egoera ekonomikoa hobetzeko zan-
tzurik igarri duzue?
Gure sektore publikoa eta ehun 
industriala indartu behar dela 
uste dugu eta ahalegin horretan 
dihardugu. Uste dugu finantza-e-
rreminta indartsuak behar ditu-
gula. Zentzu horretan, ikusten 
ari gara herritarrek sortutako 
finantza erakunde bat, Kutxa, 
esku pribatuetan geratzen ari 
dela. Eta horren aurka gaude. 
Kutxabanken kasuan, gainerako 
alderdiak, lurraldearen interesen 
kontra dabiltzala uste dugu. 
Catak Fagor Etxetresnak erosi iza-
na eta erosketa horren baldintzak 
egokiak ikusten dituzue?
Inportanteak dira enpleguaren 
kalitateari eustea, kopurua ber-
matzea eta enpresaren erabaki-
mena Gipuzkoako lurraldean 
kokatzea. Ikusi beharko dugu ze 
mailatan betetzen den guztia. 
Hori esanda, Fagor Etxetresnak 
berriro martxan jartzea eta jen-
dea lanean hastea da inportantea. 

Pedro iturbe | gipuzkoako Lurralde garapeneko zuzendaria

"gipuzkoako eskualdeetako garapen 
agentziak estrategikoak dira"

Lurraldeko garapen agentziekin elkarlanean dihardu Pedro Iturbek Diputaziotik.  |   goiena

"Sei milioi euro 
bideratuko ditugu 
ehun industriala 
bultzatzeko"

"Kutxabanken, 
gipuzkoako 
interesen kontra 
dabiltza"

"Fagor Etxetresnak 
berriro martxan 
jartzea da orain 
inportanteena"

gipuzkoa Sarean bultzatu nahi dute diputaziotik, "eraikitzen doan zeharkako eredua"

"lurraldeko sektore publikoa eta ehun industriala indartu behar direla uste dugu"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

e u s ko 
J a u r l a r i t z a k   
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
otalora Lizentziaduna 31 
20500 arrasate
Lehendakaria aitor izagirre
Zuzendari nagusia iban arantzabal

Zuzendaria  eneko azkarate
erredaktore burua ubane madera
Sailetako arduradunak Xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
Larrañaga (Publizitatea)

Maketazioa iñaki iturbe, kepa martelo
argazkilaria imanol soriano
Publizitatea mireia Larrañaga, 
amaia mundiñano, ziortza martin, 
imanol elortza
Testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa marta Leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa

egoiTZa naguSia 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
berriak@goiena.com

PubLiZiTaTea 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 09
publi@goiena.com

HarPiDeTZa 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

Lege gordailua:  ss-965/2014
iSSn: 2174-369X
Tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

LaguntzaiLeak

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Zorionak, 
Goikobalu-zaleok! 
Xabier Zubizarreta
(zuztarrak errotuz)
arrasate

Zuztarrak Errotuz taldetik, 
gutuntxo hau idaztea erabaki 
dugu, Goikobaluko 
Erromerixie bukatuaz batera, 
zapatu ilunkaran bertan. 

Askotan, horrelako 
ospakizunak burutu eta gero, 
eskerrak ematen zaizkie 
antolamenduan parte hartu 
duten guztiei. Guri ere tentaldi 
berbera sortu zitzaigun 
larunbat ilunkaran, baina 
buelta pare bat eman eta gero, 
erabaki dugu eskerrak ez ezik 
zorionak ere ematea 
erromerian parte hartu zuten 
guztiei; antolaketan jardun 
zutenak nahiz egunean bertan 
han egon ziren guztiak barne. 
Batzuk ordu asko, beste batzuk 
borondate on pila bat, besteak 
ekarpentxo bat, ohar bat, 
animoak, lan isila, dantza, 
musika, abestien letrak, 
fotokopiak, taloak, kableak, 
bozgorailuak, ikurrinak, 
lanorduak, ura, ardoa, 

sagardoa, txalaparta, txistua, 
panderoa, alboka, dultzainak, 
ardura, bertsoak, janaria...; 
Baina denak errepikatzeko 
gogo biziz eta honek merezi 
duela sentituz jaitsi ginen 
Arrasateko alde zaharrera. 
Aurtengoa bigarren edizioa 
baino ez da, baina Zuztarrak 
Errotuz-ekook daukagun 
sentipena da, bai herriko 
taldeak zein jendeak nola esku 
hartu duen ikusita, gero eta 
lan gutxiago egin beharra 
dugula erromeria honen 
antolaketan; berez doa...; beraz, 
zorionak denoi eta datorren 
urtekoa prestatzen hasi, jada 
gutxiago geratzen da-eta! 
Zuztarrak Errotuz.

Trikimailuak begi 
bistan
gorka bereziartua
argia.com/blogak/boligrafo-gorria/

Aurreiritziekin sartu naiz 
Magical girl ikustera, film luze 
bat lehen aldiz zuzendu duen 
Carlos Vermut Sail Ofizialean 
egotea festibal honek 
nazionalismo zinematografiko 

espainiarrari egiten dizkion 
kontzesio horietako bat izango 
zelakoan.

Baina nahiko gustura 
ikusten den filma dela esango 
nuke, gauza batzuk onartzeko 
prest bazaude. 

Javier Rebolloren 
zinemagintza gogora ekartzen 
du pelikulak. Eta zinema mota 
horren abiapuntuko kodeak 
dira trikimailua. 

Bestela esateko, 
egiantzekotasuna bigarren 
planoan geratzen da hemen, 
pertsonaiek jarrera absente 
moduko bat hartzen dute eta 
dialogoak absurduak dira.

Geroz eta gehiago 
korapilatzen diren hiru istorio 
uztartuz osatutako filmak badu 
bigarren irakurketa ere, 
Espainiako Estatuak bizi duen 
egiturazko krisiari egindako 
kritikak begi-bistakoak baitira.

Filmaren hasierako jolasak 
(xantaia-istorio ezinezko bat) 
irauten duen bitartean ondo 
funtzionatzen du. 

Bukaera aldera ordea, José 
Sacristanen pertsonaia 
bihurtzen da protagonista eta, 
deus ex machina bat egiten du. 

Errazkeria handiegia nire 
gusturako.

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

U
dazkena etorri jaku eta berriro eguneroko borobiltzarrak 
bueltaka bueltaka ekin dau. Uztailian lanok gobernau 
biharrian mingaina kanpuan bukatu eta oin barrixan 
barri lehengo abixadia hartzeko mingainoi zapaldu biha-

rrian. Aurrerabidian kontuak. Ohikua da sasoi honetan ikastur-
te berrixakin batera aldizkari, telebista eta abarretan eskaintzak 
(faszikuloka) danetarikuak topatzia. Ba neu be eskaintza batekin 
nator. Komeni edo gustuko badozue hartu, eta bestela segi lasai.

Egitasmo interesante bat martxan jartzeko bazkide bila gabiz 
eta Ereindajan izeneko kontsumitzaile eta baserritarren elkarte 
baten parte izateko aukeria 
eskaintzen dotzuet. Zertarako? 
Bertako eta sasoiko produktuak 
eskainiko daben denda baten 
produktuak eskuratzeko. Erein-
dajanen helburua dendatik 
haruntzau doia, nahi dogulako 
lagundu gure eskualdian ekoiz-
pen eta kontsumo baldintza 
egokixak emoteko plataforma 
bat sortzia, bertako produktuen salerosketarako, batzun lana, 
bestion osasuna eta danon bizimodua hobetzeko asmuaz.

Nun? Mondragoen egongo da dendioi, lokala ondiokan zehaz-
tu barik daon arren. Noizko? Behin lokala zehaztu eta moldatu-
takuan aurki zabalduko dogu. Zeinentzako? Denda horretan 
edonork erosi ahal izango dau, baina Ereindajaneko bazkidiok 
(gaur egunian bagare 70 bat) prezio merkiauak eukiko dittugu. 
Bazkidiok, gainera, produktuen inguruko eskaintza berezixak 
izango dittugu, aurretik eskaerak eitteko aukeria, ikastaruak…

Bazkide egittia erreza da: hasierako ekarpena 90 euro da, eta 
gero urteko kuotia 30 euro. Baina dana ez da dirua. Egitasmo 
sozial eta herrigintzakua danez, elkartian inportantia da lan 
boluntarixua. Bakoitzaren bihar eta aukeretara egokituko da lan 
boluntarixua. 30 lagun inguruk dihardu auzolanian dendia zabal-
tzeko, arlo diferentetan. Interesa eduki ezkero, ereindajan@
bagara.net–era idatzi edo 943 796848ra diar egin. Animo, elkarre-
kin gustora jarduteko aukeria daukagu!

IñIgO IñUrrATEgI
goiena.net/komunitatea/

Eskaintza

"Ereindajan 
elkartiaren 
helburua dendatik 
haruntzau doia"

z a b a l i k
UNAI bUSTUrIA | goiena.net/komunitatea/

m a r r a z k i z

B
azen, antza, garai bat taberna zutenak aberasten zirela 
uste genuena. Erdia ustela gehienetan, zeren familia osoak 
lana eginda ere nekez egin da dirurik tabernan, ezta nor-
malean gehienok sartzen ditugun orduek adinako bi 

eginda ere. Norbaitzuk aberastuko zirela? Bejondeiela, baina ez 
ziren gehienak izan. Gaur ere berdin, edo okerrago. Beste sasoi 
bat bizi dugu eta bezeroon ohiturak ere aldatzen daude. Taber-
nariak egokitu beharko dira bezero berriak erakartzeko eta zer-
bitzua hobetzeko. Eta, hala ere, nekez. Aberastu? Akaso bateron 
bat, baina astean berrogei ordu lan egin eta etxera doan taberna-
ri asko ezagutzen dituzue? Nik apenas. Errespetua ere zor diegu.

IbAN ArANTZAbAL | iarantzabal@goiena.com

Tabernarekin aberastea gatxa

u st e a k  u st e
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UDAKO ArGAzKIEN X. GOIENA LEHIAKEtA

Aukeratu zure 
argazki gustukoena!
Irabazi otarre eder bat munduko hainbat kafe motarekin Arrasateko Karibu dendaren eskutik. 

Eman botoa: blogak.goiena.eus/argazkiak  irailaren 25etik urriaren 1era

udakoargazkiak udakoargazkiakJarraitu gaitzazu:

LagunTZaiLeak:anToLaTZaiLea:

KOMUNIKAZIO TALDEA

J AT E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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H e r r i a k

Iberikoak
•

Onddo eta iberiko kroketak
•

Langostinoak armagnacekin

Aukeratzeko:
Itsas zapoa plantxan 

hornigaiarekin
•

Pirinioetako entrekota 
patatekin

Postrea, kafea, kriantza ardoa, Verdejo zuria eta cava
Ostean, musika eta dantza

MARITXU KAJOI AFARIA

ARRASATETIK 
AUTOBUSA DOAN!
21:30ean
Arrasate – Larrabea – Arrasate

Informazioa eta erreserbak 
945 46 58 22 
telefono zenbakian 

(Larrabea golf kluba) 
Landako errepidea z/g
01170 Legutio (Araba)

30€

m.T.  |  arraSate

SUDC taldeko kideak inbutua 
buru gainean dutela ibiliko dira 
gaur, Maritxu Kajoirako astebe-
te baino geratzen ez den honetan. 
Izan ere, gaur ospatuko dute 
Nobenaixua Maritxupean, 
18:30etik aurrera, eta aurten SUDC 
elkarteko ordezkariak izango 
dira omenduak. Inbutu preziatua 
jasoko dute, herrian egin izan 
duten eta egiten duten "lan guz-
tiagatik". Nola ez, ardorik eta 
gaztarik ez da falta izango.

Komisoñoko kideek, gainera, 
urtero legez eskapularioa zintzi-
lik eta dotore-dotore irteteko dei 
egin diete arrasatearrei zein kan-
potik datozen guztiei. Horretara-
ko, eskapularioak dagoeneko 
jarri dituzte salgai hainbat taber-
natan, eta egunean bertan ere 
salduko dituzte. Goizean, kalee-
tan zehar ibiliko dira zintzilika-
rioak saltzen eta arratsaldean, 
Arbolapetan, parrokiaren ondoan 
eta Monte tabernatik gertu jarri-
ko dituzte salmenta-guneak

Era berean, Komisiñokoek 
gogoratu dute Maritxuk "asko" 
eskertzen dituela kuadrillek 
eskaintzen dituzten lore sortak. 
Horrez gain, egunean bertan ate-
ratako argazkiak jaso nahi dituz-
tela azaldu dute (maritxuzaliak@
gmail.com helbidean). Bildutakoen 
artean,  bertako produktuen sas-
ki bat zozkatuko dute.

Elkartzeko aitzakia bikaina 
Kuadrilla askorentzat, aspaldi 
ikusi gabeko lagunekin elkartze-
ko hitzordua izan ohi da Maritxu 

Kajoi, betiere mahaiaren bueltan.  
Sara Merenderue jatetxekoek, 
esaterako, bi menu berezi eskai-
niko dituzte aurten, 27 eta 35 
eurokoak. Horrez gain, autobus 
zerbitzua ere jarriko dute, 14:30ean 
eta 22:00etan.

Garaian, berriz, inauguratu 
berri dute jatetxea, eta hasi bai-
no ez dira egin, baina 32 euroren 
truke menu berezia prestatu dute 
haiek ere.

Kuadrilla askok urte batetik 
besterako erreserbak egin ohi 
dituzte, baina oraindik halakorik 
egin ez dutenek ere badute mahaia-

ren bueltan batzeko aukera. Izan 
ere, bi jatetxeek ateak zabalik 
dituzte erreserbetarako.

Dotore jantzita 
Gorbatak, alkandorak, soinekoak 
eta takoiak hartuko dituzte askok, 
ohiko bakero eta kamiseten ordez. 
Izan ere, urriko lehen ostiralean 
dotore janztea ia derrigorrezko 
bihurtu da arrasatear gazte eta 
helduentzat. 

Aurtengo joerei dagokienez, 
"soineko motz, estu eta beltzak" 
aipatu ditu Kapikua dendako Ima 
Ruizek neskentzat, eta mutilen 
kasuan ez du aldaketarik aurrei-
kusi. Izan ere, Ruizek uste duenez, 
"mutilek aurreko urteetako tra-
jeak erabiltzeko joera dute, ero-
sotasunagatik eta arrazoi ekono-
mikoengatik". Neskengan ere 
nagusituz doan joera da, Ruizen 
esanetan: "Jendeak, orokorrean, 
gero eta gutxiago erosten du 
komertzio txikietan, kate handien 
konpetentzia dela eta".

Horregatik, Kapikuan jantzi 
esklusiboen aldeko apustua  egi-
ten dute. Ruizek azaldu duenez, 
prezio onean dituzte soinekoak, 
eta "Maritxutan janzteko bezain 
dotoreak" diren arren, "egunero-
kotasunean erabiltzeko" ere balio 
dute askok.

SUdC elkarteko ordezkariak omenduko dituzte gaurko nobenaixuan

komisiñuak dei egin du dotore-dotore eta eskapularioa jantzita irteteko

xehetasun guztiak prest, 
Maritxu kajoi egunerako

Ima Ruiz, Kapikua dendako soineko eta osagarri artean.  |   maialen torreS

Urteko egubakoitzik dotoreenean, Herriko Plazan photocall-a jarriko 
du Goienak, agertokiaren ondoan. Horrela, gerturatzen direnek 
alfonbra gorriaren gainean eta fokupean egunaren oroigarri eder bat 
egin ahal izango dute.

Photocall-a eguerdian eta arratsaldean zehar egongo da 
martxan, 12:30etik 14:00etara eta 17:30etik, 19:30era. 
Argazkilariak ateratako argazki guztiak Goiena.eus atarian egongo 
dira ikusgai, eta Whatsapp bidez 688 69 00 17 telefonoan 
jasotakoak ere bertan izango dira.

ç

Goienaren 'photocall'-a, foko eta guzti

Aurtengo 
bertsoa

Gasteiz, Iruñea zein Edinburgok

Madril edo Bartzelonak

kontestu berak zeinen desberdin

jartzen gaituen pertsonak

bere etxean, bere barruan

dauzka arazo sakonak

pertsona bati galdetzeari

uko egiten dionak.

Hainbat lekutan ez baitute nahi

aldatzen den kontesturik

ta herritarrak etxean-preso

sasian ta bakarturik

guk aldaketa bilatzen dugu

hortzak gogor estuturik

berriro ere gerta ez dadin

horrelako istripurik!
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ARRASATE
	 •	Asteazkena,	17.	Arrasate	Yoga	Elkartea.	19:30-21:30.
	 •	Osteguna,	25.	La	Merced	ikastetxea.	18:30-20:30.	(Euskaraz)
	 •	Astelehena, 29.	La	Merced	ikastetxea.	19:30-21:30.

ELORRIO
	 •	Ostirala,	19.	Txintxirri	ikastola.	18:00-20:00.

BERGARA
	 •	Astelehena,	22.	Mariaren	Lagundia	ikastetxea.	18:30-20:30.

ELKARTASUN 
GUNEAK IREKIZ

626 66 12 92BIODANTZA 
astea IRAILA	15–29

KLASE IREKIAK
ETA DOAN

G
A

R
A

IA
JA

T
ET

X
EA

Garaia Berrikuntza Gunea 
Goiru	kalea	1	•	ARRASATE

943 05 36 74 
reservas@restaurantegaraia.com

Eguneko	menua	10	€	• Menu berezia 20 €
Pintxoak,	ogitartekoak...	•	Aparkaleku	pribatua

Astelehenetik ostiralera
08:30-17:00

Sukaldea	zabalik	eten	barik.
Zapatuetan eta domeketan

Taldeentzat	zabaltzen	dugu,	enkarguz.

•	Iberikoak
•	Kroketak
•	Rabak
•	Entsalada	epela	ganboiekin	eta	frutekin
•	Legatza	barazkitxoekin
•	Entrekota	piperrekin	eta	patatekin
•	Kafea	eta	postrea
•	Ura,	urteko	ardoa	eta	sagardoa

Erreserbak	irailaren	29ra	arte.	943 05 36 74

MARITXUTAKO MENUA

32 €

BERRIZ	
ZABALIK!

Bizikleta-bide sarea 
osatzeko alternatibak 
ikusgai Kulturaten
etxaluze-musakola bizikletaz egiteko bidea 
herritarrekin elkarlanean diseinatuko du Udalak
mAIALEN TOrrES  |  arraSate

Astelehenean hasi eta zapatura 
arte Etxaluze-Musakola bizikletaz 
egiteko alternatibak erakusketa 
zabalik da Kulturaten. Izan ere, 
Udalak “guztion artean diseina-
tutako bide sarea” osatu nahi du, 
eta, horretarako, herritarren iri-
tzia jasotzeko lanean hasi dira 
dagoeneko. Arrasatearren esanak 
kontuan hartuz, bizikleta-bidea-
ren kokapena eta diseinua era-
bakiko dituzte, besteak beste.

Interesa dutenek astean zehar 
17:30etik 20:00etara eta zapatuan 
10:00etatik 13:00etara izango dute 
Kulturateko klaustrora gertura-
tzeko aukera. Gainera, tarte horie-
tan udal teknikari bat izango da 
bertan, zalantzak argitzeko. 

Etxaluze eta Musakola lotu-
ko dituen bideak bi kilometro-
tik gorako luzera izango du, 

eta tarte bakoitzari dagozkion 
alternatiben balorazioa ere aur-
kezten da erakusketan, puntua-
zio bidez. Horrela, nota jarri 
diote, besteak beste, zirkulazioan 
zein oinezkoengan izango duen 
eraginari. 

tarte bakoitzak bere izaera 
Bizikleta-bidea hamazazpi tarte-
tan banatu dute, bakoitzaren 
ezaugarrien araberako ibilbide 
diseinua finkatzeko, eta hiru for-
matu aurkeztu dituzte. Horreta-
rako nahikoa leku den kasuetan, 
espaloitik doan bizikleta-pista 
izango da aukeretako bat. Beste-
la, bizikletek errepidetik joan 
beharko dute, kasu batzuetan 
banandutako eta babestutako 
bideetan, eta beste batzuetan, 
errepidean bertan margotutako 
bide partekatuetan. 

Hiru aukera horiek, ordea, 
diseinuaren oinarria baino ez 
dira izango, eta moldaketak egin 
beharko zaizkie; besteak beste, 
zabalerari dagozkionak. 

Erabakia elkarlanean 
Hirigintza zinegotzi Joxe Etxe-
berriak azaldu duenez, bizikleta 
bidea “praktiko eta erabilgarri” 
egiteko asmoz, diseinua eta tra-
zatua herritarrekin elkarlanean 
erabakiko dute. 

Horretarako, mahai bat osa-
tuko dute herriko hainbat era-
gilerekin, eta bertan ahotsa 
izango dute, besteak beste, esko-
lek eta zikloturista elkarteak. 
Dena den, mahaia norbanakoei 
ere irekita egongo da, eta, 
horrenbestez, interesa duen 
edonork parte hartu ahal izan-
go du proiektuan.

Joxe Etxeberria eta Nerea Laspiur, Kulturateko erakusketan.  |   m.t.

m.T.  |  arraSate

Musakolako, Monterrongo eta 
Gorostizako auzotarrek kon-
post-guneak izango dituzte 
aurrerantzean. Horrela, 110 
familia berri gehitzen zaizkie 
duela urtebetetik beste auzo
-konpost guneetan parte hartzen 
zutenei eta auto-konposta egiten 
dutenei. Guztira, 570 etxe dira 
euren hondakin organikoak 
gestionatzen dituztenak. 

Konpost-gune berriak, gai-
nera, konpostagailu txikiz osa-
tu ordez, etxola itxurako edu-
kiontzietan kokatu dituzte. 
Hain zuzen, sistema berriaren 
bidez, espazio txikiagoa behar 
da eraikuntzarako eta merkea-
goa ere bada. 

Erabilerari dagokionez, Ingu-
rumen zinegotzi Josu Peredak 
azpimarratu du arrakastaren 
gakoa "aireztatze egokia" dela, 

barne tenperaturak eta konpos-
tatze prozesuak behar bezala 
funtziona dezaten. Herritarrek 
ikasia dute hori dagoeneko, 
konposta egiteko ikastaroetan 
aritu baitira. Hala ere, sistema 
berriarekin aireztatze lanak 
konplexuagoak izango direnez, 
Udaleko behargin batek beteko 
du astean behin lan hori.

Emaitza onak 
Udalean oso pozik daude orain 
arte jasotako emaitzekin, auzo 
guztietan A kalitateko konpos-
ta lortu baitute. Hala ere, ez 
dute ekimena gehiago zabaltze-
ko asmorik, Peredak azaldu 
duenez. Izan ere, konpost-guneak 
etxeetatik  gertu egon behar 
du, baina ez gertuegi, eta, Uda-
laren arabera, eraikitzeko bal-
dintzak betetzen dituen gune 
gehiago ez dago herrian. 

Hiru auzo-konpost gune 
berri jarri dituzte martxan
110 familia berrik kudeatuko dituzte euren 
hondakin organikoak, sistema berri batekin

Josu Pereda, Monterrongo auzo-konpost gunea aurkezten.  |   m.t.

Loramendi Elkarteak antola-
tuta, Bedoña auzoa ezagutze-
ko bi orduko ibilbidea egingo 
dute domekan. 09:00etan abia-
tuko dira elkartetik bertatik, 
eta adin guztietara egokitu-
tako txangoan, Andra Mari 
Zuriaren ermita ikusteko eta 
Malbe artzainaren istorioak 
entzuteko aukera izango da.

Bedoña auzoa gertutik 
ezagutzeko aukera 
izango da domekan

Ibilbide luzeko autobusentzat 
Kaskonategiko geralekua han-
ditzeko asmoa du Udalak. Hiru 
enpresak aurkeztu dituzte 
aurrekontuak eta dagoeneko 
itxi dute kontratua, 9.700 euro 
ingurukoa. Birplanteatze-ak-
ta sinatzea falta da, eta ordu-
tik aurrera bi hilabeteko epean 
bukatuko dituzte lanak.

Kaskonategiko 
autobus geralekua 
handitu egingo dute
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mIrEIA bIKUñA  |  arraSate

Arrasate Rugbi Taldeko senio-
rrek bihar hasiko dute liga txa-
pelketa Getxon (16:00). Federa-
zioak egindako aldaketak dire-
la-eta, denboraldi-aurre motza 
egin dute, baina gertu daude 
denboraldia hasteko.
Liga hasiera getxon. Zer asmo-
rekin zoazte hara?
Aurreko aste bukaeran Elorrio-
ren kontra egindako jokoa egi-
teko asmoarekin, eta punturen 
bat lortzeko gogoz ere bai. Errug-
bian partiduak galdu arren, 
bonusak lor daitezke, eta hori 
izango da denboraldirako gure 
erronka: etxetik kanpo bonusak 
lortu eta etxean, berriz, parti-
duak irabazi.
Erronka horiek betetzen baditu-
zue, sailkapenaren goiko lekuetan 
egongo zarete.
Hori da helburu nagusia. Aur-
ten Euskal Ligan bi multzo 
egongo dira. Iaz lortutako emai-
tzengatik A multzoan egotea 
zegokigun, baina guk erabaki 
dugu B multzoan jokatzea. Gure 
antzeko helburuak dituzten 
taldeen kontra lehiatuko gara. 
Multzo honetan, errugbiaz dis-
frutatu eta asko ikasiko dugu. 

Aldez aurretik, goiko lekue-
tan egoteko hautagaiak izango 
gara. Gero, baina, emaitzek 
jarriko gaituzte merezi dugun 
lekuan.

denboraldi-aurrea espero baino 
laburragoa izan da.
Azken urteetan urri erdialdean 
hasi izan dugu denboraldia, eta 
irailean hasita denbora izan 
dugu liga prestatzeko. Aurten, 
baina, txapelketek lehenago 
hasi behar zutela esan zuen 
Federazioak eta denboraldi-au-
rrea hiru astekoa izan da, bai-
na prest gaude hasteko. 
Aldaketa asko daude taldean?
23 jokalari daude taldean, eta, 
tartean, aurpegi berriak ditugu.  
Talde orekatua da eta gogoz 
hasiko dugu denboraldia.
Helburuak betetzeko, lesiorik ez 
egotea eta entrenamendu saio 
onak egitea ezinbestekoa dela 
uste duzu?
Bai, zalantza barik. Lesioak nahi 
barik etortzen dira, eta espero 
dugu inork minik ez hartzea. 
Entrenamenduak ere beharrez-
koak dira. Aste bukaerako par-
tiduak ondo antolatzeko lan-saio 
onak egin behar dira, eta, hori 
lortzeko, jokalarien konpromo-
sioa ezinbestekoa da.

igor isasi | arrasate rugbi taldeko entrenatzailea

"Ligan egondako aldaketak 
direla-eta, goian egoteko 
taldea daukagula uste dut" 

Igor Isasi, Mojategiko entrenamendu baten.  |   iSei barbero

arrasateko taldea euskal ligako b multzoan 
lehiatuko da, beste hamaika talderen kontra

"Jokalarien 
konpromisoa 
ezinbestekoa da 
helburuak lortzeko"

m.b.  |  arraSate

Bullet Proof Lovers donostiarrek 
kontzertua egingo dute bihar, 
zapatua, Arrasateko gaztetxean, 
22:00etan. Sarrerak bost eurotan 
salduko dituzte leihatilan. 

Abeslari amerikarra 
Bullet Proof Lovers taldeak bira 
txiki bat egiten dihardu irail 
bukaeran, eta geldialdia egingo 
du Arrasateko gaztetxean.

Donostiako taldea berria da, 
baina esperientzia handiko musi-
kariek osatzen dute: Kurt Baker 
(Kurt Baked Band, Leftovers), 

Juan Irazu (Discipulos de Dioni-
sos), Luis Costa (Txorlitohead), 
Joseba Arza (Brigada Criminal, 
Señor No) eta Gonzalo Ibañez 
(Nuevo Catecismo Catolico, La 
Perrera) dira kideak.

Abeslaria Kurt Baker ameri-
karra da, power-pop alorrean 
zeresana eman duena, eta harekin 
batera emaitza rockero irekia 
lantzen dute: Europako punk-roc-
ketik, amerikarretik, power-po-
petik eta rock klasikotik edaten 
dutela esan daiteke. Hain zuzen 
ere, laster kaleratuko dute lehe-
nengo lana.

Bullet Proof Lovers donostiar 
boskotea gaztetxean
kontzertua bihar zapatua, egubakoitza, izango da, 
22:00etan, eta sarrerak leihatilan, bost eurotan

San Migel jaiak ospatuko dituz-
te Garagartza auzoan gaurtik 
astelehenera arte. Askotariko 
ekintzak egingo dituzte. Gaur,  
Screamers & Sinners eta The 
Potes taldeen kontzertua izan-
go da nagusi (22:30). Zapatuan, 
meza (12:00), umeendako jola-
sak (11:30), Gorritiren erakus-
taldia (17:30) eta Gaur Bai 
taldearen erromeria (19:30) 
egongo dira. Domekan, futbol 
partiduak (10:00), meza (11:00), 
Txikitxu taldearen emanaldia 
(12:30) eta auzoko bazkaria 
(14:30). Astelehenean, San 
Migel egunez, eta jaiak buka-
tzeko, meza egingo dute, 
19:00etan, eta ostean luntxa 
auzotar guztiendako.

Buzkantzak, jolasak 
eta rock kontzertua 
Garagartza auzoan 

NAFARROAKO
PIPERRAK

Arrasaten	egosita

Eroski	hipermerkatuaren	
parkingean	gaude

609 21 00 62

27 € eta 35 €
AUTOBUSA	BARNE

Lekua	hartu	
irailaren	28a	baino	lehen

943 77 15 86

MARITXUTARAKO 
MENU BEREZIAK

Bururako apaingarriak 
eta ilea txukun eta osa-
suntsu izateko produk-
tuak eskaintzen ditu 
Iturriotz kalean zabaldu 
duten Kolore dendak. 
Aholkulari edo laguntza 
zerbitzua ere bai. 

Xanpuak, tindagaiak, 
ile-moldatzaileak, 
makillajea… oparoa 

da Kolore dendak duen 
produktu aniztasuna, Loli 
Diaz Mellado ugazabak 
n a b a r m e n d u  d u e n 
moduan. 

Aukera zabala duzu…
Bai, bezero mota guztien-
dako produktuak ditut: 
ohikoak eta ingurumena 
zaintzen dutenak. Modu 
horretan, jendeak auke-
ratu egin dezake zer duen 
nahiago: ile-apaindegiko 
produktuak, kosmetika 
naturala,  ile zuria bereha-
la tapatzen duen errimel 
moduko bat, makillaje 
ohikoa zein ingurumena 
zaintzen dutenak, etxe 
guztietako xanpuak; ile 

Beti gustatu izan zaizkit edertasun kontuak eta jakintza 
partekatzea, eta horixe da bezeroekin egiten dudana, ezer 
erosi aurretik ondoen zer geratzen zaion ikus dezan

naturala, ile-luzatzeak, 
kopeta-ileak, gomak…  

maritxutarako 
apaingarriak ekarri 
dituzula ikusten dut.
Bai, eta egiten dudan lehe-
nengo gauza da bezeroa 
aholkatu eta harekin zuze-
nean probak egin, ezer 

erosi aurretik ondoen zer 
geratzen zaion edo zer 
behar duen  ikus dezan. 
Gauza bera egiten dut, 
adibidez, jaunartzeetan, 
ezkontzetan…  Eta ez dute 
zertan ezer erosi. Etor dai-
tezela lasai dendan ditu-
gun askotariko produktuak 
ezagutzera.

Erabateko zerbitzu per-
tsonalizatua…
Hala dela uste dut. Beti 
gustatu izan zaizkit eder-
tasun kontuak eta jakintza 
partekatzea; hori egiten 
dut. Bestalde, nahiko nuke 
nabarmendu umeendako 
lekua ere badagoela, beze-
roa lasaiago ibil dadin. 

Loli Diaz Mellado
Kolore	dendaren	ugazaba

“Ile-apaindegiko	produktu	espezializatuak	
ditut,	bezero	mota	guztiendako	aproposak”

Loli Diaz Mellado saltokian.

Iturriotz	21	•	Arrasate		•	Tel.:	943	04	03	09

Ile-apaindegiko	produktuak
•	

Kosmetika	naturala
•	

Ilerako	gomak,	diademak,	ile-luzatzeak…
•	

Ospakizun	berezietarako	artikuluak	ditugu	(Maritxu	Kajoi,	ezkontzak,	jaunartzeak...).
•

Eta	gainera,	bezeroak	dendan	dauden	bitartean	umeek	jolastokia	izango	dute!
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mONIKA bELASTEgI  |  bergara

Bergarako Stoltz-Freres Organoa-
ren Lagunen Elkartea sortu berri 
da. Aurretik zenbait hilabetez 
lanean ibili eta gero, uztailean 
eratu zen ofizialki eta eguazten 
iluntzean egin zuten lehen age-
rraldi publikoa. 

Irabazi asmorik gabeko elkar-
tea da eta musika eta herriko 
ondarea maite duten esparru 
askotako zenbait herritarrek osa-
tzen dute. Dena den, talde irekia 
da eta ateak zabalik dituzte par-
te hartu nahi duten guztiendako. 

San Pedro parrokiako orga-
noaren egoera kezkagarriak era-
ginda sortu da elkartea. "Denbo-
ra tarte motzean ez badira neurriak 
hartzen eta konponketak egiten, 
ez du atzera bueltarik izango eta 
herriak duen ondare artistiko 
berezi eta baliotsuenetako bat 
betiko galduko da", esan zuen 
aurkezpenean Aitor Olea organo
-jotzaileak. 

Egoera hori izanda, helburu 
garbia du elkarteak: San Pedro-
ko Stoltz-Freres organoa maila 
guztietan babestea, sustatzea eta 
zabaltzea. Eta helburuok bete-
tzeko, beharrezko diren jardue-
rak eramango dituzte aurrera, 
hala nola konponketetarako behar 
diren laguntzak eskuratzea eta 
bideratzea; ezagutzera emateko 
beharrezko diren ekitaldiak anto-
latzea; arte eta musika aldetik 
ondare denez, daukan balioa 
aitortzeko eta ezagutarazteko 

ekitaldiak antolatzea; eta, oro 
har, organo horren sustapenera-
ko eta bultzadarako beharrezkoak 
diren ekitaldi eta jarduerak aurre-
ra eramatea.

Urgentziazko konponketa 
Organoaren egoera benetan da 
delikatua, eta eraberritzeko aurre-
kontua oso handia: 450.000 euro, 
hain zuzen ere. Horregatik, urgen-

tziazko konponketetatik abiatu-
ko du elkarteak konponketa-pro-
zesua: "Michel Jurin zaharbe-
r r i t z a i l e a k  e g i n d a k o 
proiektuaren arabera, lehenen-
go egin beharrekoa honako hau 
da: organoaren desmuntatze osoa, 
elementu guztien garbiketa, kon-
ponketa mekanikoak, haize zir-
kuituaren ihesen zigilatzea eta 
berriz muntatzea. Eta horren 
aurrekontua 105.697 euro da", 
azaldu zuen Oleak. 

Hala, kopuru hori lortzeko 
buru-belarri ari da lanean orga-
noaren aldeko elkartea. Lan 
handia dute aurretik, baina 
dagoeneko zenbait kontzertu 
antolatu dituzte, herriko musi-
ka taldeen laguntzarekin.

Abenduan hasi eta datorren 
urteko urrira bitartean kontzer-
tuak eskainiko dituzte herriko 
hainbat musika taldek eta bakar-
larik organoaren alde. 5 euro 
kobratuko dira kontzertuok eta 
batutakoa organoa konpontzera 
bideratuko da.  

Hauek dira organoaren alde 
emanaldia egingo dutenak: Aitor 
Olea (abendua); Bergarako Orfeoia 
(martxoa); Bergarako Koru parro-
kiala (martxoa); Marije Ugalde 
(apirila); Alai Taldea (apirila); 
Aritzeta Abesbatza (maiatza); 
Bergarako Orkestra Sinfonikoa 
(ekaina); eta Bergarako Udal Ban-
da (urria). 

Elkarteak berak antolatuko 
eta bultzatuko dituen ekimen eta 
ekitaldiez gain, kontu korrontea 
–beheko taulan– ere ireki dute 
eta diru ekarpen guztiak ongie-
torriak izango direla adierazi 
zuten elkartetik.

"Ondare aparta" 
Balio handiko organoa da San 
Pedroko Sotltz-Freires organoa, 
instrumentu aparta eta ondare 
baliotsua. Aurten 125 urte bete 
dira inauguratu zutela. 1889. 
urteko martxoaren 18an inau-
guratu zuten, eta ordutik gaur-
daino dotoreziaz bete du bere 
eginkizuna. 

Berezitasun ugari ditu. Gaur 
egun, mundu osoan jatorrizko 
egoeratik gertuen dagoen Stoltz-F-
reres etxeko organorik handiena 
da. Eta etxe bereko beste organo 
batzuk ez bezala, jatorrizko bal-
dintzetatik gertuen mantentzen 
denez gero, Stoltz-Freres etxearen 
lekuko paregabea da. Aipatzekoa 
da, era berean, instrumentu mota 
hori ohikoa baino tonu erdi baxua-
go afinatuta dagoela. Eskuzko 
hiru teklatu ditu, 56 notakoak, 
eta 30 notako hankazko beste 
teklatu bat; guztira, 36 erregistro 
ditu, eta 2.242 hodi.

San Pedroko Stoltz-Freres organoa 
babesteko elkartea sortu dute
Urgentziazko konponketak behar ditu, eta dirua batzen hasi dira

Musika eta herriko ondarea babestu nahi duten zenbait herritarrek abiatu dute elkartea.  |   monika belaStegi

jardUn

Nerea Altzelaik Lizarratik bidalitako postalak jaso du Jardun elkarteak 
hirugarrenez antolatutako udako postal lehiaketako saria. Elkarteko 
kideen esanetan, postal "originala" da Altzelairena, "hitz gutxitan 
asko esaten duena".  Lehiaketa horrekin "ondo idatzitako idazkera 
informala" bultzatu nahi du elkarteak, eta, aurtengo irabazleak 
betean asmatu duenez, bederatzi hazbeteko tableta eroan du etxera.

Nerea Altzelairen postala onena 

m.b.  |  bergara

Gaurtik astelehenera arte San 
Migel jaiak ospatuko dituzte Angio-
zarren. 19:00etan abiatuko dira 
gaur jaiak, danborradarekin, eta 
19:30ean, patata-tortilla lehiaketa 
egongo da. 21:00etan banatuko 
dituzte sariak eta 22:00etan herri-
ko gazteen arteko pilota partiduak 
jokatuko dira. 23:00etan, berriz, 
kontzertua egongo da, Kriminal 
Remake eta Obstruccion Nasal 
taldeekin. 

zapatuan kantu bazkaria 
Zapatuan 12:30ean hasiko dira 
ekintzak, haurrendako jolasekin. 
13:00etan triki-poteoa eta buruhan-
diak egongo dira Miren Errasti 
eta Aitziber Otegi trikitilariekin, 
eta 14:30eko kantu bazkaria ere 
haiek alaituko dute. Patatak errio-
xar erara eta saiheskia egongo 

dira bazkaltzeko –nagusiek 15 
euro eta 12 urtera artekoek 5 
euro–. 18:00etan mus txapelketa 
egongo da; 20:00etan ogitartekoak 
emango dituzte Pagomendin; 
21:30etik aurrera dantzaldia egon-
go da DJ Jabi Soundekin eta 
22:30ean argi festa egongo da.  

Domekan, berriz, Arbiaska 
aretoaren inaugurazio ekitaldia 
egingo dute 12:30ean, eta 13:30ean 
haur jaioberriei ongietorria egin-
go diete. 17:00etan umeendako 
herri kirolak egongo dira eta 
18:30ean, zezentxoak.

Astelehenean, San Migel egu-
na, ekitaldi gehiago egongo dira: 
11:00etan meza egongo da Berga-
rako erretiratuen koruarekin, 
16:00etan umeendako puzgarriak 
izango dira eta 19:00etan, txoko-
late-jana. Jaiak amaitzeko, San 
Migel zeruratuko dute 20:00etan. 

Danborradarekin hasiko 
dira jaiak gaur Angiozarren
astelehenera arte ekintza asko egongo dira; 
orduan zeruratuko dute San migel, ohi bezala

KONtAKtUA

bergaraorganoa@gmail.com

Kutxabank: ES43 2095 5070 7014 1424 1483 

Elkarteak kontu korrontea ireki du Kutxabanken. Organoaren aldeko 
ekarpena egin nahi dutenek behean dute zenbakia.  

Elkarteak erabat zabalik ditu ateak kide berriak hartzeko. Interesa 
dutenek behean dagoen helbidera bidal dezakete mezua. 

Kartzela zaharrean izango da, 
19:00etan, eta interesa duten 
guztiendako zabalik dituzte 
ateak. Ikasturteko mapa gaur-
ko batzarrean egituratuko 
bada ere, dagoeneko badira 
aurrera daitezkeen proiektuak: 
Koplabarik bertso eskola, 
Dynamo zinekluba eta ume 
eta gurasoen batzarra, esate 
baterako.

ikasturteko lehen 
batzarra egingo dute 
gaur gaztetxeko kideek

Bergarako Odol Emaileen 
Elkarteak ezohiko odol ate-
ratzea egingo du hilaren 30ean 
Agorrosinen. Bergaran 800 
odol emaile badaude ere, "gutxi 
dira, eta, gainera, batez bes-
teko adina 50 urte da", diote. 
Hala, kirolariak batzen diren 
gunera joko dute, "odola ema-
tera anima daitezen". 18:00eta-
tik 20:30era egingo dituzte 
ateratzeak.

odol ateratzea egingo 
dute hilaren 30ean 
agorrosinen
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Amillaga	5,	Bergara	
Araba	etorbidea		z/g,	Arrasate

UDAZKENEKO ESKAINTZA BEREZIAK

5.000 eta 9.500
euro arteko

DESKONTUAK!
Etorri Ford Mugarrira!

ORAIN,	BERGARAN	ERE	BAGAUDE

Elorregi eta Osintxu 
arteko ibai zatia 
garbitzeko dei egin dute
Urriaren 18an izango da, eta urriaren 6ra arte dago 
zabalik izen-ematea; 500 lagun batu nahi dituzte
LArrAITZ ZEbErIO  |  bergara

Urriaren 18rako, zapatua, Deba 
ibaiaren ubidea Bergarako uda-
lerrian garbitzeko auzolana 
antolatu dute aurten ere. Iaz 
sortu zen Erreka Garbitzen 
Batzordeak antolatu du aurten 
ere. Horretarako, iaz bezala, 
"herritarron parte hartzea 
garrantzitsua" dela adierazi dute. 

Bostehun lagun behar dituz-
te. Hala, herritarrak animatu 
dituzte garbiketan parte hartze-
ra. Urriaren 18an, goizez, egin-
go da garbiketa, herriko hainbat 
gunetan. 08:30ean elkartuko dira 
herriko hiru leku hauetan: Labe-
garaietako kiroldegian, San 
Martin plazan eta Osintxun. 
Argazkia aterako dute lehenbi-
zi, eta handik ibairantz egingo 
dute, lanera.

Patineteak, gurpilak...  
Elorregi eta Osintxu arteko ibai 
tartea garbituko dute, eta eki-
mena zabalik dago ume, heldu 
zein edadetuendako. Iaz 350 
lagunek hartu zuten parte eki-
menean, eta helburua kopuru 
hori gainditzea da. "Iaz zabor 
pilota atera genuen, eta, ikusten 
baduzu, pixka bat gehiago zain-
tzen duzu", adierazi du Erreka 

Garbitzen Batzordeko Uxue 
Zabaletak. "Karroak, patineteak, 
erruberak, ziburuak... Denetik 
atera genuen, eta konturatzen 
zara zer dagoen errekan. Gauza 
piloa dago eta ez da ikusten", 
jarraitu du Zabaletak. Batutako 
zaborra San Martin plazan pila-
tuko dute talde guztiek, herri-
tarren bistara gera dadin. Eta, 
hantxe bertan, 13:30ean, "zer jan 
eta edan" egongo dela adierazi 
dute antolatzaileek. 

Kontzientziazio lanari ere 
garrantzi handia ematen diote 
antolatzaileek: "Uste dut zehar-

ka kontzientziatu egiten zarela, 
eta umeak —eta ume ez dire-
nak— konturatzen dira zer 
dagoen eta zer egin behar dugun 
hori ez gertatzeko. Zer edo zer 
bota behar baduzu errekara, bi 
bider pentsatzen duzu", dio.

Izena eman daiteke 
Aseguru kontuak direla eta, 
ezinbestekoa da izena ematea. 
Horretarako, hainbat bide zehaz-
tu dituzte; adibidez, Udaltzain-
goan, kultura etxean eta Ago-
rrosin kirolgunean daude inpri-
makiak izena emateko.

Ibai bazterrean egin zuten garbiketarako deialdia, martitzenean.  |   j.d.

OIHANA ELOrTZA  |  bergara

Topaketa egin dute Nagusilane-
ko boluntario eta koordinatzaileek 
Mizpirualde egoitzan. Eta Ber-
garako eta Antzuolako bolunta-
rioei omenaldi txiki bat egin 
diete, eginiko lanaren esker onez. 

Joan den zapatuan, irailak 
20, egin zuten Nagusilaneko bolun-
tarioen topaketa Mizpirualde 
zaharren egoitzan. Egoiliar, lan-

gile eta senideez gain, Bergarako, 
Antzuolako eta Elgetako herri-
tarrak ere gonbidatu zituzten. 

Festa giroan egin zuten zapa-
tuko topaketa eta ez ziren falta 
izan trikiti doinuak eta dantza. 
Bergarako eta Antzuolako alka-
teak ere izan ziren ekitaldian eta 
oroigarri-plakak banatu zizkieten 
bi herrietako boluntarioen koor-
dinatzaileei.

Nagusilanek topaketa egin 
du Mizpirualde egoitzan 
bergarako eta antzuolako boluntarioek omenaldia 
jaso dute egiten duten lana eskertzeko

Topaketan parte hartu zutenen talde argazkia  |   mizPirUalde

O h a r r a k

1957KOEN KINtADA
Aurten 57 urte egingo dituztenek 
ospakizuna egingo dute azaroaren 
9an. Joan gura duenak urriaren 
10a aurretik 70 euro sartu behar 
ditu Laboral Kutxan. 

ESKOLAz KANPOKO EKINtzAK
San Martin Agirre ikastetxean 
eskolaz kanpoko ekintzak dituz-
te: antzerkia (ingelesez), arte hez-
kuntza (alemanez), pintura, psi-
komotrizitatea eta euskal dantzak.

TXOmIN mAdINA  |  bergara

Astelehenetik aurrera, eta bi 
astez, Bergara goitik behera gar-
bituko dute Udal Brigadako lan-
gileek. Herria garbi mantentzea-
ren inguruan herritarren artean 
egiten dabiltzan Garbiena, zikin-
tzen ez duena leloa duen kon-
tzientziazio kanpainaren barruan 
kokatzen da ekimen hori. Beste-
lako ekintzak ere egingo dituzte 
kanpaina horren barruan. 

Besteak beste, albaitariekin, 
ikastetxeekin, tabernariekin eta 
gozoki-dendetakoekin bilerak 
egin ostean, hainbat ekintza plan-
teatu dituzte datozen asteotarako. 

Hala, irailaren 29tik aurrrera, 
herriaren garbiketa sakona egin-
go dute. Udal Brigadako langile 
guztiek, 40-50 lagunek, egingo 
dituzte garbiketa lanak, eta derri-
gorrezko beste lanez gain, horixe 
izango da euren lehentasuna. 

Globo batzuk aterako dituzte, 
eta tabernen kanpoaldean edu-
kiontziak jarriko dituzte honda-
kinak botatzeko. Ikastetxe bakoi-
tzak erabakiko du nola egin herria 
garbi mantentzearen inguruko 
lanketa, eta  erroldatuta dauden 
txakur jabeei eskutitz bana bida-
liko die Udalak. Hamasei panel 
ere jarriko dituzte.

Goitik behera garbituko dute herria, bi 
astez, astelehenetik aurrera

Kirola kalera sustapen astearen ostean, aste honetan hasi dira Ago-
rrosingo ikasturteko jarduerak. 1.079 herritar, hamabost jarduera 
eta 64 ikastaro-ordu da aurtengo eskaintza eta oraindik 150 plaza 
daude libre. Ekintza jendetsuenak igeriketa eskola eta areto bizi-
kleta izan dira aurten ere. Ikastaro berrietan ere eman du izena 
jendeak; crossfil eta hipo-pilathes eskaintzek arrakasta izan dute. 
Ikastaroak aste honetan hasi dira, baina oraindik aukera dago ize-
na eman eta plaza libreak bete eta osatzeke dauden taldeetan tokia 
hartzeko. Helduen igeriketan, adibidez, plaza dezente daude hartze-
ko. Aldagelen antolaketa proposamena ere egin zaie erabiltzaileei.

Agorrosingo ikastaroetan plaza libreak daude 



2014-09-26  |  egUbakoitza  |  gOIENA14 oñaTi

Barrakak etorri dira herrira 
eta ohiko lekuan hartu dute 
tokia, Foruen plaza ondoko 
aparkaleku zaharrean. Horren 
ondorioz, arropen azoka San-
ta Marina azokan egingo dute 
bihar, zapatua. Baserritarren 
eta jakien azokan, ordea, ez 
da aldaketarik izango. Dato-
rren zapatuan, baina, ez da 
azokarik egongo, ez bata ez 
bestea, Herri Eguna da-eta. 

Arropen azoka Santa 
Marina plazan egingo 
da bihar

Arrasate eta Oñati arteko 
bidegorrian sastrakak kendu 
eta garbiketa lanak egin behar 
direnez, galtzadak itxi egingo 
dituzte, Gipuzkoako Diputa-
ziotik aditzera eman dutenez. 
Lanak egiten ari diren bitar-
tean harriak eta bestelako 
objektuak erortzeko arriskua 
dagoenez, bidegorria erabat 
itxita egongo da gaur, eguba-
koitza, 18:00ak arte.

Oñati eta Arrasate 
arteko bidegorria itxita 
dago 18:00ak arte

Gaur, irailak 26, bukatzen da 
ikasturte honetako eskola 
kirolean izena emateko epea. 
Eskaintza zabala da eta 5 eta 
16 urte bitarteko neska-mu-
tikoei zuzenduta dago. Izen-e-
mate orriak ikastetxeetan 
banatu zaizkie umeei, eta, 
hain zuzen ere, horiek entre-
gatzeko azken eguna gaur da, 
egubakoitza.

Eskola kirolean izena 
emateko azken eguna 
da gaur, egubakoitza

O.E.  |  oñati

Eguazten goizean batzokian 
agertutako pintadak gaitzetsi 
ditu Oñatiko EAJk, eta uste 
du "ezker abertzalearen tole-
rantzia gabeziaren beste adi-
bide bat" direla. Era berean, 
San Migel jaien bezperan 
horrelako manifestazioak egin 
izana deitoratu du, eta adie-
razi ezker abertzalea "ezer 
gutxi" egiten ari dela norma-
lizazio politikoaren eta elkar-
bizitzaren alde. Pintaden egi-
leei aurpegia emateko eta gauez 
pintadak ez egiteko ere eska-
tu die EAJk bidalitako pren-
tsa oharrean. Udalari eskatu 
dio ekintzak kondenatzeko 
eta fatxada garbitzeko.

Halaber, EAJk adierazi du 
elkarbizitzaren aldeko apustua 
egiten jarraituko duela eta 
San Migel festak bakean ira-
gotzea espero duela.

Batzokiko 
pintadak 
salatu ditu 
EAJ alderdiak

OIHANA ELOrTZA |  oñati

Udako oporren ostean hasten da 
herriko jaien atzera kontaketa. 
Ez da batere lan zaila izaten, 
iraila ekitaldiz betetako hilabetea 
izaten da-eta. Aurten ere halaxe 
izan da. San Migel bezperaren 
data, baina, herritarren buruan 
egoten da hilaren hasieratik, 
orduan hasten direlako jaiak 
bete-betean. Eta domekan da irai-
laren 28a. Txantxikua jaitsiko da 
20:00etan, eta horrelaxe hasiko 
dira aurten ere San Migel eta 
Errosaixo jaiak. 

Aurretik, baina, egongo da 
zer egin, ikusi eta entzun herrian. 
Domekan bertan, esaterako, gaz-
tetxoei zuzendutako jolasak, baz-
karia, flashmob-a eta musika 
emanaldia izango dira Erremen-
tari plazan. 

Amparo Sanchez gaur 
Domekara arte itxaron barik, 
gaur ere, egubakoitza, badago 
musika entzuteko aukera. Hain 
zuzen ere, Amparanoia taldeko 
Amparo Sanchezek abestuko du, 
zuzenean, Foruen plazan. Orain 
dela  bi urte kaleratu zuen Alma 
de cantaora lanarekin etorriko 
da.  Haren aurretik, baina, Eus-
kal Herriko eta Kubako musi-
kariek osatutako La Jodedera 
taldeak joko du. Emanaldia 
22:00etan hasiko da.

Bestalde, txosnak ere gaur 
zabalduko dituzte eta txosna 
batzordea osatzen duten hamai-
ka eragileek jaietako egun guz-
tietarako ekintzak jasotzen dituen 
egitaraua prestatu dute aurtengo 
jaietarako. Hainbat berrikuntza 
izango dituen egitaraua. Hala, 
Egun Morea dataz aldatu, eta 
zapatu honetan bertan egingo 
dute. Aurten, lehen aldiz, gaine-
ra, Aniztasun Kulturalaren Egu-
na ospatuko dute. 

Egunero egingo dituzten eki-
taldiekin batera, txosna batzor-
dekoek jakinarazi dute jaietan 
egon daitezkeen eraso matxisten 
aurrean erantzuteko protokoloa 
egongo dela aurten, eta kanpotik 

Oñatira datorren jendearentzat 
gaztetxean lotarako lekua egon-
go dela. Sukaldearekin ateratako 
dirua, berriz, Berria-rendako 
izango da eta bazkarietarako 
txartelak Boga, Arrano eta Ona 
tabernetan egongo dira salgai. 
Herri Eguneko Antixeneko baz-
karira joateko izena Ona tabernan 
edo gaztetxean bertan eman behar 
dela jakinarazi dute txosna batzor-
deko kideek. 

'Iparragirre Oñatin' 
Bestalde, bihar, zapatua, antzez-
tuko dute Iparragirre Oñatin 
antzezlana Santa Anan. Bi ema-
naldi egingo dituzte, eta bietara-
ko sarrerak aspaldi agortu ziren. 
Beraz, jaietako ekitaldi arrakas-
tatsuenetako bat izateko bidean 
da herri antzerki hori. Olaitturri 
Kultura Elkarteak prestatu du, 
herriko hainbat eragilerekin 
batera. 27 herritar igoko dira 
oholtza gainera.

Bestalde, jaiak direla eta, aste-
lehenean eta martitzenean itxita 
egongo dira udal zerbitzuak.

Gaur hasita, jaiz betetako bi 
asteburu luze dituzte oñatiarrek 
domekan jaitsiko da txantxikua parrokiatik txosnetara, 20:00etan

Domekan jaitsiko den Txantxikua.  |   irati goitia

Unibertsitate 
etorbidea, itxita

Herriko jai nagusiek 
eragina izango dute herri 
barruko zirkulazioan, 
kale batzuk itxi egingo 
dituzte-eta motordun 
ibilgailuendako. 

Hala, Unibertsitate 
etorbidea, Aker taberna 
paretik postetxera 
bitartean, itxita egongo 
da egun hauetan: 
irailaren 28an, domeka, 
Txantxikuaren jaitsiera 
hasi aurretik (20:00etan 
jaitsiko da), danborrada 
amaitu arte; 
astelehenean eta 
martitzenean, berriz, 
tarteka itxiko dute. 

Edukiontzi gehiago hondakinendako
Herriko ostalari eta gastronomia elkarteek jaietan normalean baino 
hondakin behiago pilatuko dituztela kontuan izanda, hondakinak 
jasotzeko edukiontzi bereziak jarriko dituzte jaiak irauten duten 
bitartean. Hala, jaietako bi asteburuetan, 1.000 litroko 
edukiontziak erabili ahal izango dituzte erdiguneko taberna, jatetxe 
eta txosnetako langileek eta elkarte gastronomikoetako 
erabiltzaileek. Frakzio bakoitzeko lau edukiontzi jarriko dituzte 
gune hauetan: Aita Madina kalean, institutuaren ondoan; Iturritxo 
inguruan eta azoka plaza ondoko biribilgunean. Giltzadun 
edukiontziak izango dira eta horiek erabiltzeko giltzak inguruko 
zerbitzuetan banatuko dituzte eta edozein ordutan erabili ahal 
izango dituzte. 

Mila litroko edukiontzi berezi horiek, baina, ohiko zerbitzuaren 
osagarri izango dira, jaietan ostalaritzako lokaletan eta elkarteetan 
sortzen diren hondakinak urtean zeharreko gainerako egunetan 
bezala jasoko baitira, ordutegi eta toki berdinetan. Edukiontzi 
berezi horiek, beraz, ohikoaren gaineko hondakin kopurua batzeko 
izango dira.

Merkatari, ostalari eta elkarteei eskaintzen zaien goizeko 
zerbitzua, baina, aldatu egingo da Herri Egunean eta Errosaixo 
Bixamona egunean. Egun horietan, Kale Zaharrean, Kale Barrian, 
Atzeko kalean eta Foruen plazan dauden lokalek eurekin batera 
adostu diren inguruko beste puntu batzuetara atera beharko 
dituzte hondakinak, 09:00ak aurretik. Arrazoia da bi egun horietan 
jende asko ibiltzen dela kalean goizetik eta kamioia ezingo dela 
pasatu herriko erdiguneko kaleetatik.

Bestalde, etxeetako hondakinen bilketan ez da aldaketarik 
egongo jaietan eta egutegia eta ordutegia ohikoa izango da. 
Enpresetako bilketan ere ez da aldaketarik egongo.

Ikas Komunitateak proiektuaren 
jarraipena ari dira egiten Elkar 
Hezin. HHko eta LHko irakasleek 
Europako Batasunak finantzatutako 
ikerketetan oinarriturik ondorioztatu 
diren ikaskuntza-jarduerei buruzko 
eskolak jaso dituzte. Bitartean, 
guraso, batxilergoko ikasle eta 
ikasle ohiak izan dira umeen 
irakasleak. Eskerrik asko guztioi!

Elkarlana
Elkar Hezin

iSmael zUbia - elkar Hezi
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m.A.  |  aretxabaleta

Aste bukaeran hasiko dute den-
boraldia futbolean jokatzen duten 
emakumezkoen gorengo taldeek. 
Hala, Arizmendiko bi taldek 
dute partidua: erregionaleko 
taldeak etxean, Ibarra futbol 
zelaian, domekan (15:30); eta 
ohorezko kadeteak Hernanin, 
domekan (11:00). 

Hiru talde norgehiagokan
Arizmendi kirol elkarteak ema-
kumezkoen hiru talde ditu aur-
ten, baita futbol eskola ere. 
Taldeak dira: lehenengo maila-
ko infantilak, Igor Eskibel eta 
Juan Ramon Zubizarreta entre-
natzaileekin; ohorezko kadeteak, 
Ikerne Urtzelairen aginduetara; 
eta lehenengo mailako erregio-
nala, Aritz Elortzak zuzenduta. 

Futbol eskolako jokalarien ardu-
ra, ostera, Igor Jauregik du. 

Irabaztea baino gehiago 
Erregionaleko jokalariek ondo 
ezagutzen dute maila, eta iaz 
oso denboraldi polita egin zuten. 
Ohorezko kadeteek, ostera, mai-
la estreinatuko dute, eta parti-
du zailak dituzte aurrez aurre.

Kirol elkarteko koordina-
tzaile Urtzi Amianoren esanetan, 
helburua da kategoria guztietan 
"ahalik eta gusturen" egotea 
jokalariak, eta entrenamenduak 
eta partiduak egoera "ahalik 
eta duinenetan" jokatzea. Beste 
helburu bat ere gaineratu du: 
"Partidu guztiak ahalik eta 
gehien lehiatzea, irabaztea hel-
buru bakarra izan gabe, baina 
duen garrantzia emanda".

Aste bukaeran hasiko 
dute emakumezkoek 
futbol denboraldia
erregionaleko taldeak etxean jokatuko du 
ilintxaren aurka eta kadeteak Hernanira doaz

Kadeteak iaz partidu bat jokatzen.  |   m.a.

m.A.  |  aretxabaleta

Etxean umeekin gertatzen diren 
istripuen aurrean zelan jokatu 
eta zaurien kasuan zelan artatu 
jakiteko ikastaroa antolatu dute 
elkarlanean Pausokako eta Ariz-
mendiko guraso elkarteek, Kur-
tzebarriko Gurabarri eta Batera 
elkarteek, Kuku Miku elkarteak, 
Udalak eta osasun etxeak. 12 urte 

arteko seme-alabak dituzten gura-
soendako da saioa.

Urriaren 2an, eguena, euska-
raz izango da saio hori eta 9an, 
gazteleraz. Arkupe kultura etxean 
da, 18:00etatik 20:00etara. Izena 
aurrez eman beharra dago Arku-
peko harreran; azken eguna urria-
ren 1a da. 25 lagunendako lekua 
dago ikastaroan. 

maskulinitatea  
Bestalde, maskulinitate ikasta-
roa ere egingo dute urrian, 25ean 
hasita, hain zuzen ere. Gizo-
nendako da ikastaro hori, eta, 
guztira, bost saio izango dira. 
Zapatu goizetan elkartuko dira, 
bi hilabetean behin, eta maia-
tzaren 30ean bukatu. 

Izena emateko epea urriaren 
6an zabalduko dute, eta 22ra 
bitartean dago aukera. Arku-
peko harrerara jo behar da 
horretarako.

Etxeko istripuen lehen sorospen ikastaroa 
egingo dute urriaren 2an hasita

Arizmendiko ikasleak sanmigeletako azokan iaz.  |   arizmendi ikaStola

Ludoketako jarduna 
ezagutzeko ate irekiak
mIrArI ALTUbE  |  aretxabaleta

Ludotekako ateak parez pare 
zabalduko dituzte datorren astean 
herriko neska-mutiko guztienda-
ko, 17:30etik 19:00etara. Helburua 
da Gernika plazan dagoen ludo-
teka ezagutzera ematea, baita 
bertan egiten diren jolasak eta 
ekintzak ere. 

Jolasak ludotekan eta plazan 
Astelehenean eta martitzenean 
Haur Hezkuntzako lehenengo 
mailakoendako zabalduko dituz-
te ateak. Horiek heldu batek lagun 
eginda egon beharko dute ludo-
tekan. Eguaztenean, urriaren 
1ean, ostera, plazara joango dira 
neska-mutikoak eta begiraleak 
jolasean jarduteko. Eta eguen eta 
egubakoitzean berriro Algara 
ludoteka izango dute jolasleku.

"Euskarazko zerbitzu ludiko 
batetik abiatuta haurren esku-
bideei eta beharrei erantzungo 
dien aisialdi egitasmoa gauzatzea 
da helburu nagusia", diote ludo-

tekako arduradunek. Eta helbu-
ru horiek "jolasa baliabide nagu-
sitzat" hartuta landuko dituzte 3 
eta 12 urte arteko herriko neska
-mutikoekin.

ludotekan eta Herriko Plazan egingo dituzte jolasak

Neska-mutikoak ludotekan jolasean.  |   m.a.

Hitzaldiak eta 
jai giroa 
Kultura Astean

m.a.

Basotxoko erretiratuak Kultura 
Astean murgilduta ibili dira. 
Hitzaldiak izan dituzte; herentzien 
gainekoak, esaterako, jende asko 
elkartu zuen. Eta ospakizunak ere 
bai: atzo txokolatea eta dantzaldia. 
Bihar bukatuko dute, Kantuz 
kalean ekimenarekin.

EdUrNE bALTZATEgI  |  komUnitatea

Sukaldari eta dendari lanetan 
ibiliko dira Almeneko ikasleak 
astean. Sanmigeletako azokan 
ikasleek eurek ekoiztutako pro-
duktuak salduko dituzte: lehen 
ziklokoek hostorezko lazotxoak; 
bigarren ziklokoek, krispetak; 
eta hirugarren ziklokoek, opa-
ritutako babarrunak. Azken 
horiek, gainera, arratsaldean 
Herriko Plazan Beinke-Lora-
mendi dantza egingo dute.

Aurten salmentatik aterata-
ko dirua Ziburuko ikastolaren-
tzat izango da. Eta Basabeazpi-
ko gunekoek ere postu bat jarri-
ko dute ekimenean laguntzeko.

tolosako babarrunak
Salmentari dagokionez, aurten 
berritasun bat dago; izan ere, 
Tolosako babarrunak ere sal-
duko dituzte bihar. Ikastolako 
ikasle ohi batzuen gurasoek 
Tolosako babarrun beltza erein 
ohi dute eta 30 edo 40 kilo ikas-
tolari eman dizkiote azokarako. 

Bestalde, DBHko ikasleek 
ere hartuko dute parte azokan. 
Alde batetik, 2. eta 3. maileta-
koek, jaia girotze aldera, taile-
rrak antolatuko dituzte, hala 
nola aurpegi margotzea, jola-
sak… Eta 4. mailakoek tartak 
salduko dituzte ikas bidaiarako 
dirua ateratzeko. 

Ziburuko ikastolarendako da 
Arizmendiren sanmigeletako dirua

m.A.  |  aretxabaleta

Sanmigeletarako gertu daude 
aretxabaletarrak. Udaleko Kul-
tura Saileko egitarauarekin bate-
ra, Gazte Ekimenak antolatuta-

ko ekitaldiak izango dira prota-
gonista datozen egunotan. 

Txosna jarriko du udaletxe 
zaharrean Gazte Ekimenak, azken 
urteotan legez. Aurten, baina, 

piratak izango dira txosna horre-
tako protagonista: "Irabazten 
dugun diru guztia Donostiako 
Piratendako izango da, Aste Nagu-
sian izandako galerei aurre egi-
teko", azaldu dute. Gainera, jaki-
narazi dute Donostiatik etorri-
tako hainbat gazte izango 
dituztela lagun.

Era berean, Gazte Ekimene-
ko kideek iragarri dute taberna, 
tonbola, musika dotorea eta ezus-
tekoak izango direla udaletxe 
zaharreko txosnan.

Piratak ere badatoz San 
Migel jaiak ospatzera
txosna jarriko dute udaletxe zaharrean eta 
taberna, tonbola eta ezustekoak izango dira
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KONPONKETAK: 
 Txapa


Margoa


Mekanika

TELP edo euskaraz berba egi-
terakoan eroso sentitzeko tai-
lerra egingo dute urrian, 11n 
eta 18an (09:00-14:00). EMUNek 
gidatuko du eta guztira hamar 
ordu izango dira; prezioa, 
hamar euro (ikasle eta langa-
beek, debalde). Izena emateko 
kultura etxera jo behar da; 
azken eguna urriaren 7a da.

Hondarribira eta Irunera anto-
latu du irteera Amuskak urria-
ren 11rako; Tximeleten Museo-
ra, besteak beste. Izena ema-
teko azken eguna urriaren 1a 
da, eta dirua sartu behar da 
Laboral Kutxako kontu hone-
tan: 3035 0044 85 1441021091. 
Prezioa: bazkideek, 12 euro; 
eta gainerakoek, 15 euro. 

Urriaren 10ean hasi eta aben-
duaren 12ra bitartean euskal-
kiaren gaineko ikastaroa 
egingo dute, egubakoitzetan 
(18:30-20:30), Leintz udal eus-
kaltegian. Izena emateko epea 
zabalik dago urriaren 3a bitar-
tean. Hona bideak: euskara@
eskoriatza.net edo 943 71 46 
88. Prezioa, 5 euro.

Euskaraz berba 
egiterakoan eroso 
sentitzeko tailerra

Oraindik zabalik dago 
Tximeleten Museora 
joateko izen-ematea

Euskalkiaren gaineko 
ikastaroan izena 
emateko epea zabalik

Txotxongilo antzerki tailerra 
egingo du bihar Iparragirre 
eskoriatzarrak –hasiera mai-
lakoa–, La Charada Teatro 
taldeko kideak. Hain zuzen, 
animazio teknikak eta mugi-
menduaren gaineko sekretuak 
irakatsiko dizkie elkartutakoei 
kultura etxean, 09:00etatik 
14:00etara bitartean.

Txotxongilo tailerra 
egingo du bihar 
Larraitz Iparragirrek

mIrArI ALTUbE  |  eSkoriatza

Eskoriatzako udalbatzak hainbat 
kreditu aldaketa onartu zituen 
martitzenean egindako ohiko 
osoko bilkuran. Irailarekin bate-
ra diru aurreikuspenak zelan 
dauden aztertu du, eta, sobera-
kina dagoela jakinik, hainbat 
inbertsio egingo ditu datozen 
hilabeteotan. 

Inbertsio horietako bat izan-
go da energia-eraginkortasuna 
hobetzeko; 36.000 euro pasatxo. 
Horrekin egingo dituzte: bidego-
rriko argiztapena aldatu; liburu-
tegitik San Pedro auzoraino doa-
zen farolak berritu eta ledak jarri; 
baita plaza inguruko argiak alda-
tu ere. Horretarako, gainera, diru 
laguntza jaso dute Aldunditik. 

"Horrez gain, beste ekimen 
batzuk ere jarri gura ditugu abian; 
euskara arloan, kirolean, turis-
moan…", argitu zuen Beñat Her-
ce alkateak. Manuel Muñoz kirol-
degiko obretan lan gehigarriak 
egin behar izan dira, eta 42.500 
euro bideratu dituzte horretara. 
Guztira, 130.300 euro inguruko 
inbertsioak onartu zituzten. 

Bestetik, gaztelekuaren ardu-
ra Txatxilipurdiri eman zioten. 
Lehiaketara aurkeztutako enpre-
sa bakarra izan zen eta orain 
arte ere hark kudeatu du.

zinegotzi falta 
Elizateetako zinegotzi izan den 
Iñaki Madinabeitiaren ordezkoa 
izendatzeko oraindik ez dagoela 
hautagairik jakinarazi zuten. 
Kargua utzi zuen hark eta zerren-
dako hurrengo hautagaiak bete 
behar du haren lekua. Zerrenda-
ko bostek, baina, uko egin diote, 
eta orain, hurrengoen erabakia-
ren zain dago udal idazkaria.

Bi mozio onartuta 
Mozio bi ere onartu zituzten. 
Bata Ezker Anitzak aurkeztu 
zuen, alkateak demokratikoki 
aukeratzearen gainekoa. Alkateak 
eta zinegotziak aukeratzeko pro-
zesuan PPk egin gura dituen 
erreformen guztiz aurka azaldu 
zen, eta udalbatzako gainerako 
kideek babestu egin zuten. 

Bigarren mozioa, Kutxaren 
gainekoa, Bilduk aurkeztu zuen. 
"Oso larria da Kutxabankekin 
gertatzen dabilena. Gipuzkoako 
Aldundiak proposamena egin du 
Kutxaren akzioak Gipuzkoako 
administrazioetan gera daitezen, 
udaletan edo Aldundiarengan, 
esaterako, eta horrela kontrol 
soziala eta publikoa mantendu", 
azaldu zuen alkateak. Elizatee-
tako zinegotziak eta Ezker Ani-
tzakoak babesa eman zioten eta 
EAJkoa aurka azaldu zen.

Bidegorrian dauden hainbat farola.  |   mirari altUbe

Argiztapena hobetu 
eta herriko hainbat 
farola aldatuko dituzte
Hainbat inbertsio egitea onartu du udalbatzak 
martitzenean egindako ohiko osoko bilkuran

m.A.  |  eSkoriatza

Plazara, jolastera! Kalea gure 
jolasleku leloarekin neska-mu-
tikoen jolasgune bihurtuko dira 
plaza eta inguruko kaleak gaur. 
Jolas mordoa egiteko aukera 
izango dute umeek eta gazte-
txoek, 17:30ean hasi eta 19:30era 
bitartean.

Bukatzeko txokolatea
"Berriro ere plaza eta inguruak 
jolasleku gisa berreskuratzeko 
aukera dugu eta hori sustatze 
aldera umeendako jolasak anto-
latu ditugu Udalak, guraso 
elkarteak eta Txirikila aisialdi 
taldeak elkarlanean", jakinara-
zi du Maider Etxanizek, Gazte-
ria teknikariak.

Fernando Eskoriatza plazan 
hainbat jolas egingo dituzte: 
hula-hoopa; diaboloa; eskuzko 
jolasak; egurrezko dorrea eta 
paraxuta (parakaidasa). Kon-
tzejupean pilota txapelketak 
izango dira; eta Gernika plazan, 
twisterra eta slack line (soka 
gaineko oreka jolasa).

Arana kalean sokasaltoan 
jardungo dute; eta Santa Mari-
nan, pote-poteka. Santa Mari-
neko aldapan, ostera, egurrez-
ko eskiekin ibiliko dira eta 
errepidean, lokotx jolasean. 

Bukatzeko, jolasetan jar-
dundako neska-mutiko guztiei 
txokolatea banatuko diete, 
19:00etan. Edalontzia norberak 
eroatea gomendatu dute.

Jolasez beteko dira kaleak gaur 
'Plazara, jolastera!' ekimenarekin

m.A.  |  eSkoriatza

Bukatu da Udalak deitutako 
udako argazkien lehiaketara 
aurkezteko epea. 23 argazki jaso 
dituzte, eta horiek guztiak ikus-
gai jarriko dituzte. Ikusi baka-
rrik ez, gustukoenei botoa ema-
teko aukera ere badute herri-
tarrek. Astelehenean zabalduko 
dute erakusketa Ibarraundi 
museoan, eta egubakoitza arte 
egongo da (urriak 3); hona ordu-
tegia: 10:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 19:00etara.

Sari banaketa urriaren 8an 
Hiru kategoriatan banatu dituz-
te argazkiak, adinaren arabera 

–15 urtera artekoenak; 16 eta 
49 urte artekoenak; eta 50 urte-
tik gorakoenak–, eta kategoria 
bakoitzak sari bat izango du. 
Hala, hiru boto emango dituzte 
herritarrek. Museora joaterik 
ez dutenek Udalaren atarian 
(Eskoriatza.net) ere bota deza-
kete, baita Facebook bidez ere. 
Eta Garapen batzordeko kideek 
ere bozkatuko dute. 

Bada, boto horiek guztiak 
zenbatu ostean hautatuko 
dituzte irabazleak, eta sariak 
urriaren 8an, eguaztena, bana-
tu. Kategoria bakoitzeko ira-
bazleak 50 axtrokiko bonua 
jasoko du.

Udako argazkiak bozka daitezke 
Ibarraundin, astelehenean hasita
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oñaTi
JaieTan!

goiena

Bi neskatila, baserritar 
jantzita, taloak egiten 
ikasten.

400 lagunetik gora danborradan

oñatiko lau konpositoreren piezak

egun Morea, parekidetasunarengatik

Herri eguna… berritasunekin

Musika eskaintza bazter guztietan

'Zuk ekarri, zuk jan', familiendako

'Flashmob'-a 

+ JaieTako egiTarau oSoa

Zubillaga auzoa 1 - OÑATI
Tel.: 943 71 63 22 - Faxa: 943 78 15 51

ONDO PASAU SANMIGELAK!

BAINUGELAK 

ETA MANPARAK
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SANMIGELAK 2014 | OÑATI

Oñatiko Udalak
 jai zoriontsuak 

opa dizkizue
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egubakoiTZa

26
17:00 oñatiko Pilota 
TXAPELKETA (finalerdiak). Frontoi 
zaharrean.

19:00 txoSnen irekiera.

20:00 elkarretaratzea plazan, 
"euskal preso politiko eta iheslarien 
eskubideen alde".

22:00 amParo SanCHez eta la 
jodedera taldeen kontzertua, 
plazan.

ZaPaTua

27
egun Morea

12:00 mUrala pintatzea. 

12:00 bazkal aurreko txikiteoa, 
txosnaguneak antolatuta.

14:30 bazkaria, txosnagunean.

17:00 olinPiada moreak, 
txosnagunean.

19:00 Poteoa, batukadak 
lagunduta.

19:30 'iParragirre oñatin' 
ikuskizuna, olaitturri kultur taldeak 
antzeztua, Santa anan.

22:00 eUSkabaret taldearen  
kontzertua, txosnagunean.

Ondoren  eraSo SexiSten 
aUrkako kazerolada, 
txosnagunetik abiatuta. 

Jarraian  HAN eta FURIA taldeen 
kontzertua, txosnagunean.

22:30  'iParragirre oñatin' 
ikuskizuna, olaitturri kultur taldeak 
antzeztua, Santa anan. 

DoMeka

28
San MigeL aoZaraZa eguna

09:30 'oñati begi biStan' 
argazki erakUSketa, plazako 
arkupeetan urriaren 6ra arte. jaien 
amaieran lan guztiak zozketatuko 
dira.

11:00 12 urtetik gorakoendako 
jolaSak (tirolina, ohe 
elastikoak…), errementari plazan.

14:30 12 urtetik gorako 
gaztetxoendako bazkaria, 
errementari plazan. ez da 
alkoholdun edaririk banatuko.

JaieTako 
egiTaraua

Amparo Sanchez eta La Jodedera taldeen kontzertua izango da, gaur, barikua, plazan.  |   goiena

Oñatiarrok, 
aillegau dira 
berriro be San 

Migel eta Errosarixoko 
Jaixak egitarau pare 
gabe batekin! Urtian 
zihar danok, bakoitza 
bere motxillan, 
pillaaketan fan garien 
kezka, neke eta 
tristurak badakoi bere 
pisua, eta zer aitzakixa 
hobarik herriko jaixak 
baiño motxilla hori 
hustu edo arinketako 
behintzat. Eguneroko 
bizitzak, eta bizi garien 
gizartiak jarten doskun 
muga estu danen 
gaiñetik, jaixak 
dibertsiorako ez eze, 
gune paregabia dira 
dantzaz, kolorez, eta  
irribarrez, bakoitzak 
bere eskaeria egiñaz, 
gizarte justuago bat 
zelakua izan leikien 
bistaraketako be.

Eskerrik beruenak 
gure herriko jaixen 
antolakuntzan lanian 
gogor jardun zarain 
danori. Bejondaizuela! 

Lerro honein 
bittartez gaiñera, arrazoi 
ezberdiñak tarteko, 
herriko jaixak gure artian 
pasaitterik izango 
eztaueiñak be gogora 
ekarri gura nittuke, 
besarkada bero bana 
bialdu eta egun berezi 
honeittan gure goguan 
izango dirala adierazi.

Gora San Migel 
eta Errosarixoak!

ag u r r a

mIKEL bIAIN
oñatiko alkatea

>

Ondo pasatu San Migel jaiak!

Zure bataio, jaunartze edota ezkontza ospakizunendako aproposa
Jatetxea-Hotela**

Torre Auzo 9. OÑATI (Gipuzkoa)
Tel.: 943 78 19 56

www.etxeaundi.com
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ZURICH AUTOk eskaintzen dizu:

BALORAZIO PACKA:
Autoaren lehen hiru urteetan, berriaren % 100eko 
  balioa mantenduko da lapurreta, kalte eta 
  sute kasuetan, baita laugarren urtetik aurrera 
  baloraziorako portzentaje bereziak ere

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

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

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

GAINERA…
Zure seguruarekin familia osoarendako zerbitzu 
  ugari izango dituzu.

Motxon kalea 5 behea
20560 OÑATI

Tel.: 943 78 30 09
Faxa: 943 78 31 36
Polts.: 620 77 66 20

15:30 argazkiak atera 
(photocall-a), errementari plazan.

16:00 FLASHMOBa Errementari 
plazan, gaztetxoek prestaturiko 
abestiarekin. Haiek egindako 
koreografia dantzatu eta grabatuko 
dute.

17:00 gazte mUSika emanaldia, 
errementari plazan.

17:00 arkU tiroketa 
erakustaldia, San martinen.

18:00 erraldoi eta buruhandien 
konPartSak kaleetan. 

19:00 trikitxaranga kaleetan, 
txosnaguneak antolatuta.

20:00 txantxikUren jaitSiera, 
jaiei hasiera emateko.

20:05 Pintxo-jatea, 
txosnagunean.

20:15 DISKO FESTA, plazan.

23:00 danborrada nagUSia 
herriko kaleetan zehar. amaiera 
plazan izango da.

00:00 MANIFESTAZIOA plazatik 
abiatuta, Euskal preso politiko eta 
iheslarien eskubideak errespetatu 
lelopean.

Ondoren DISKO FESTA, plazan. 

01:00 teStinga txosnagunean, 
ailaket elkartearekin.

02:00 karaokea, txosnagunean. 

aSTeLeHena

29
San MigeL eguna eTa 
TxoSnagunean aniZTaSun 
kuLTuraLaren eguna

08:00 argazki erraldoia 
gaupasero eta mendizaleekin, 
txosnagunean.

08:05 txokolate-jana, 
txosnagunean.

09:00 txistulari bandaren 
goiz-ereSia.

11:00 Herri mailako Plater 
tiroketa, txopekua tiro-zelaian 
(armak edukitzeko baimena eta 
Federazioaren lizentzia eskatuko da).

12:00 meza nagUSia San migel 
parrokian, koruak abestuta.

12:00 oñatiko mUSika bandaren 
kalejira. 

12:00 HaUr Parkea, etxaluzen. 
eguraldi txarra egingo balu, zubikoa 
kiroldegian.

13:00 oñatiko Udal musika 
bandaren kontzertUa, 
lazarraga jauregiko lorategian. 
eguraldi txarra eginez gero, 
udaletxeko arkupeetan. iñaxio 
ibarrondo. egitaraua:

 A San Miguel. martxa. recife 
(arreglo antonino ibarrondo)

 Oñati. oñatiko herriari eskainitako 
zortzikoa. antonino ibarrondo 
oleaga.

 Paso a paso. martxa. antonino 
ibarrondo oleaga.

 Arantza artean. obertura. 
antonino ibarrondo oleaga.

 Euskeria. euskal rapsodia. 
mariano San miguel Urcelay.

Ondoren Pieza labUrrak 
gogoratzeko:

 Ume haundia. arin-arina.

 Nik ez dakit. arin-arina.

 Bere aldian. Fandangoa.

 Aloña Mendi. Himnoa. antonino 
ibarrondo oleaga.

17:00 karibeko edarien 
daStaketa, txosnagunean.

17:00 HaUrrendako jolaSak, 
txosnagunean.

17:00 HaUr Parkea, etxaluzen. 
eguraldi txarra eginez gero, zubikoa 
kiroldegian.

18:00 gUre mUSikari Handiak: 
oreka tx taldearen ikuskizun 
ibiltaria.

18:30 KARIBEKO FOLKLOREA, 
txosnagunean.

19:00 orliS Pineda Y SU grUPo 
CaYamba taldea, txosnagunean.

Ondoren AFARI MERIENDA 
karibetarra, txosnagunean.

19:30 la PUlga taldearen 
kontzertua, atzeko kalean.

22:30 mikel Urdangarinen 
kontzertua, plazan.

MarTiTZena

30
TxanTxiki eguna

11:00 Haur, gaztetxo eta 
gurasoentzat ekitaldi 
bereziak (ludoteka, tailerrak, 
lehiaketak…) plazan.

12:00 atSolorra: urtean zehar 
jaiotako HaUrrei 
ongietorria, udaletxeko 
batzar areto nagusian.

13:00 jotak, aCordeS 
naVarroS taldearekin, 
lazarraga jauregiko lorategian.

14:00 zUk ekarri, zUk jan! 
FAMILIEN BAZKARIA. Eguraldi 
txarra egiten badu, gaztelekuan. 
Udalak sagardo-kupela ipiniko 
du.

14:00 elkartaSUn bazkaria 
txosnagunean. euskal preso 
politiko eta iheslariei elkartasuna 
adierazteko. 

17:00 kidam magoa. 
haurrendako ikuskizuna, 
errementari plazan. eguraldi 
txarra egiten badu, gaztelekuan.

Mikel Urdangarin plazan izango da astelehenean, 23:00etan.  |   imanol Soriano

Danborrada nagusia domekan, 23:00etan.  |   imanol Soriano
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17:00  kidam magoa. 
Haurrendako ikuskizuna, 
errementari plazan. eguraldi 
txarra egiten badu, gaztelekuan.

17:00 oñatiko Pilota 
TXAPELKETAKO finala. Frontoi 
zaharrean.

19:00 SokamUtUrra. Plazan, 
kale barrian eta atzeko kalean. 
arno ganadutegiko zezenak. 

00:00 FLOR DE MEXICO 
mariatxiekin kontzertua, plazan.

eguena

02
19:00 Como hacer un programa 
de televisión sobre ciencia y no 
saltar por la ventana el primer día 
Hitzaldia, kultura etxeko 
zinema aretoan. jose a. Perezen 
eskutik, ilatargi taldeak 
antolatuta.

egubakoiTZa

03
20:00 Euskal preso politiko eta 
iheslarien eskubideen alde, 
elkarretaratzea plazan.

21:00 karrikaldixa 
txosnagunean: banda 
munizipalari tributua, kalamidaz, 
barniz Por la nariz, basorantz.

22:30 bertSo jaialdia zubikoa 
kiroldegian. bertsolariak: amets 
arzallus, Unai agirre, maider 
arregi, Unai iturriaga, Urko egaña 
eta alaia martin. gai-jartzailea: 
oñatiko bertso eskola.

ZaPaTua

04
Herri eguna

09:00 txistulari bandaren 
goiz-ereSia.

10:30 Unibertsitate inguruan: 
herri mailako behi erakusketa; 
herri mailako ardi, ahari eta 
bildots lehiaketa; asto 
erakusketa; behor eta zaldi 
erakusketa; euskal txerri eta oilo 
erakusketa; gazta lehiaketa; herri 
mailako fruitu eta barazki 
lehiaketa; lore eta landare 
erakusketa; artisau erakusketa.

11:00 kalejira, oñatiko jose de 
azpiazu musika eskolako 
trikiti-pandero eta soinujoleen 
taldea, txistulariak eta tolosako 
gaitariak ibiliko dira herriko 
kaleetan. 

12:00 Sagardo-daStaketa, 
plazan. Sagardotegi hauekin:

 abaltzisketa: zalbide.

 aduna: aburuza eta zabala.

 asteasu: Sarasola.

 astigarraga: astarbe, 
bereziartua, etxeberria, 
larrarte, lizeaga eta Petritegi.

 ataun: Urbitarte.

 azpeitia: añota.

 donostia: barkaiztegi.

 Hernani: otsua-enea, altzueta, 
akarregi, larre-gain eta itxas 
buru.

 ikaztegieta: begiristain.

 legorreta: aulia.

 tolosa: isastegi.

 Urnieta: elutxeta.

 Usurbil: Saizar.

 zerain: oiarte.

13:15 lehiaketetako 
Sari-banaketa.

14:00 antixeneko gaztetxean 
bazkaria, txosnaguneak 
antolatuta.

14:30 Herri bazkaria, zubikoa 
kiroldegian.

17:00 Herriko gaztetxoekin 
Herri kirolak, plazan.

18:00 txinParta taldearekin 
erromeria, atzeko kalean. 

18:00 Profesionalen Herri 
kirolen jaialdia, plazan. 
eguraldi txarra eginez gero, 
zubikoa kiroldegian.

Ondoren erdizka laUretan 
euskal dantza-saioa, plazan.

19:00 ekitaldia: Euskal preso  
politiko eta iheslarien eskubideen 
alde. 

19:30 Parrokian F. ESNALEN 
Salbea, parrokiako koruak eta 
oñati abesbatzak abestuta.

22:00 gozategi eta ezten 
giro taldeen kontzertua, 
txosnagunean.

DoMeka

05
erroSaixo eguna

09:00 txistularien goiz-ereSia.

12:00 Parrokian meza nagUSia, 
parrokiako koruak abestuta.

12:00 oñatiko mUSika 
bandaren kalejira.

12:00 HaUr Parkea, etxaluzen. 
eguraldi txarra eginez gero, 
zubikoa kiroldegian.

13:00 oñatiko musika 
bandaren kontzertUa, 
plazan. zuzendaria: iñaxio 
ibarrondo. egitaraua:

 Horizontes de Gloria. martxa. 
antonino ibarrondo oleaga.

 Ibar Aldian. obertura. antonino 
ibarrondo oleaga

 Sonrisas y lágrimas. Filmaren 
soinu-banda. r.C. rodgers

 A la Real Sociedad de San 
Sebastián. martxa. antonino 
ibarrondo oleaga

 Atzeko kale. euskal martxa. 
antonino ibarrondo oleaga

14:30 ibilgailU klaSikoen 
karabana, herriko kaleetan. 

14:00 ibilgailU klaSikoen 
erakUSketa, txosnagunean.

17:00 HaUr Parkea, etxaluzen. 
eguraldi txarra egingo balu, 
zubikoa kiroldegian.

18:00 Patata tortilla 
txaPelketa, txosnagunean.

18:00 txaPa tailerra, 
txosnagunean.

18:00 txosna batzordeko 
eragileen azoka. 

19:00 THE SURFIN BURRITOS 
taldearen kontzertUa, atzeko 
kalean. 

20:00 dantzaldia plazan, la 
tarantella orkeStrarekin. 

20:30 balkoitik balkoirako 
bertso-saioa jexUx mari irazU 
eta iker zUbeldia 
bertsolariekin, kale zaharrean. 

22:00 bideo emanaldia 
txosnagunean: Festa dezagun 
gaurdanik geroa. 

22:45 musika, Piroteknia eta 
argi-ikuskizuna, plazan.

Ondoren dantzaldia plazan, 
la tarantella 
orkeStrarekin. 

aSTeLeHena

06
erroSaixo bixaMona

09:30 SokamUtUrra plazan. 
arno ganadutegiko zezenak.

12:00 oñatiko musika bandaren 
kalejira. 

14:30 Paella-jatea 
txosnagunean.

17:30 SokamUtUrra. Plazan, 
kale barrian eta atzeko kalean. 
arno ganadutegiko zezenak.

18:00 PSYCHo-CloWn 
bertsio-taldearen  kalejira 
ibiltaria.

18:00 di-bertSioak 
txosnagunean, herriko musikarien 
eskutik.

20:00 dantzaldia plazan, 
liSker taldearekin.

20:00 dantzaldia plazan, 
wliSker taldearekin.

Jaiei amaiera emateko, Errosaixo Bixamon egunean, Oñati mozorroz beteko da.  |   goiena

Ondo ibili
San Migeletan !!

MEKANIZATUETARAKO
ZERBITZU OSOA

Zubillaga industrialdea 13
Tel.: 943 78 19 11

Faxa: 943 78 29 90
e.maila: mekalki@mekalki.es

http://www.mekalki.es
OÑATI

MEKALKI
S. Coop.
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OIHANA ELOrTZA / IrATI gOITIA  |  oñati

Aurtengo San Migel eta Errosai-
xo jaietako musika eskaintzan 
daude, noski, Oñatiko Udal Musi-
ka Bandaren kontzertuak ere. 
Hiru prestatu dituzte. Kontzertuez 
gain, baina, ekitaldi baten baino 
gehiagotan parte hartuko du, 
esaterako, nagusien danborradan, 
haurrenean egin zuen moduan. 

Kontzertuetarako egitarau 
bereziak prestatu ditu. Oñatiko 
musika konpositoreen lanak eskai-
niko dituzte. Antonino Ibarron-
doren, Iñaxio Ibarrondoren, Felix 
Kortabarriaren eta Mariano San 
Miguelen obrak, hain zuzen ere.

Egungo Udal Musika Banda-
ren zuzendari Iñaxio Ibarrondok 
prestatu ditu egitarauak. "Laurak 
gara oñatiarrak, eta jaietan egin-
go ditugun kontzertu guztietan 
entzungo dira gutariko baten edo 
gehiagoren piezak", adierazi du 
Ibarrondok.

Lehengo dantzaldiak 
Hala, kontzertuetan denetariko 
piezak entzungo direla aurreratu 
du Ibarrondok. "Adibidez, gure 
aita zenak, Antonino Ibarrondok, 
pieza asko egin zituen. Horietako 
batzuk gogorrak dira, serioak, 
eta beste batzuk, aldiz, alaiagoak. 

Lehen, domeka iluntzero jotzen 
zuen bandak. Jendeak dantza 
egiteko moduko piezak jotzen 
zituen, alaiak. Horietako asko 
gure aitak konposatutakoak ziren 
eta horiexek berreskuratuko ditu-
gu jaietako kontzertuetan ere. 
Gura dut herritarrei orduko 
garaiak akordaraziko dizkieten 
pieza batzuk jotzea", dio Iñaxio 
Ibarrondok. 

Iñaxio Ibarrondok berak egin-
dako Bakarmin pieza ere sartu 
dute egitarauan; joan den dome-
kako kontzertuan jo zuten. "Lan 
hori berezia da. Palacin familia-
ri eskainitakoa da. 1958. urtean 

euren etxean egon nintzen, Extre-
madurako Moraleja herrian, eta 
pieza honekin eman gura diet 
eskerrak egonaldi harengatik. 
Gogoan dut zezenak ikusten egon 
ginela, eta hori ere jaso gura izan 
dut lan horretan", azaldu du Udal 
Musika Bandako zuzendariak. 

zeledon 
Ibarrondo aita-semeen obrez gain, 
Felix Kortabarriarenak eta Maria-
no San Miguelenak ere joko ditu 
bandak. "Gure aitaren ikasle 
kutuna izan zen Felix. Banketxe-
ko zuzendaria izan zen Durangon 
eta Azpeitian, adibidez. Baina 

musika oso gustukoa zuen. Haren 
lanen artean Artzaintza aukera-
tu dut", azaldu du Ibarrondok. 

Mariano San Miguel Mendiko 
kalean jaio zen, 1879. urtean, eta 
60 urte inguru zituela hil zen. 
Gasteizen dago lurperatuta. Musi-

oñatiko lau konpositoreren 
piezak, bandaren eskutik
ibarrondo aita-semeen, kortabarriaren eta San migelen lanak jaietan

Antonino Ibarrondo. Iñaxio Ibarrondo.  Mariano San Migel.  

Herritar asko joan ziren joan den urteko San Migel     egunean bandak Lazarragan eman zuen kontzertua entzutera.  |   goiena

Felix Kortabarria. 

Pieza serioak eta 
alaiak joko ditu 
Oñatiko Udal 
musika bandak

Bidebarrieta 17 behea
Tel.: 943 78 07 15 • Faxa 943 78 08 62
20560 OÑATI
www.egaralur.net

Ondo pasa jaixak!Ondo pasa jaixak!

> Eraikuntza lanak

> Industrinabeen eraikuntza

> Obra Zibila - Urbanizazioak

> Industrigune eta 

etxebizitzen promozioa

> Etxebizitzen eraikuntza
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egaralur

egaralur

ARRASATE
Foruen Enparantza • San Andres auzoa
Tel.: 943 79 91 47

OÑATI
Olakua 16
Tel.: 943 78 29 86 

LEGAZPI
Patrizio Etxebarria 2
Tel.: 943 08 28 46
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Herritar asko joan ziren joan den urteko San Migel     egunean bandak Lazarragan eman zuen kontzertua entzutera.  |   goiena

"Entzule propioak ditu 
Oñatiko Udal Bandak"

IñAXIO IBArrONDO | bandako zUzendaria

Umetatik izan du lotura musika-
rekin iñaxio ibarrondok. 6 urte 
zituela hasi zen musika ikasten, 
eta horretan jarraitzen du. 72 urte 
ditu egun. oñatiko musika ban-
dako zuzendari da 1979a ezkero.
Sakrifizio handia da bandako 
kide izatea?
bai. eta kide izatea gura duten 
guztiei esaten diet horixe. Hasie-
ratik, gainera. ordu asko eskatzen 
ditu. abuztuan izan ezik, gaine-
rako hilabete guztietan astean bi 
egunez egiten ditugu entseguak. 
jaiak, gabonak edo data bereziak 
heltzen direnean, berriz, astean 
hiruzpalau aldiz. Hilean behin, 
gutxienez, dugu kontzertua oña-
tin, eta domeka goiz horietan ere 
entseatzen dugu. gainera, kon-
tzertuak eman ez ezik, bestelako 
ekitaldi askotan ere 
parte hartzen du  
bandak.
E s f o r t z u  h o r i 
eskertzen dute 
oñatiarrek?
egia da beste herri 
batzuetan sustraituago dagoela 
bandarekiko zaletasuna, baina 
Santa anan egiten ditugun kon-
tzertuetan, esaterako, entzule 

propioak izaten ditugu. Foruen 
plazan jotzen dugunean, aldiz, 
aldatu egiten da entzuleria, kalean 
gora eta behera dabiltzanak ere 
hurbiltzen dira-eta.
San migel egunean Lazarraga 
parkean joko duzue aurten ere.

bai. toki polita da 
jotzeko eta jendea 
joaten da entzute-
ra, nahiz eta soinua 
beti den hobea toki 
itxi batean.
Osasuntsu dago 

banda?
gazteak badatoz, bai, baina bes-
telako eskaintza asko dituzte egun, 
eta zaila da.

goiena

"Esfortzu 
handia eskatzen 
du bandako kide 
izateak"

kari profesionala izan zen hura. 
"Maila handiko musikaria", Iba-
rrondoren esanetan. "Klarinete 
jotzailea zen San Miguel eta Ala-
barderos bandako kide izan zen, 
erregearen bandan jotzen zuene-
tako bat, alegia. Onenak bakarrik 

sartzen ziren banda hartan, eta 
horietako bat oñatiarra zen", azal-
du du Ibarrondok.

Musika konpositorea eta bes-
te batzuen piezen konpontzailea 
ere bazen. "Hark egindako piezen 
artean ezagunena, agian, Gasteiz-

ko jaietako ereserkia da, Zeledon 
kantua, alegia. Musika hori hare-
na da", dio Ibarrondok.

San Migel (Lazarraga parkean) 
eta Errosaixo egunetan (Foruen 
plazan) joko du Udal Musika Ban-
dak. 13:00etan dira biak.
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S:
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4/
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- Inplantologia konbentzionala
- Gidatutako inplantologia (punturik gabe)
- Odontologia estetikoa
- Periododontzia
- Eskanerra

Arantzazuko Ama 2C-behea
20560 Oñati

Tel.: 943 71 60 71
mendikorta@outlook.com

Ondo pasa jaixak!H
Mª Angeles Mendizabal

AHO SENDAGILEA

Aholkularitza fiskala
•

Lan aholkularitza
•

Kontabilitatea
•

Zerga aitorpena  

AHOLKULARIAKTel.: 943 71 80 52

Ondo pasatu sanmigeletan!

Errementari plaza 2-3 behea 
OÑATI

mIrEN ArrEgI  |  oñati

Beti bezala, gaueko hamaiketan 
irtengo da Bidaurretatik, etzi, San 
Migel bezperan, nagusien danbo-
rrada; zaldunak, gastadoreak, dan-
bor jotzaileak, barrileroak,  sukal-
dariak, dantzariak, banderadunak, 
Musika Banda... Azken bi urteota-
ko eredua jarraituz zeharkatuko 
ditu danborradak herriko kaleak: 
"Aurtengoa ere danborrada zabal, 
koloretsu eta anitza izango da", dio 
Iñaki Igartua antolatzaileak. 

Betiko konpainiei –danborra 
jotzen ez duten sukaldariak ez 
dira irtengo– beste bat batuko 
zaie aurten: Acesma elkartekoe-
na. Hain justu ere, konpainia hori 
da aurtengo berritasuna: "Deialdia 
egin dugu Oñatin bizi diren etor-
kinen artean eta 30 bat lagun ani-
matu dira", dio Ibis Rodriguezek, 
Acesma elkarteko kideak. Hiru 
taldetan banatuko dira: lehenengo 
taldean irtengo dira hamar bat 
neska-mutiko baserritar jantziare-
kin eta euren gurasoek lagunduta. 
Beste hamar laguneko talde bat 
irtengo da, nor bere jatorrizko 
herrialdeko jantzi eta banderekin, 
eta beste horrenbeste irtengo dira 
txosna batzordeko konpainian. 

400dik gora danborradan 
400 lagunetik gora irtengo dira 
aurtengo danborradan,  zaldun, 
gastadore, barrilero, danbor 

jotzaile, sukaldari, dantzari, 
banderadun, bandako kide eta 
danborrada koordinatzeko ardu-
ra izango dutenen artean. 

Betiko ibilbidea
Bidaurretan hasiko dira dan-
borrak astintzen gaueko hamai-
ketan eta Euskadi etorbidean 
barrena Kale Zaharrera iritsi-
ko dira; Aita Madinatik plaza-
ra egingo dute eta handik Atze-
ko kalean gora Kale Goienerai-
no .  Ka l e  Bar r i an  behera 
sartuko da danborrada plazan 
gauerdi aldera. 

musikaren ardura, bi 
talderena
Musika Bandak eta Trikitxa-
rangak izango dute musikaren 
ardura eta elkarrekin Oñatiko 
danborradan dagoeneko ezagu-
nak diren Antonino Ibarrondo-
ren hainbat abesti joko dituzte: 
De Udana a Zubillaga, Despier-
ta juventud, Mirentxu, San 
Miguel... Horiez gain, Inaxio 
Ibarrondoren Larraingain eta 
Sarriegiren Diana eta Retreta. 

Gainera, txosnagunetik pasa-
tzerakoan, txosna batzordeko 
konpainiak Kalera kalera abes-
tia joko du; ez han bakarrik, 
plazan ere joko baitute hori. 

Modu horretan emango zaie 
hasiera, beste behin, Oñatiko 
San Migel eta Errosaixo jaiei.

Danborra jotzen, pilotalekuan egin diren entseguetako baten.  |   miren arregi

orain  arteko eredua jarraituko 
du nagusien danborradak
400 lagunetik gora irtengo dira etzi nagusien danborradan

ESANAK

"Aurtengoa ere 
danborrada 
zabal, koloretsu 
eta anitza 
izango da"

i ñ a k i  i g a r T u a   |   a n t o L at z a i L e a
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Ondo	ibili	
jaixetan!!!

Kale	Zaharra	3.	Oñati.	Tel.:	943	78	28	14.
mizke@euskalnet.net			www.mizke.com

Kale	barria	32	•	Tel./Faxa:	943	71	82	88	•	itziaroptika@wanadoo.es	

itziar optikaOndo pasa jaixak!
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S	
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TXOmIN mAdINA  | oñati

"Herritarrei baliabideak eman 
gura dizkiegu, horrelako egoerak 
identifikatu, izan beharreko jarre-
ral landu eta gure burua babes-
teko gomendioak emanez", dio 
Maialen Urtzelaik, Berdintasun 

zinegotziak, aurten Udaletik mar-
txan jarri duten Ezetz da ezetz 
kanpaina dela-eta. DBHko eta 
Batxilergoko ikasleei bideratuta-
ko kanpainaren barruan, hainbat 
ekintza egingo dituzte. Hala, nes-
ken artean  kit bat banatuko dute, 

arazorik izanez gero erabiltzeko 
den txilibitu batekin eta hainbat 
gomendiorekin. Era berean, ara-
zo horren aurrean jarrera aktiboa 
bultzatzeko eta eurengandik zer 
espero den azaltzeko, mutilei ere 
gidatxo bat banatu zaie. Ikaste-

txeetan banatu ostean, gaztelekuan, 
Denok Baten Bidebarrietako loka-
lean eta txosnagunean ere egongo 
dira eskuragarri.

Horrez gainera, eta kanpaina 
beraren harira, udaletxean tira 
apaingarri batzuk jarriko dituz-
te, baita hainbat kartel ere, 
herrian zehar. Neri ez egin txis-
tu, ni enauk txakurra, Nere gor-
putzak etxok hire iritzirik bihar 
eta Etxuat gura piroporik, erres-
petua gura xuat diote kartelok; 
bada, Berdintasun zinegotziaren 
esanetan, askotan normaltzat 
jotzen diren jarrera matxisten 
inguruan ohartarazteko. 

Bihar, Egun morea
Oñatiko Gazte Feministen Asan-
bladak eta herriko hainbat ema-
kumek, bestalde, Egun Morea 
antolatu dute biharko. Egun bere-

zi hori antolatzen duten bosgarren 
urtea da, eta antolakuntzatik argi 
azaltzen dute haren helburua: 
"Jaietan eduki feministendako 
espazio bat sortzea da asmoa;  
jolastuz, kantuan eginez eta ondo 
pasatuz kontzientzia feminista 
zabaltzea".

Horretarako, egun osoko egi-
taraua prestatu dute biharko: 
murala egitea eta herriko leku 
baten jartzea; bazkalaurreko poteoa 
eta bazkaria bera; Olinpiada 
Moreak; herriko batukada taldea-
rekin egingo duten Pototeoa; eta 
gauean kontzertuak Euskabaret, 
Han eta Furia taldeekin. Lehe-
nengo taldearen kontzertuaren 
ostean, gainera, txosnagunetik 
abiatuta, eraso matxisten kontra-
ko lapiko-jotzea egingo dute. [Egun 
Morearen  ekintzetako ordutegia, 
3. orrian]

Parekidetasunari, bai; 
eraso matxistei, ez
Udalak 'ezetz da ezetz' kanpaina jarri du martxan; bihar, 
askotariko ekintzekin bosgarren egun morea egingo dute

Iazko Egun Morearen barruan egindako batukadaren une bat.  |   jon loPez

Tabernetan eta 
txosnagunean, 
protokoloak
Eraso matxistak 
identifikatu eta horiekin zer 
egin azaltzeko protokolo bat 
eta pegatinak banatu 
zituen iaz Udalak herriko 
tabernetan, eta aurten ere 
banatuko ditu, hala 
eskatzen dutenen artean.

Txosnagunean, txosna 
batzordeko eragileek 
protokolo bat landu zuten 
iaz, eta aurten ere erabiliko 
dute. "Protokoloa tresna bat 
da", diote egileek, "eraso 
sexistei buruz hausnartu eta 
identifikatzen ikasteko, 
erasook ikusarazteko eta 
txosnagunean gerta 
daitezkeen erasoak saihestu 
eta erantzuteko".  
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Kale barria 20 • Errekalde 8 
OÑATI

Tel.: 943 78 01 54

Ondo pasa jaixetan!
Ondo pasa jaixetan!

mIrEIA bIKUñA  |  oñati

Hilaren 28a gorriz markatuta 
dute herriko gazteek eta nera-
beek. Oñatiko gazte talde batek, 
kale hezitzaileek eta gaztelekuak 
eskutik egin dute lan, eta asko-
tariko ekintzak egingo dituzte  
Errementari plazan. Eta horien 

artean, berrikuntzak ere badau-
de: flashmob-a (16:00) eta photo-
call-a (15:30). Lehenengoan, ETS 
taldearen Zure munduan kantua-
ren koreografia egin eta graba-
tuko dute; eta bigarrenean, argaz-
kiak egiteko aukera izango dute 
parte-hartzaileek. 

tirolina, rokodromoa... 
Goizetik askotariko jokoak egin-
go dituzte (11:00-14:00): batzuk 
gazteek antolatutakoak eta beste 
batzuk gaztelekuko arduradunen 
eskutik. Besteak beste, tirolina 
eta rokodromoa ipiniko dituzte 
Errementari plazan. 

Jokoen ostean, eta flashmob-a-
ren eta photocall-aren aurretik, 
bazkaria egingo dute Erremen-
tarin bertan. Iaz afaria egin zuten 
gaztelekuan, baina aurten baz-
kaltzeko elkartuko dira. Janari 
zerbitzua egongo da eta intere-
satuek aldez aurretik erosi behar-
ko dituzte txartelak gaztelekuan, 
hiru eurotan.

Alkoholik ez
Antolatzaileek garbi utzi gura 
dute hilaren 28ko ekitaldietan ez 
dutela alkoholdun edaririk bana-
tuko gazteen eta nerabeen artean. 
Era berean, adierazi gura dute 
flashmob-ean eta photocall-ean 
hartzen diren irudi eta argazkiak 
ez dituztela sare sozialen bidez 
partekatuko. 

Gaineratu dute eguraldi txa-
rra eginez gero Errementari pla-
zako arkupeetan egingo dituzte-
la ekintza guztiak.

Haur parkea 
Aurten hutsik egingo ez duena 
haurrendako jolasparkea izango 
da. Etxaluze parkean askotariko 
puzgarriak ipiniko dituzte. Adi-
naren arabera banatuko dituzte 
gazteluak eta jokoak. Gainera, 
trena ere egongo da txikienen-
dako. Irailaren 29an (San Migel 
eguna) eta urriaren 5ean (Erro-
saixo domeka) ipiniko dute hau-
rrendako parkea, 12:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:00eta-
ra. Eguraldi txarra egiten badu, 
puzgarriak kiroldegiko kantxan 
ipiniko dituzte.

'Flasmob'-a gazte 
eta nerabeendako
Hilaren 28an grabatuko dute bideoa etS taldearen 
'zure munduan' kantuarekin errementari plazan

Iaz, gazte eta nerabeak gaztelekuan elkartu ziren afaltzeko. Aurten, bazkaria egingo dute Errementari plazan.  |   argazkilariaxxx

'Zuk ekarri, zuk 
jan' kalera 
aterako dute
Bigarrenez, hilaren 30ean, 
San Migel Bixamon 
egunean egingo dute Zuk 
ekarri, zuk jan familiendako 
bazkaria. Berrikuntza 
izango da bazkaria kalera 
aterako dutela: Errementari 
plazan egingo dute.

Eta han elkartuko dira 
herriko familiak, haur, 
gazte eta heldu, elkarrekin 
bazkaltzeko (14:00). 
Bazkaria etxetik eraman 
beharko dute, eta ez da 
aldez aurretik izenik eman 
behar. Familien bazkariak 
izango duen beste 
berrikuntza sagardo kupela 
izango da: Udalak ipiniko 
du kupela helduendako.

Bazkaldu ondorengoa 
girotzeko, txikienendako 
magia saioa egingo du 
Kidam magoak.

Eguraldi txarra egiten 
badu, ekitaldi guztiak 
kiroldegian egingo dituzte.
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JULEN IrIONdO  |  oñati

Nekazarien Elkartekoek hartu 
dute, aurten ere, Herri Eguneko 
antolaketaren ardura; bai, behin-
tzat, egun hori berezi egiten duten 
osagaietan nagusietakoak diren 
baserriko produktu eta abereen 
erakusketa eta lehiaketen anto-
laketarena. 

"Zuzendaritzakoak ibiltzen 
gara –hamaika lagun–, eta egunean 
bertan laguntzen digute elkarteko 
gazteek –dozena erdia–, behiak 
kamioitik jaisten eta igotzen; aurre-
ko zuzendaritzakoak ere ibiltzen 
dira, eta Olabarrietako elkartetik 
beste bi lagun etortzen dira", dio 
Jabier Markuletak, Nekazarien 
Elkarteko presidenteak. 

Hilabetez lan handia eskatzen 
omen du antolaketak: "Jendea 
lasai ibiltzen da. Paperak eta datak 
jartzen ditugu izena emateko, 
baina ondorean ibili behar izaten 
dugu". Eta egunean bertan ere 
nahiko lan izaten ei da. 

Nobedadeak 
Ahuntzak izango dira aurten nobe-
dadeetako bat, eta besterik ere 
bada: "Lehen ardi muturbeltzak 
bakarrik izaten ziren, baina orain 
muturgorriek ere badute aukera. 
Bestalde, lehen 50 arditik gora 
eduki behar ziren aurkeztu ahal 
izateko, baina kendu egin dugu 

gutxieneko kopuru hori; azkenik, 
lehiaketa beharrean, erakusketa 
izango da aurten ardiena. Alda-
ketok dira gehiagok izan dezaten 
ganadua erakusteko aukera, eta 
dirua ere gehiagoren artean bana-
tzeko", dio Markuletak. 

Herri bazkaria 
Herri bazkarian, bestalde, ber-
tako produktuekin egindako 
menua izango da, beste behin: 
pasta entsalada, okela gisatua 
eta gazta. Kultura etxean, uda-
letxean eta Turismo Bulegoan 

egongo dira txartelak, 19 eurotan. 
Segurtasun baldintzak zorroztu 
dituztela-eta, 650 lagunentzako 
lekua egongo da. Bazkaltzeko 
beste aukera bat izango da, berriz, 
gaztetxean, txosna batzordearen 
eskutik.

Herri egunaren antolaketa, 
nekazarien elkartekoen lana
Urtero antzerakoa izan arren, aurten badira aldaketatxoak: ardiena 
erakusketa izango da lehiaketa barik, eta ahuntzak ere izango dira 

Jendea ganaduari begira, Herri Egunean.  |   goiena

ESANAK

"Paperak eta 
datak jartzen 
ditugu izena 
emateko, baina 
ondorean ibili 
behar izaten 
dugu, hala ere"

J a b i e r  M a r k u L e Ta  
n e k a z a r i e n  e L k a r t e a

KONtUAN HArtzEKO

Goiz ekiten diote lanari, 
dena prestatzeko. Batzuk 
azokan geratu eta beste 
batzuk elkartera joaten dira 
gero, salda banatzera. 

06:00
HaSiera ordUa

Kale	Zaharra	17	
Tel.:	943	71	82	49	•	Mugikorra:	635	74	62	26	

e-posta:	e.inurritegi@gmail.com

-	Gasa
-	Berogailuak
-	Pellet	eta	egurrezko	estufak
-	Eguzki	plakak
-	Energia	berritzaileak

-	Sukaldeak
-	Bainurako	behar	duzuen	guztia

Ondo	
pasa 
jaixak!

ondopasaujaixak!

Portu kalea 5 • 20560 Oñati
Tel.: 943 78 12 65 • Faxa: 943 78 07 85

Urte askotan 

oñatiarren zerbitzura!
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26
Amparo Sanchez eta La 
Jodedera 

Foruen plaza  |  22:00etan

Amparanoia taldeko Amparo 
Sanchez izango da San Migel jaiei 
hasiera emateko arduraduna. 
Duela  bi urte kaleratu zuen Alma 
de cantaora lanarekin etorriko 
da Oñatira. Formatu akustikoan 
ekoiztutako diskoa; artistaren 
arabera, disko umila, naturala 
eta beharrezkoa.

Eskoriatzako Errekan Gora 
jaialdian ikusle guztiak dantzan 
jarri zituela ikusita, Oñatin ere 
Foruen plaza dantzan eta kantuan 
jarriko du Amparanoiako liderrak.

Euskal Herriko eta Kubako 
musikariek sortutako taldea da 
La Jodedera. Laukotearen etxeko 

berezitasuna erritmo karibetarrak 
dira. Txorromorro eta Bap!-eko  
Kasares eta Jomes musikari ohiek 
Mandi Cienfuegos eta Oscar kuba-
tarrekin Karibe kanturi kantari 
diskoa kaleratu zuten joan den 
urtean Gaztelupeko Hotsak dis-
koetxearekin. Kontzertu ezberdin 
eta dibertigarria izango da.

Amparo Sanchez.  |   imanol Soriano

Gure musikari handiak ikuskizuna.  |   oreka tx

Musika baino 
gehiago San 
Migel jaietan
musikari erraldoiak, kabaret 
ikuskizuna, flamenko dantzaria eta 
kubatar doinuak, besteak beste

ZaPaTua

27
Euskabaret 

txosnagunea  |  22:00etan

Lotsa alde batera utzi eta ondo 
pasatzeko aukera paregabea eskai-
niko dute Euskabaret taldeko 
kideek. Antzerkia eta musika 
bateratuz kabaretaren mundua 
ibarrera ekarriko dute nafarrek.

Han eta Furia 

txosnagunea  |  23:30ean

Elorrioko Han taldea igoko da 
taulara gaua berotzeko asmoz. 
Laukoteak urtebete inguru dara-
man arren, eskarmentu handiko 
musikariek sortutako proiektua 
da Nere Lersundi abeslariak gida-
tzen duena.

Horren ostean, Furia rap-kan-
tariaren txanda helduko da. Rap 
feminista bezala deskribatu dute 
Furia Soprano donostiarraren 
musika; hitz zuzenak mezu femi-
nistarekin. Nazioarteko hainbat 
artistarekin kolaboratu duen 
artista da No hay clemencia eta 
Welcome al circo kantuen egilea.

aSTeLeHena

29
'Gure musikari handiak', 
Oreka tX

ikuskizun ibiltaria  |  18:00etan

Oreka TX musika taldeak Lekei-
tioko Kale Antzerki Nazioarteko 
Jaialdiarekin eta Kukubiltxoren 
laguntzarekin sortutako ekimena 
da Gure musikari handiak. Kale 
ikuskizunak musika eta antzerkia 
batzen ditu eta helburua Euskal 
Herriko musikari handi eta ahaz-
tua gogora ekartzea da.

Maurizia pandero jotzaile 
zeberioarra, Leon alboka jotzai-
lea arratiarra, Fasio trikitilari 
iurretarra eta Pello Zuaznabar 
eta Ramon Goikoetxea txalapar-
ta-joleak erraldoi bihurtu dituz-
te Frantziako Grandes Personnes 
tailerraren laguntzarekin. Bada, 
erraldoi horiek, musikariekin 
lagunduta, kalejira egingo dute 
txalapartaren, panderoaren, albo-
karen eta trikitiaren doinuak 
Oñatiko kaleetan zehar gure 
herriko musikari ahaztuak gogo-
ra ekarri eta oñatiarrak entre-
tenitzeko asmoz. 

Orlis Pineda Y Su Grupo 
cayamba 

txosnagunea  |  19:00etan

Orlis Pineda kubatarra izango 
da aurtengo sorpresetako bat. 
Madrilen bizi den musikaria 
musika kubatarra, reggaea, rapa, 
pop-rocka, sanba eta flamenkoa  
bateratzearren da ezaguna eta 
zuzenekoetan eskarmentu han-
diko artista dela erakutsi du behin 
eta berriz.

Reiniciando lana aurkeztera 
etorriko da Pineda txosnagunera, 
hamahiru kantu propioz osatu-
riko diskoa.

La Pulga 

atzeko kale  |  19:30ean

Flamenko musikaren ordezkaria 
izango da La Pulga dantzari gas-
teiztarra. Askoa Etxebarrieta La 
Pulga-k txalapartaren doinua 
flamenkoarekin nahasten du kolo-
rez jositako ikuskizunean.

mikel Urdangarin 

Foruen plaza  |  22:30ean

Azula diskoa joan den urtean 
kaleratu ostean, Foruen plazara 
etorriko da Mikel Urdangarin.

PERTSONA NAGUSIEN 
ZAINTZARAKO ZERBITZUA

Tel.:	943	71	64	79	•	bidebarri@terra.com
iurrutia.bidebarri@gmail.com

ZAINTZAILE ETA FAMILIEN 
ARTEKO BITARTEKARITZA LANAK

ADMINISTRAZIO LANAK
	 •	Kontratu	egitea.
	 •	Gizarte	Segurantzan	alta	ematea.
	 •	Nominak	egitea.

HAUTAGAIEN AZTERKETA
	 •	Enpresako	konfiantzazko	langileak.
	 •	Esperientziadunak.

Bidebarrieta	•	OÑATI	•	Tel.:	943	78	34	44

Ondo 
pasa 

jaixak!!
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MarTiTZena

30
Flor De mexico 

Foruen plaza  |  19:00etan

Mexikotik zuzenean etorriko da 
aurten Flor de Mexico mariatxi 
taldea. Foruen plaza mexikar 
folklorez eta alaitasunez beteko 
dute Garibaldi plazatik etorrita-
ko mariatxiek; besteak beste, 
Allá en el rancho grande eta Gua-
dalajara kantu klasikoekin.

aSTeLeHena

6
Psycho-clown 

kalejira ibiltaria  |  18:00etan

Antzerkiaren eta perkusioaren 
alde ilun eta beldurgarria eka-
rriko du Psycho-clown ikuskizu-
nak. Kalerik kale, pailazo hiltzai-
lez mozorroturiko musikariek 
kaosa eta zarata eta, ahal den 
heinean, beldurra hedatuko dute.

Di-bertsioak 

txosnagunean  |  18:00etan

Urtero legez, musikari oñatiarrek 
talde ezagunen bertsioak egingo 
dituzte txosnagunean. 

Aurten, Down, Panterako Phil 
Anselmoren taldearen bertsioak  
eta Hamlet madrildarren kantuak 
berriro interpretatuko dituzte 
herriko musikariek.

Lisker 

Foruen plaza  |  20:00etan

Jaiei amaiera emateko, Eibartik 
Lisker erromeria taldea igoko da 
oholtzara.

The Surfin' Burritos.  |   SURFIN BURRITOS Psycho Clown.  |   zo-zongo

ZaPaTua

4
Gozategi eta Ezten Giro 

txosnagunea  |  22:00etan

Asier Gozategik eta Ainhoa Goza-
tegik sorturiko taldeak 90eko 
hamarkadan izan zuen momentu 
gorena; hala ere, oraindik ere, 
duela hamarkada bat egindako 
kantuek badute lehengo magia. 
Gaur egun Asier izan arren Goza-
tegi bakarra, trikitiaren hotsa 
eta kantu alaiak herriz herri 
eramaten jarraitzen du, ondarea 
bizirik mantentzen. 

Oñatira taldearen klasiko guz-
tiekin etorriko dira, All Star 2014  
Tour izendaturiko biran barrena, 
Madrilgo postalak eta Bi herri 
eskaintzera.

Erromerien zapatu gauari 
hasiera emateko ardura, ostera, 
Ezten Giro taldeak izango du. 
Hain zuzen ere, Alaitz Eskude-
rok, Maitane Unanuek eta Mira-
ri Alkortak sorturiko taldea 
herririk herri jaiak girotzen 
ibili da aurtengo udan, eta, 
hortaz, Oñatin onena emateko 
prest izango dira.

DoMeka

5
The Surfin' Burritos 

atzeko kalea  |  19:00etan

Bartzelonako laukoteak 50eko 
eta 60ko hamarkadetako musika 
du arma nagusi. Rock-and-rolla 
oinarri hartuz, surf, garage eta 
beat musika irabiagailuan sartu 
eta oholtza gainean orduko kla-
sikoak berriro interpretatzen 
dituzte. Tartean, Supremes tal-

dearen Be my baby, The Kinks 
ingelesen Till the end of the day, 
Ramonesek ezagun egindako Cali-
fornia Sun eta Eddie Cochranen 
zein Elvisen kantuak.  

La tarantella orkestra

Foruen plazan  |  20:00etan

Duela 29 urte Corellan sortu zen  
La Tarantella oskestra eta Espai-
nia mailan zaharrenetakoa da. 
Ikusle guztientzako piezak eskai-
niko dituzte, metalezko instru-
mentuekin pieza klasikoagoak 
eta garaikideak nahasten.

egubakoiTZa

3
Banda munizipalari tributua, 
Kalamidaz, Basorantz eta 
Barniz Por La Nariz 

txosnagunea  |  21:00etan

Karrikaldixa jaialdiak eramango 
du punk musika Oñatiko txos-
netara; 80ko hamarkadako hotsak 
izango dituen punk azkar eta 
zikinena, hain zuzen.  

Bertan, Barniz Por La Nariz 
baztandarrak izango dira gaztee-
nak. Goierritik, ostera, Kalamidaz 
taldea etorriko da, eta gaueko 
izarrak Banda Munizipalari tri-
butua egingo dioten musikari 
oñatiarrak izango dira. Esan 
bezala, punk musikarien jarrai-
tzaileentzako kontzertu aproposa.

Oñatiko Udal Banda.  |   goiena

Udal Bandak, urtero bezala, rol garrantzitsua izango du San 
Migel jaietan. Hiru kontzertu eskainiko dituzte, hirurak ere 
errepertorio ezberdinarekin osaturikoak. Lehenengoa irailaren 
21ean izan zen, 13:00etan, Foruen plazan. Bertan, besteak 
beste, Inaxio Ibarrondoren Bakarmin pasodoblea eta Felix 
Kortabarriaren Artzaintza piezak interpretatu zituzten.  

Bigarrena eta bereziena Lazarraga jauregiko lorategian 
egingo dute hilaren 29an, astelehenean. Antonino Ibarrondoren 
obrak izango dira protagonista; tartean, Aloña Mendi, Oñati eta 
Arantza artean. Jaietako azken kontzertua, ostera, urriaren 5ean 
izango da, domeka, Foruen plazan. Kontzertu guztiak Iñaxio 
Ibarrondok zuzenduko ditu.

Udal Bandak hiru kontzertu egingo ditu

1997an kaleratu zuen estrei-
nako lana zornotzarrak eta ordu-
tik hona euskal bakarlarien artean 
erreferente bihurtzea lortu du. 
Hamabi disko argitaratu ditu 
ibilbidean zehar, eta Oñatira 
Azula laneko kantuekin eta bere 
errepertorioko klasikoekin eto-
rriko da.

Arantzazuko Ama 19 A • Oñati
Tel.: 943 53 36 37

PODOLOGIA ETA ORTOPEDIA
ZERBITZUAK

                                                           RPS: 309/13Ondo pasa 
sanmigelak!

OÑATI GARAJEA
Zure zerbitzura

Goribar auzoa 9 • 20560 • OÑATI
Tel.: 943 78 13 50 

garageonati@euskalnet.net

Ondo 
pasa 
jaixak!
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SALTO ETA 

TXANTXIKUEN 
DANTZA
ANTZA

Izarraitz • Urtiagain • Boga • Ongi etorri
Zurrust • Soraluze • Living Caffe Txurruka • Olakua

Garoa • Aldapa • Bikoitz • Aker • Zotz
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areTxabaLeTa
JaieTan!

goiena

azoka oparoa
Herri bazkaria, 'Libre'
kantu afari arrakastatsua
'katiuska', abesbatzarekin

+ JaieTako egiTarau oSoa

Herritarrak 
larrain-dantza 
egiten Durana 
kalean.



2014-09-26  |  egUbakoitza  |  gOIENA16 SanMigeLak 2014 areTxabaLeTan
                        

ARETXA AUTOAK
1982. urtetik Atxabaltarron artean. Eskerrik asko, guztioi!

Ondo pasau Jaixetan!

350 m2 - Elektrizitatea eta mekanika - Txapa eta pintura - SEAT, Volkswagen eta Audi autoetan espezialistak

Basabe	poligonoa	A-2-4	-	ARETXABALETA	-	Tel.:	943	71	00	68	-	Ordutegia:	09:00	-	13:00	/	15:00	-	19:00
E-posta.: taller@autosaretxa.com - www.autosaretxa.com

Ilargi plaza 2
Tel.: 943 79 99 18
ARETXABALETAIrudi aholkulariak

Bonoak 
opari egiteko 

Orain, 
zerbitzu 
berriak

SPA
• Thailandiarra
• Pindas
• Txokolaterapia
• Harribitxiak
• Zelulitisaren aurkakoak

Ondo ibili San Migeletan!

Irudi aholkulariak

Ilargi	plaza	2
Tel.:	943	79	99	18
ARETXABALETA

Bonoak 
opari egiteko 

•	Aurpegiko	tratamendu	bereziak
•	Aurpegirako	eta	gorputzerako	produktuak
•	Gorputzerako	spa	tratamenduak	
•	Laser-diodo	depilazioa
•	Makillajean	espezialistak

Ondo ibili sanmigeletan!

			Orain,	ile	apaindegiko	zerbitzuak	ere	bai
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Aupa, sanmigelak!

Ilargi	plaza	6	Aretxabaleta
Tel.:	943	53	34	96

egubakoiTZa

26
19:00 arrasateko erraldoi eta 
kilikien konpartsa ertaina eta txikia, 
eta aretxabaletako erraldoiak eta 
buruhandiak, arrasateko eta 
arrasateko eta aretxabaletako 
gaiteroekin batera.

21:00 KANTU AFARIA Durana kalean.

ZaPaTua

27
(antolatzaileek herritarrak animatu 
gura dituzte ikurrina balkoietan edo 
leihoetan jartzera eta kalera 
baserritar jantzita irtetera).

10:00 artisautzaren eta 
nekazaritza ekologikoaren 20. 
FERIA, Durana kalean.

10:00 diana aretxabaletako 
txistulariekin.

10:00 tril emakume taldeak 
(loramendi) antolatuta, talo 
txoSna, goizean zehar, Pagaldai 
tabernan.

11:30 leizarra musika eskolako 
trikitilariak. kaleetan zehar.

11:30 kantUz kalean. basotxo 
elkarteko abesbatza kantuan ibiliko 
da herriko kaleetan zehar, 
arrasateko eta eibarko erretiratuen 
elkarteetako abesbatzekin batera.

12:45 txalaParta durana 
kalean.

13:00 Simon otxandategi 
taldearen joaldUnak, durana 
kalean.

14:30 Herri bazkaria. 
iturrigorri frontoian.

19:00 beinke-loramendi dantza 
emanaldia, Herriko Plazan. 
ondoren, larrin-dantza.

20:00 alaiki taldea. Herriko 
Plazan.

00:00 borondatezko alkohol 
proba. mitarte kalean.

DoMeka

28
11:00 diana, aretxabaletako 
gaiteroekin.

13:00 Herri kirolak, Herriko 
Plazan. maider osak aurkeztuta.

leHen atala. erakUStaldia:

 aizkolariak (ernesto ezpeleta 
Bihurri, jose mari olasagasti, 
donato larretxea eta alex txikon): 
abiadura proba, zutika, esku 
bakarrarekin, kolpeka.

 iparraldeko jokoak (oskar basatxu 
eta laura basatxu, aita-alaben 
arteko norgehiagoka): 
lasto-jasotzea, ingude-jasotzea, 
lasto jaurtiketa, gurdi-jokoa.

 Harri-jasotzaileak (joseba 
ostolaza eta Udane ostolaza): 
askotariko harriekin aita-alaben 
arteko erronda, esku batekin zein 
birekin.

bigarren atala norgeHiagoka:

 euskal pentlatoia bi laukoteren 

artean: aizkoran, harri-jasotzen, 
trontzan, txinga eramaten, korrika.

HirUgarren atala:

 motozerra proba:

laUgarren atala. 

 ikusleentzako ekintzak: trontza, 
txingak....

16:00 22. San migel mUS 
txaPelketa. Herriko Plazan.
garaikurra, txapela eta dirua emango 
zaie lehenengo sailkatuei.izen-ematea: 
15:15etik 15:45era, 20 euro.

19:00 kontzertUa aretxabaleta 
abesbatzaren eskutik. Herriko Plazan. 
aurten, katiuska zartzuela kantatuko 
dute, eta dantzariak ere izango dira lagun.

JaieTako 
egiTaraua

Zapatuko azoka, San Migeletako ekitaldi esanguratsuenetakoa.  |  goiena
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GUREA
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   Tel.: 943 79 20 64

Gora, sanmigelak!

GUNEA

mIrArI ALTUbE  |  aretxabaleta

Zeinek esan du gero eta gutxiago 
kantatzen dela? Herritarrek kan-
tuan egin gura dutela erakutsi 
dute aurreko urteotan San Migel 
jaietan egindako kantu afariek. 
Orain dela bi urte bete egin zen 
Durana kalea, eta iaz, mahai 
nahikoa ez zegoen kantuan egin 
gura zuten guztiendako. Aurten, 
600 lagunendako lekua egongo 
da. "Oso harrera beroa eduki du 
ekimenak bi urteotan. Iaz esango 
nuke sanmigeletako ekintza par-
te-hartzaileena eta arrakastatsue-
netakoa izen zela", dio Aitor 
Ziardegik, afaria girotuko duen 
taldeko musikariak. Kantu libu-
ruak erosi egin beharko dira 
aurten, euro baten truke, Arku-
pen (22:00ak arte izango dituzte).

Kantu herrikoiak eta modernoak 
Sei Pistols Eta Trabuko Bat tal-
deak girotuko du aurten ere kan-
tu afaria; Aretxabaletako, Arra-
sateko eta Aramaioko eskarmen-
tu handiko musikariek osatutako 
talde dotoreak, hain zuzen ere. 
Hona kideak: Iñaki Barrena (txis-
tua); Urki Larrea (txistua); Igor 
Herrarte (biola); Oier Sarasua 
(gitarra); Kepa Urteaga (trikitia); 
Mikel Albistur (perkusioa); eta 
Aitor Ziardegi (pianoa). 

"Bertso eskolakoei aurten ere 
gonbita egin diegu gura badute 
oholtzara igo eta elkarrekin jar-
duteko", jakinarazi du Ziardegik. 
Kanta herrikoiak izango dira 
nagusi, betiko kanta horiek, bai-
na poliki-poliki modernotxoago 
batzuk ere sartuaz goaz", gaine-

ratu du. Hala, Anje Duhalde, Zea 
Mays eta Sorotan Bele taldeen 
abestiak ere entzungo dira, bes-
teak beste.

Afaria, norberak 
Kantuak jarriko ditu Sei Pistols 
Eta Trabuko bat taldeak, baina 
afaria herritarrek. Udalak 
mahaiak eta aulkiak eroango 
ditu Duranara eta jatekoa nor-
berak jiratu beharko du. Alde 
batetik bestera beteko dute 
mahaiek kalea, eta erdi-erdian 
izango dira musikariak, bazter 
guztietatik entzuteko ondo. 

Herritarrek ere egin 
gura dute kantuan
Sei Pistols eta trabuko bat taldearen doinuek 
girotuko dute, beste behin, durana kaleko afaria

Herritarrak kantuan iazko afarian, atzean musikariak daudela.  |   imanol Soriano

'Kantuz kalean' 
Basotxokoekin

Basotxo erretiratuen 
elkarteko abestaldeak ere 
ekitaldia egingo du San 
Migel jaien barruan: 
Kantuz kalean ekitaldia. 
Bihar goizean izango da. 

Eibartik eta Arrasatetik 
etorritako erretiratuen 
taldeekin bat egingo dute 
11:00etan Basotxon 
mokadutxoa jateko. Eta 
ondoren kantuan jardungo 
dute elkarrekin, 
Aretxabaletako kale 
bazterrak girotzeko. Eta 
lanean gogor jardun 
ondoren, Basabe jatetxera 
joko dute guztiek 
bazkaltzera.
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* Deskontuak www.miOpel.es webgunean izena emanda dauden Opel autoentzako aplikagarriak. ** Autoaren adina lehenengo ma-
trikulazioaren datan oinarritua. Deskontu baliagarriak 4 urtetik aurrerako Opel autoentzako bakarrik. *** Deskontua Tailer Mekanikoak 
egindako lan guztietan aplikagarria.  Osagarriak eta pneumatikoak ez daude barne.  Eskaintza hau ez da beste promozio batzuekin 
bateragarria. 2014ko abenduaren 31ra arte baliagarria. General Motors España SLUk programa hau alda/ken dezake.  

4	URTE

8	URTE

10	URTE

% 10

% 15

% 25

% 10

ZURE
	AUTOAREN	ADINA	**

DESKONTUA	
ESKULANEAN

% 15

% 25

GARAJE NORTEn (OPEL zerbitzu ofiziala)

ZURE FIDELTASUNAK SARIA DAUKA MIOPEL.ES WEBGUNEAN

“SIEMPRE OPEL”ek zure fideltasuna saritzen du 4 urte baino gehiagoko autoentzako deskontu  
garrantzitsuekin * . www.miOpel.es webgunean izena eman eta Opel zerbitzuaren kalitateaz gozatu.

GARAJE NORTE
Opel MOKKA berria

15.000 €-tik hasita

AUTO MARKA GUZTIAK 
KONPONTZEN DITUGU.

DESKONTUAK	PIEZETAN	
TAILER	MEKANIKOAN	
EGINDAKO	LANETAN	***

BASABE POL. A 1-3. pab. • 20550 ARETXABALETA
Tel.: 943 71 20 03

baldintzak kontsultatu

ImANOL bELOKI  |  aretxabaleta

Ohiturari eutsiz, urtero bezala, 
San Migel azoka izango da Are-
txabaletako jaietan. Aurten 20. 
azoka ospatuko da, eta, urtero 
bezala, kanpoko zein bertako 
nekazari eta artisauen produk-
tuak izango dira salgai. Irailaren 
27an izango da, 10:00etatik 14:00eta-
ra bitartean, eta Durana kalean 
hainbat produktu ikusi, probatu 
eta erosteko aukera izango da.

Artisau-produktuak
Inma Miguel Aretxabaletako Kul-
tura teknikariaren esanetan, "50 
postu inguru jarriko dituzte aur-
ten artisauek eta hainbat pro-
duktu mota jarriko dituzte salgai. 
Aldabarrak, eztia, egurrez taila-
tutako piezak, harrian landutako 
produktuak, zapatak, bitxiak, 
lore lehorrak, belar usaintsuak, 
landarezko produktuak, haziak, 
artilea, kutxak, zilarrezko pro-
duktuak, zeramika artistikoa, 
zaku organikoak, buztinez egini-

ko produktuak, larrugintza, kako-
rratza (gantxilloa), material bir-
ziklatuak, oihalak…". Hala, pro-
duktuak nola egiten dituzten 
ikusi ahal izango da.

Produktu ekologikoak
Egongo da zer ikusi Duranan, 
produktu ekologikoz betetako 
hogei postu inguru izango dira-e-
ta, iaz bezala. Barazkiak, frutak… 
denak kalitate bikainekoak eta 
osasungarriak. Batzuk kanpoko 
produktuak izango dira, beste 
batzuk bertakoak, horien artean 
daude Mendibitzu baserriko oke-
la; eta Maria Jesus Revueltaren 
eta Kurtzebarri eskolakoen baraz-
kiak eta frutak.

Postu bitxiak
Bestalde, beti egoten dira jendea-
ren arreta pizten duten postuak, 
Kultura teknikari Inma Miguelen 
arabera: "Hainbat produktu ezber-
din egongo dira; edozelan ere, 
ikusi ditudanetatik, kakorratzez 
egindako lanak dira bitxienak. 
Uste dut jendearen gustukoak 
izango direla horiek".

Gaztetxoak ere saltzen
Arizmendiko eta Kurtzebarriko 
ikasleek ere hartuko dute parte 
azokan. Kurtzebarri eskolako Lehen 
Hezkuntzako hirugarren maila-
koek baratze ekologikoko produk-
tuak salduko dituzte. Arizmendi-
ko Lehen Hezkuntzakoek, aldiz, 
hostopilezko lazotxoak, krispetak 
eta Tolosako babarrun beltzak; 
horiek jasotako dirua Ziburuko 
ikastolarendako izango da.

izango da zer ikusi 
ganadu barik ere
artisautza eta nekazaritza ekologikoaren 20. feriak 
artisauz eta ekoizlez beteko du bihar, durana kalea

San Migel jaietako iazko barazki ekologikoen postua.  |   imanol Soriano

San Migel 
azoka, labur

HOGEI POStU 
EKOLOGIKO INGUrU
Urteroko produktu izarrak 
ardi gazta eta okela 
ekologikoa izango dira, 
besteak beste. Ortuko 
produktu naturalak, 
kalitatezkoak eta 
osasungarriak.

50 ArtISAU POStU 
INGUrU
Larrugintza, egurrean 
tailatutako, material 
birziklatuz eta organikoz 
eskuz eginiko produktuak… 
izango dira, besteak beste. 
Gainera, horiek nola egiten 
dituzten ikusteko aukera 
izango dute bertatik 
pasatzen direnek.

BErtAKO EKOIzLEAK
Produktu eta ekoizle 
gehienak bertakoak izanda, 
presentzia handiena 
Debagoieneko nekazariek 
hartuko dute Durana kaleko 
San Migel azokan. 

GAztEAK POStUEtAN
Kurtzebarriko ikasleek 
produktu ekologikoak 
salduko dituzte. 
Arizmendikoek Almenen 
ekoiztutakoak, krispetak eta 
lazotxoak, besteak beste.

Iaz bezala, 22 postu 
ekologiko inguru 
izango dira aurten 
ere azokan

Artisauz josita 
egongo da azoka: 
aurten 50 postu 
inguru izango dira
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IrATI gOITIA  |  aretxabaleta

Euskal preso eta iheslarien alde-
ko bazkaria egingo dute aurten 
ere San Migel jaietan. Irailaren 
27an, zapatua, izango da, hain 
zuzen ere, Iturrigorri pilotale-
kuan. Aretxabaletar askoren bil-
gune izaten da. Izan ere, goiza 
azokan pasa ostean, indarrak 
hartzeko aukera ona izaten da.

'Libre' 
Aurreko urtean bezalaxe, aurten 
ere Libre da bazkarirako auke-

ratu duten leloa, Madrilen hasi 
berri diren epaiketak direla eta. 
"Auzipetuei babesa adierazteko 
modua izango da, eta baita sala-
keta egiteko bidea ere", adierazi 
du Jone Ojea antolatzaileetako 
batek. Kolore laranjako 200 zapi 
atera dituzte leloarekin eta egu-
nean zehar salduko dituztela 
zehaztu du Ojeak. "Aurreko urte-
tik zapia etxean dutenek jantz 
dezatela eta atera dezatela kale-
ra aldarrikapena", gaineratu du 
aretxabaletarrak.

Bazkaria 14:30ean izango da, 
pilotalekuan. Menua urterokoa 
izango da, Auzolagunetik eskatua: 
patatak txorizoarekin, oilaskoa 
eta pastela. Ojeak jendea anima-
tu nahi izan du bazkarian parte 
hartzera, ez omen delako giro 
onik faltako –txartelak martitze-
nera arte izan zituzten salgai, 17 
eurotan–. Ojeak gaineratu du 
boluntario batzuk ibiliko direla 
bazkaria zerbitzatzen. 

manifestazioa 
Aurreko egunean, hilak 26, egu-
bakoitza, manifestazioa egingo 
dute Euskal presoak Euskal Herri-
ra lelopean. "Azken ostirala izanik, 
eta hurrengo egunean San Migel 
eguna eta Gudari Eguna izanik, 
ohiko elkarretaratzea egin beha-
rrean, manifestazioa egitea era-
baki dugu", zehaztu du Ojeak.  
19:00etan hasiko da mobilizazioa, 
plazan, eta herriko kaleetan barre-
na egingo dute aldarrikapena.

Herri bazkariko 
aldarrikapena: 'Libre'
Pilotalekuan egingo dute irailaren 27an euskal preso 
eta iheslarien alde urtero egiten duten herri bazkaria

Iazko herri bazkaria.  |   goiena

"Auzipetuei 
babesa 
adierazteko 
modua izango da 
bazkaria"

"Laranja 
koloreko 200 
zapi aterako 
ditugu 'Libre' 
leloarekin"

apirilean gelditu zen 
libre kepa Urra pre-
so aretxabaletarra.
Aurten bazkarian 
izango zara...
aspaldi da ez naize-
la izan, eta gogotsu 
naiz ze giro izaten 
den ikusteko. beste 
batzuk oraindik barruan daude, 
gainera, eta lanean jarraitu behar 
da eta jendea parte hartzera ani-
matu. elkartasuna adierazteko 
modua da, hein batean.

Preso zeundenean 
jasotzen zenuen 
bazkariaren berri 
edo herritarren 
berotasuna?
bai, familiaren bitar-
tez edo postalen 
bidez izaten genuen 
ekimenen berri. egia 

esan, oso gustura jasotzen da 
herriko berri.
Aurtengo leloa: Libre...
bai, beharrezkoa da normalizazioa 
eskatzea. zapia badut dagoeneko.

mirari altUbe

"Elkartasuna adierazteko modua da"

KEPA UrrA | eUSkal PreSo oHia
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mAIALEN TOrrES  |  aretxabaleta

Zarzuela doinuak izango dira 
dagoeneko tradizio bihurtu den 
sanmigeletako abesbatzaren kon-
tzertuan. Izan ere, Aretxabaleta 
Abesbatzak Pablo Sorozabalen 
Katiuska zarzuelaren zati musi-
katua eskainiko du domekan, 
19:00etan. Obrak printzesa erru-
siar baten, printze baten eta lan-
gile baten arteko maitasun tira-
birak kontatzen ditu, XX. mende 
hasieran girotuta.

Dena den, Aretxabaletako 
abesbatzakoak ez dira bakarrik 
izango, kolaboratzaile asko izan-
go baitituzte. Hain zuzen, koruko 
38 kideez gain, lau bakarlari, 
hiru musikari, 30 dantzari eta 
abesbatzaren zuzendari Anjel 
Barandiaran izango dira oholtzan. 

Guztien artean emango diote 
bizia istorioari, eta, esaterako, 
dantza taldekoek fox-trot eta bals 
erritmoak dituzten musika piezak 
dantzatuko dituzte, Nuria Fer-
nandez de Arroiabe koreografoa-
ren gidaritzapean. 

Barandiaran urtero izan da 
zuzendari kontzertua egiten hasi 
zenetik, eta uste du  Katiuska-ren 
melodiak jendeari "asko" gusta-
tuko zaizkiola. "Sanmigeletan, 
gainera, erraza izaten da herri-

tarren parte hartzea lortzea", 
Barandiaranen ikuspegitik; eta, 
hain zuzen, hori lortu gura dute 
kontzertuarekin: "Hark guri beza-
la, guk ere herriari zerbait eman 
nahi diogulako egiten dugu lan".

Urrian, kontzertuz kontzertu 
Domekako kontzerturako buru
-belarri lanean badabiltza ere, 
Aretxabaletako abesbatzakoek 
ez dute aukerarik galdu beste 
proiektu batzuk abiatzeko.  San-

ta Teresa Jesusenaren V. men-
deurreneko ospakizunen baitan, 
bi kontzertu egingo dituzte: bata, 
urriaren 12an, Donostian; eta 
bestea, Gasteizen, hilaren 14an. 
19an, berriz, Loiolan izango dira.

abesbatzak 'katiuska' 
zarzuela taularatuko du 
domekan egingo dute emanaldia, herriko plazan, arratsaldeko zazpietan

Aretxabaleta abesbatzako kideak, entsegu lokalean.  |   aretxabaleta abeSbatza

"melodiak asko 
gustatuko 
zaizkio jendeari"

"Erraza da 
jaietan jendeak 
parte hartzea"
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mIrArI ALTUbE  |  aretxabaleta

Iraileko azken aste bukaeran 
datoz Aretxabaletako San Migel 
jaiak. Izena bai, baina inor ez da 
akordatuko egunotan santuare-
kin. Zapatu goizeko azokaren 
bueltan antolatutako jaiak dira, 

euskal giroko jaiak berreskuratu 
guran sortutakoak.

1960ko ezkontzan oinarria
Sanmigelak indartzeko asmoa-
rekin euskal ezkontza antzeztu 
zuten herritarrek 1990ean –aurre-

ko urtean bataioa–. Udalak bul-
tzatu zuen eta herritarrak lane-
rako gertu izan ziren. 

Ezkontza hori antolatzeko 
burutazioa ez zen ezerezetik sor-
tu; 1960ko ekainaren 19an antzez-
tutako ezkontzan izan zuen oina-

rria. Herriko gazte eta heldu 
kuadrilla bat elkartu zen jaia 
antolatzeko orduan eta ezkontza 
dotorea egin zuten. Egun harta-
rako eskatu egin zituzten arropa 
gehienak, baita errentan hartu 
ere. Txistularien doinuek lagun-
duta kalejiran joan ziren futbol 
zelairaino, eta, hain zuzen, bertan 
ospatu zuten ezkontza. Ezkonti-
deak izan ziren Jabier Iturbe eta 
Milagros Urreta. 

Ezkondu ostean, arreoa har-
tuta kalejiran joan ziren guztiak, 
ezkontideak aurretik eta gaine-
rako senideak eta lagunak atzetik. 

30 urtean behin ezkontza 
1990ean egindako ezkontza haren 
ostean etorri zen azoka. Eta era-
baki zuten euskal giroko azoka 
hura berreskuratzea baserritarren 
produktuak eta artisauen lanak 

eroanda. Kultura teknikari Inma 
Miguelen esanetan, orduan era-
baki zen 30 urtetan azoka egitea, 
eta ondoren berriro ezkontza. 
Eta urteak aurrera doaz.

ezkontza gertatzen 
hasteko ordua
1960an antzeztutako ezkontza oinarri hartuta 
1990ean bigarrena egin zuten sanmigelak indartzeko

Ezkontideak.  |   Udal argazki artxiboa

1990eko ezkontza: abadea eta ezkontideak.  |   aretxabaletako Udal argazki artxiboa1960ko ezkontza: gonbidatuak kalean.  |   aretxabaletako Udal argazki artxiboa
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Ondo
pasa 

jaixak!
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jabi etxaniz

Giro ezin hobean ospatu zuten joan den domekan Finalista Eguna 
Arrola Mendi Taldeko kideek. Izan ere, bizikletaz nahiz oinez, eta 
eguraldi ederra lagun, mendi irteera egitera animatu ziren antzuolarrak. 
Trekutzera hamabitakoa egitera, ordea, jende askoz gehiago joan zen: 
autoa hartuta eta umeen kotxetxoekin, bizikletan edota bestelako 
ibilbideak egin ostean. 35-40 lagun inguru batu zen Finalista Egunari 
bukaera borobila emateko asmoz. 

Bizikletaz 
nahiz oinez, 
Finalista Egun
borobila 

mAIdEr ArrEgI  |  antzUola

Martitzen eguerdian Baionan aur-
keztu zituzten Antzuola-Aiherra 
senidetzearen 30. urteurreneko 
ospakizunak. Irailean, urrian eta 
azaroan egingo dira ekitaldiak eta 
herritarrei parte hartzeko dei egin 
die Udalak. "Lehenengo ekitaldia 
domekan egingo dugu. Mendi irtee-
ra izango da, senidetzea mendian 
hasi zen-eta. Elkarrekin egun poli-
ta pasatzea da asmoa", dio Ima 
Beristain alkateak.  

Urrian, antzuolarrak Aihe-
rrara joango dira. "Antzuolako 
zuhaitz bat landatuko dugu. Egun
-pasa polita izango da eta ospa-
kizunak izango dira. Gazteek 
aukera izango dute zapatuan 
joanda domekara arte bertan 
geratzeko, Hazparnen jaialdi bere-
zia egingo da-eta egun horretan". 

Gaubeila Antzuolan 
Aihertarren festa kuttuna aurten 
Antzuolan egingo da. "Aiherta-
rrek euren festa tradizionala eta 
hunkigarria 23 urtean egin dute. 
Gaubeila irailaren 10ean ospatzen 
dute beti, hutsik egin gabe. 2004an 
bakarrik egin zuten kale, Korri-
kako kilometroa Antzuolan ospa-
tu zelako. Baina aurten, eskaera 
egin dugu eta aihertarrek onar-
tu egin dute euren jai berezia 
Antzuolan egitea. Guretzako oho-
rea da", dio Beristainek.

Gaubeilak hainbat ekitaldi 
jasotzen ditu. Hala, Kike Amo-
narrizek eta Pantxo Hirigaraik 

parte hartuko dute. Bi herrien 
arteko parodia umoretsua egingo 
dute. "Herri bakoitzeko bi ber-
tsolari ere ariko dira. Nahiz eta 
zalantzan izan, Niko Etxart musi-
karia espero da gaubeilan".  

Beltzuntzeri herriko bandera
Senidetzearen bultzatzaile garran-
tzitsua da Beltzuntze elkartea. 
Azaroko ospakizunen baitan, 
herriko bandera emango diote. 
"Lan handia egin du Antzuolako 
herriaren izena zabaltzen eta 
hobetzen; herriko bandera eman-
go diogu egindako lana erreko-
nozitzeko eta eskertzeko". 

Hitzarmen berritua 
"Senidetzea bizirik mantentzen 
da harremanak pertsonalak dire-
lako eta ez instituzionalak", dio 
Beristanek. Horregatik, hitzar-
menaren atal berriak herritarrak 
ditu ardatz. "Herritarrengandik 
abiatutako iniziatiba dela balo-
ratzen da bertan; baita denok 
euskal herritarrak garela", azal-
du du Antzuolako alkateak.

Udalbiltzak ere bat egin du, 
ofizialtasuna emanda senidetzea-
ri. Erakundeak interesa erakutsi 
du eta indarra eman nahi dio. 
"Udalbiltzarekin adostu dugu 
horrelako harremanak beste herri 
batzuetara ere zabal daitezen. Ez 
dugu nahi bi herritara soilik 
mugatzea. Ofizialtasun honek 
harreman hau indartuko duela 
uste dugu", gaineratu du. 

Gaubeila, Aihertarren festa kutuna, 
Antzuolan ospatuko da azaroan
domekan, zugarramurdi eta Sara artean batuko dira bi herrietakoak

Martitzenen eguerdian Baionan egin zuten aurkezpeneko unea.  |   jone larrañaga

LEHENENGO UrrAtSAK Argazkian, orain dela 30 urte 
senidetzaren hazia erein zuten antzuolarrak eta aihertarrak: Julian 
Iparragirre, Jenofa Garai, Alfred Oienart, Ana Marie eta Andre 
Martinon, Gerbasio Legorburu, Juan Antonio Iturbe, Jon Oiernat, 
Mixel Lekuona Makerako apaiza eta Juli Igartza.

antzUolako Udala

EGITARAUA

IrAILAK 28

Irteera: 09:00etan 
gaztetxe paretik irtengo da 
autobusa. zugarramurdi eta 
Sara artean elkartuko dira bi 
herrietakoak.

UrrIAK 15

Hitzaldia: eneko 
bidegainek Euskal Herria 
eta lehen mundu gerra 
hitzaldia egingo du 
olaranen, 18:30ean.

UrrIAK 25

Irteera aiherrara joango 
dira antzuolarrak. Hitzarmen 
berria sinatuko dute. 
bazkaria, musika, kantu 
saioa, eta abar.

AzArOAK 5

Hitzaldia: xebax Christyk 
Euskoa hitzaldia egingo du 
olaranen, 18:30ean.

AzArOAK 22

Gaubeila antzuolan 
aihertarren gaubeila festa 
kuttuna egingo da. kike 
amonarrizek eta Pantxo 
Hirigaraik hartuko dute 
parte, besteak beste. 
bertsolariak ere izango dira: 
ramuntxo Christy 
(aihertarra) eta aitzol iturbe 
(antzuolarra). gaztaina-erre 
dastaketa egingo da 
ondoren. aurretik, baina, 
hitzarmen berria sinatuko 
dute eta gaztainondoa 
landatuko dute aihertarrek  
antzuolan.

G
ure inguruetan ibilal-
di bat eman nuen, eta 
aurrean banu bezala 
dakusat irudia. Penaz 

eta harriduraz ikusi ere, parez 
pare izan eta ia ezagutu ez dudan 
leku ezagun batean egonik. 
Antzuolan, futbol zelai ingu-
ruan. Garai bateko merende-
rotik, Lekuberritik, gertu, edo 
hobeto esanda, bertan. Larre 
berde eta zuhaitz ederrez osa-
turiko paisaia, jostailuzkoa 
bailitzan zuritu dute. Kolorez 
gorritu. Bertoko ekosistemaren 
etorkizuna belztu. Belardietatik 
errekara bide eginda, panora-
ma ez da hobea. Irain aldean 
aspaldion ibili ez denarentzat, 
errekari bidea aldatu diote, 

beste leku batzuetan kenduta-
ko lurra bertan pilatzeko. Ondo-
rioz, inguruko hainbat iturri, 
lehor. 1941etik emankor zen 
iturria antzu, ur emari bat 
gutxiago.  

Antzuolako inguru guztira 
begiratua bota eta berde ikus-
ten zen hura, zubi eta tunelez 
josi digute. Garapenaren izenean 
egiten ditugun sarraskietako 
bat bilakatu, eta badirudi ondo-
rioek ez digutela batere axola.  

Harra sagarrean edota pipia 
egurrean lez, gainazalak bete 
eta barrenak jan. Bitartean gu, 
begira. Gezurra, begiratu ere 
ez diogu egiten, errudun ez 
sentitzeko edo. Oraingo zula-
tzeak baino zentzu handiagoz 
ikusten dut: Antzuolatik Oña-
tira zuzenean tunela egin ezke-
ro, egubakoitzetan poteatzera 
juteko moduan izengo giñuztan!

Garapenaren
izenean!

JON 
LIZArAZU

n i r e  u st e z

"Ekosistemaren 
etorkizuna belztu 
dute"
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JOKIN bErEZIArTUA  |  aramaio

Urrun dago azaroaren 25a, Ema-
kumeen Kontrako Indarkeriaren 
Aurkako Nazioarteko Eguna. 
Azken urteetan puntu morea 
banatu izan du Udalak eta egun 
berean egiten den elkarretara-
tzean jende askotxo elkartu izan 
da. Hala ere, aurten sentsibiliza-
zio kanpaina bat abiatu dute 
Udalak, Itur-Zuri Emakumeen 
Kultur Elkarteak eta Alaiak erre-
tiratu elkarteak, indarkeria sexis-
ta gizartetik ezabatzeko asmoz. 

Kultura etxearen aurrealdeko 
parkean hiru zuhaitz forratuko 
dituzte, artilez. Gurutze-puntua 
edo kakorratza erabilita egingo 
dute, eta, kolore moreaz gain, 
beste kolore batzuk ere erabiliko 
dituzte. Atzo iluntzean egin zuten 
bigarren bilera eta taldetan bana-
tu ziren; orain, lantalde bakoitzak 
erabakiko du nola forratuko duen 
bere zuhaitza. Astero elkartuko 
dira erretiratuen egoitzan, eta 
materiala Udalak jarriko du. 

Jende asko, eta askotarikoa 
Udaleko Berdintasun zinegotzi 
Edurne Uribarren-Iturrieta pozik 

agertu zen lehen bileraren ostean: 
"Puntu morea banatzen hasi 
ginen, elkarretaratzea egiten, 
pelikulak ere jarri ditugu... Eta 
aurten zuhaitzak forratzea era-
baki dugu. Oso pozik gaude lehen 
bilerarekin. Jende asko bildu 
zen, eta askotarikoa; 16 urteko 
gazte batetik hasita 90 urte bai-
no gehiago dituen emakume 
batera. Oso ekimen aberatsa izan 
daiteke, polita izango da eta sala-
keta bistaratuko du".  

Elkartu, lotu eta salatu
Uribarren-Iturrietak gaineratu 
du Oletako Briska Emakume 
Taldeak ere bat egin duela eki-
menarekin eta Oletako zuhaitz 
bat forratuko dutela. Beraz, aza-
roaren 25ean bertan elkartuko 
dira artilez egindako artelan 
guztiak zuhaitzei lotzeko. Bertan 
utziko dituzte, asmoa delako sala-
keta herrian presente egotea 
ahalik eta luzaroen.  

Itur-Zuri Emakumeen Kultur 
Elkarteko Aintzane Telleriartek 
ere ilusioz hartu du ekimena: 
"Oso ondo ikusten dut; Interne-
ten ikusi genuen eta oso ekintza 

polita da. Lehen bileran jende 
asko bildu zen eta beste batzuek 
bat egingo dute aurrerago. 
Hurrengo bileran adostuko dugu 
nola gauzatuko dugun lana, tal-
detan banatuta". 

Denok batera, "ilusioz"
Era berean, Alaiak erretiratu 
elkarteko Cristina Etxenausiak 
modu "oso positiboan" baloratu 
du proposamena: "Adin eta ikus-
puntu askotariko emakumeak 
elkartzeko modu bat da, eta denok 
batera zerbait egitea, ilusioz. 
Gainera, adineko emakumeen 
ikuspuntutik begiratuta, ekintza 
berri bat da eurendako, emaku-
me gazteagoekin proiektu inte-
resgarri baten parte hartzeko 
aukera ederra". 

Horrez gain, Etxenausiak lan 
egiteko modua zein izango den 
ere azaldu du: "Zuhaitz bakoitze-
ko talde bat sortu dugu, eta talde 
bakoitzak erabakiko du gurutze
-puntua edo kakorratza, zein 
kolore erabili. Garrantzitsua 
izango da astero elkartzea, etxean 
egiten den lana kontrolatzeko eta 
ideiak komunean jartzeko".  

Indarkeria sexista 
artilez borrokatzera
emakume talde batek azaroaren 25erako herriko hiru zuhaitz forratuko ditu

Lehen bileraren ostean talde argazkia atera zuten erretiratuen elkartearen atarian.  |   edUrne Uribarren-itUrrieta

West Bluegrass 
Band taldeak joko 
du gaur Sastiñan 
iraileko musika zikloa itxiko du algortako 
taldeak; kontzertua 20:00etan hasiko da

J.b.  |  aramaio

Orain arteko iraileko eguba-
koitzak musikatu dituzten gai-
nerako taldeen antzera, gaur 
ere goi mailako musika talde 
batek joko du Sastiñan. Algor-
tako West Bluegrass Band dator, 
eskarmentu handiko musikariz 
osatutako taldea. Hari-instru-
mentuak dituzte oinarri: gita-
rra, banjoa, mandolina zein 
kontrabaxua maisuki erabiltzen 

dute eta country bluegrass doi-
nuekin ikuslea harrapatzeko 
gai dira.  Laukote moduan eto-
rriko dira Sastiñara; Agustin 
Zubiaga, Carlos Gomez, Jose 
Gutierrez eta Javier Gartzia 
dira.  

Aire zabaleko hainbat kon-
tzertu eta jaialditan hartu izan 
dute parte eta gaur Bizente 
Goikoetxea plaza girotzen saia-
tuko dira, 20:00etan hasita. 

Alaiak erretiratu elkarteak antolatuta, perretxikoak izango ditu 
hizpide gaur Felipe Hidalgo adituak. Antolatzaileen arabera, 
perretxikoen mundua ondo ezagutzen du Hidalgok, batez ere 
Gorbeia eta Aramaio inguruko perretxiko motak. Besteak beste, 
jangarrien eta pozoitsuen arteko ezberdintasunak azalduko ditu. 
Hitzaldia kultura etxean izango da, 18:00etan. 

Felipe Hidalgo adituak perretxikoen gaineko 
hitzaldia egingo du gaur kultura etxean (18:00)

Orixol elkartearen eskutik, Aitor Aranaren omenezko XVIII. 
mendi martxa egingo da bihar. 07:30ean elkartuko dira kirolde-
gian, eta 08:00etan irten. 30 kilometro inguruko martxa izango 
da, sei eta zortzi orduren artean egitekoa. Ibarran hasi eta buka-
tuko da ibilbidea: Bolinburu, Murugain, Untzilla, Asensio, Dan-
borralde, Kurtzeta, Orixol, Zabalaundi eta Tellamendi. 

Aitor Arana mendizale aramaioarraren omenezko 
XVIII. mendi martxa bihar, ohiko ibilbidearekin

Aramaio Pilota Elkarteak antolatuta, pilota izango da protagonis-
ta gaur kiroldegian. San Martin Txapelketaren hirugarren jardu-
naldia jokatuko dute bertako zein Araba osotik etorritako pilota-
riek, benjamin, alebin eta infantil mailetan. 18:00etan jokatuko da 
lehen partidua eta 21:00ak arte pilotak ez du etenik izango. Anto-
latzaileek herritarrak gonbidatu dituzte kiroldegira hurbiltzeko. 

San Martin pilota txapelketaren hirugarren 
jardunaldia gaur kiroldegian, 18:00etan hasita

Udalak jakinarazi duenez, kiroldegiko kantxan libre geratu diren 
orduak aprobetxatu gura duenak gaur egin beharko du eskaera. 
Kirol taldeen saioen eta eskolaz kanpoko ekintzen egutegia egin 
da, eta astelehen, martitzen, eguazten eta eguenetan libre gera-
tzen da kiroldegia 20:00etatik 21:00etara. Ordu horietan erabili 
gura dutenek udaletxera jo beharko dute: 945 44 50 16. 

Kiroldegiko kantxan libre geratu diren orduak 
aprobetxatzeko udaletxean egin behar da eskaera

Algortako West Bluegrass Band taldea.  |   WeSt blUegraSS band

ESANAK

"Jende asko 
bildu zen, eta oso 
aberatsa izan 
daiteke ekimena; 
polita izango da 
eta salaketa 
bistaratuko du"
eDurne uribarren-iTurrieTa   |   udaLa

"Interneten ikusi 
genuen, eta oso 
ekintza polita da. 
Jende asko bildu 
zen lehen bileran, 
eta beste batzuk 
bat egingo dute"

a i n T Z a n e  T e L L e r i a r T e   |   i t u r - z u r i

"Adinekoendako 
ekintza berri bat 
da, emakume 
gazteagoekin 
proiektu baten 
parte hartzeko 
aukera ederra"

c r i S T i n a  e T x e n a u S i a   |   a L a i a k
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LArrAITZ ZEbErIO  |  elgeta

Elgetako Udala hasita dago 2015eko 
aurrekontua lantzen, eta, aurre-
ko urteetan moduan, herritarrei 
ekarpenak egiteko eskaera egin 
die. "Egoera ekonomikoa guztion-
tzako larria dela ezagututa, inoiz 
baino garrantzitsuagoa da lehen-
tasunak ondo zehaztea", adierazi 
dute ohar bidez.

Hala, herritarren proposame-
nak jasotzeko epea ireki dutela 
jakinarazi dute Udal Gobernu 
taldetik. Ekarpenak, eskaerak 
edo proposamenak aurkezteko 
epea zabalik dago azaroaren 1era 
arte. Udaletxean dagoen poston-
tzian utz daitezke ekarpenak, edo 
danonartian@elgeta.net helbide-
ra posta elektronikoa bidalita.

Herritarrei eta herriko elkar-
teei egin diete dei.

Herritarrek eskatuta 
Aurreko urteetan egon izan dira 
herritarrek egindako eskaerak. 
Esate baterako, San Roke osteko 

pasealekua txukuntzeko eskaera 
edo umeendako udaleku zerbitzua 
ekaineko azken astetik abiaraz-
tekoa.

San Roke osteko pasealekua.  |   larraitz zeberio  

Txapelketako zenbait tortillak.  |   l.z.

Aurrekontua egiteko herritarren 
ekarpenak eskatu ditu Udalak
dei egin du azaroaren 1a baino lehen eskaerak udaletxera bideratzeko

Elgetako frontea ezagutzeko bisita gidatua egingo 
dute etzi, domeka, antzokitik 10:00etan abiatuta
Hileko azken domeka izanik, bisita gidatua egiteko aukera 
izango da domekan, hilak 28. Taldea kafe antzokian dagoen 
Memoria Historikoaren Euskal Interpretazio Zentrotik abia-
tuko da, 10:00etan. Hiru ordu eta erdiko bisita da, eta aurrez 
eman behar da izena 943 71 89 11 edo 943 79 64 63 telefono 
zenbakian zein turismo@debagoiena.net helbide elektroni-
koan. 

L.Z.  |  elgeta

Txapeldunak puntu bakarreko 
aldearekin irabazi du aurten. 
Patata taldearen tortillak, hain 
zuzen ere: Maialen Garate, 
Xabier Irazabal, Iratxe Castaño 
eta Mikel Zubizarreta.

Era berean, nabarmentzekoa 
da Miarma i Ole taldeko Miren 
Ibarluzeak, Araitz Oiangurenek 
eta Garazi Oiangurenek lortu-
tako emaitza; izan ere, origi-
naltasunaren saria eskuratzeaz 
gain, bigarren egin dute zapo-
rearen sailkapenean. 

Lehia estua egon zen zapatuan 
herriko tortilla lehiaketan

L.Z.  |  elgeta

Euskal presoen eskubideak 
aldarrikatzeko ekitaldiak ira-
garri dituzte biharko, zapatua, 
Elgetan. 

Antolatzaileek ibilaldia 
deitu dute herriko plazatik 
Intxortako gerra-guneraino. 
Ibilaldi hori 18:30ean abia-
tuko da. Itzuleran, triki-po-
teoa egingo dute herriko 
tabernetan, eta baita herri 
afaria ere. Tabernaz taber-
nako kalejira 20:00etan hasi-
ko da. Jarraian izango da 
herri afaria gimnasioan. 
Prezioa 15 euro da, eta txar-
telak salgai daude Elgetako 
zein Bergarako ohiko lekue-
tan.

Zapatuan ibilaldia 
Intxortako gunera 
eta herri afaria

l.z.

Salbador ermitaren kontra zegoen zuhaitza, eta handiegia zen. Hala, 
auzolanean mozteko erabakia hartu zuten auzotarrek. Zapatu 
goizean elkartu ziren, eta, garabi baten laguntzarekin, adarrak 
moztu zituzten lehenengo eta enborra ostean. Ez zen lan erraza 
izan, baina eginda dago.

Pagoa bota dute Salbadorren

Domekarako lauzpabost orduko mendi irteera 
proposatu du Kantsatzeke mendi taldeak 
Aralar mendikatean dago Balerdi tontorra, eta Elgetako mendi 
taldeak irteera antolatu du etziko, domeka. Hain zuzen ere, Azka-
rate herritik abiatuko dira mendizaleak. Autoz egingo dute 
harainoko bidea, eta 08:00etarako egin dute hitzordua herriko 
plazan. Garraio gastuak ordaintzeko irteeraren prezioa 10 euro 
da. Bada, oraingo honetan, parte-hartzaileak adinez nagusi izatea 
eskatzen dute antolatzaileek.

SAILKAPENA

1. Patata                         21 puntu

2. Miarma i ole                          20

3. Doñak                                          19

4. Txirikil                                         18

5. Pintxo Potetarrak               17

6. Mutilzahar ostixok            17

7. Sortu                                            17

8. gaztetxia                                  16

9. Super neskak                        16

10. elgetako gaztetxia          16

11. Millonarixuak                      16

12. bixok                                          16

13. Larroto arro                          16

14. Faka Faka                               15 

15. 90.210                                     14

16. kalderai                                   14 

17. Los Txipirones                    12

18. euskal neskak                      11

UbANE mAdErA | leintz gatzaga

Urtebeteren ostean, eta ehiza
-postuen enkantea bukatutzat 
eman eta gero, "esperientzia on" 
moduan baloratu dute udalerri-
ko ehiza-postuak bertako Udalak 
bideratutako enkante bidez adju-
dikatzea. 

Berritzailea izan zen orain 
dela urtebete hartutako erabakia, 
ordura arte Ehiza Federazioaren 
bitartez egin izan dute-eta ehiza
-postuen adjudikazioa.

Horren harira, sistema berria-
rekin bideratutako azken enkan-
tea joan den egubakoitzean egin 

zuten. Oilagorra ehizatzeko hiru 
txartel eta usoetarako postu bat 
eman zituzten. Ehiza larria, berriz, 
adjudikatu barik geratu da.    

Usoa, urrian
Ehiza kontuekin arduratzen den 
zinegotzi Imanol Saez de Biterik 
esan du "ondo" dagoela aurten-
go enkanteek utzitako emaitza. 
"Iaz lehen urtea izan zen eta 
orduantxe adjudikatu ziren pos-
tu onenak. Hala ere, iaz oilago-
rren txartel bat bera ere ez zen 
eman, eta aurten hiru adjudi-
katu dira. Kontuan hartu behar 
da, baita ere, iazko uso pasea 
ez zela oso ona izan, eta horrek 
ere izango du eragina uso-pos-
tuen enkantean. Horren harira, 
dagoeneko zabalik dago uso 
ehiza denboraldia, nahiz eta 
Gatzagan urriaren 12aren buel-
tan izaten den". 

"Esperientzia ona" izan da Udalak 
bideratutako ehiza-postuen enkantea

Imanol Saez de Biteri eta Asier Ugarte zinegotziak, enkantean.  |   imanol Soriano

LEINtz GAtzAGA

Toki Eder erretiratu elkarteak 
irteera antolatu du Nafarroa-
ra urriaren 9an. 

Iragarritakoaren arabera, 
hamarretakoa bapo egin ostean 
Lizarrako azoka ikustera joa-
teko asmoa dute, eta bazkaldu 
egingo dute ondoren. Bueltan, 
bidean ere geratuko dira.

Bada, irteeran parte har-
tzeko interesa izanez gero, 
kontuan hartu behar da urria-
ren 3an bukatuko dela izena 
emateko epea. Horretarako, 
elkarteko ordezkari Maritxu 
Plazaolarengana edo Lazaro 
Barandiarengana jo beharra 
dago. Autobusa Toki Ederrek 
jarriko du; bazkaria, aldiz, 
norberak eraman beharra du.  

Nafarroarako 
irteerarako 
izen-ematea, bukatzear

joan den egubakoitzean esleitu zituzten azkeneko ehiza-postuak
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XAbIEr UrZELAI  |  arraSate

Joan den domekan MUk eta San-
turtzik Euskal Kopan emandako 
ikuskizunak (77-76) jarraipena 
izango du asteburuan Iturripen, 
Arrasaten jokatuko dituzte-eta 
finalerdiak (zapatuan) eta finala 
(domekan). Hala, ACBko taldeak 
kontuan izan barik, Euskal Herri-
ko saskibaloirik onena hemen 
kontzentratuko da asteburuan. 

Lau talde sailkatu dira zapa-
tuko kanporaketarako: asteburuan 
Azpeitia Azkoitia ISB, Araberri 
eta Easok lortu zuten txartela 
eta aste barruan –eguaztenean– 
Santurtziren eta Zornotzaren 
artean jokatutako bizkaitarren 
arteko norgehiagokan, berriz, 
Zornotzak lortu zuen Iturripen 
lehiatzeko txartela. 

Lauko finalak erabakiko du 
Gipuzkoarrak A multzoko lehen 
sailkatuak izan dira, asteburuan 
TAKE Tolosa mendean hartu ostean 
(65-88). Bi laurden baino ez zituz-

ten behar izan partidua erabakita 
uzteko, atsedenaldira iritsi baino 
lehenago egindako 0-18ko partzia-
lak hankaz gora utzi zuen-eta Tolo-
saren ordura arteko lana. 

C Multzoan Araberri BC tal-
deak egin du aurrera, Easo SBT-
ri 69-77 irabazi ostean. Partidu 
parekatua izan zen, baina azken 
laurdenean arabarrak 16 pun-
tuko aldea izatera iritsi ziren, 
nahiz eta azken minutuetan 
donostiarrek markagailua txu-
kundu.

Easok, berriz, erraz irabazi 
zuen Askartzan; azkar jokatuta 
eta defentsan txukun jardunda, 
Arrietaren mutilak erraz irabaz-
teko gauza izan ziren (45-73).

Finalista bat geratzen zen 
erabakitzeko, eta eguaztenean 
jokatu zuten Santurtzik eta Zor-
notzak. Bada, Zornotza da lauko 
finalean izango den azken ordez-
karia. Juan Coronadoren mutilek  
lasai egin ahal izan zieten aurre 
Santurtzikoei, jakinda partidua 
galduta ere Santurtzik hamahiru 
puntuko aldearekin irabazi behar-
ko zuela. Alde handia zen hori. 
Eta, hala, ez zen ezustekorik egon, 
84-91 irabazita Zornotzak egin 
du-eta aurrera.

Euskal Kopako lau finalistak Iturripeko 
kantxan batuko dira bihar eta etzi

Zapatuan jokatuko dituzte finalerdiak eta domekan finala

Santurtziri irabaztea ez da nahikoa izan mUk aurrera egin dezan

Iraurgi taldea.  |   iraUrgiSb

Zornotzakoak, batuta.  |   zornotzaSt.eU

Easoko talde argazkia.  |   eaSoSb.Com

Araberriko taldekideak.  |   araberri.Com

AITOr rEmENTErIA  |  komUnitatetik

Euskal Zirkuituko azken laster-
keta bikain aprobetxatu zuen 
Mikel Muxika bergararrak, podiu-
meko lehen postura igo zen-eta, 

Estefania Gomezekin batera (ema-
kumezko onena). 

Mutrikukoa esprint distan-
tziako lasterketa izan zen, eta 
Bergarakoak ordubete pasatxo 

erabili zuen lasterketa egiteko 
(1.01.37). 

taldeka ere onenak 
Bergarakoak egindako lanaz gain, 
azpimarratzeko moduko beste 
hainbat lorpen ere egon ziren; 
izan ere, Antxintxikak irabazi 
zuen taldekako sailkapena. 

Emakumezkoetan, bestalde, 
Antxintxika Servimasako Lurdes 
Valza de Vallejo seigarren izan 
zen eta Oñatiko Triatloi Taldeko 
Ainhize Barrainkua ere hamar 
onenen artean sartu zen.

egutegiko azken lasterketa 
irabazi du Mikel Muxikak
taldekako sailkapenean antxintxika Servimasa 
triatloi taldeko ordezkariak izan ziren onenak

Mikel Muxika, Mutrikuko podiumeko lehen postuan.  |   mikel mUxika

EGITARAUA

zAPAtUA

18:15 iraurgi-easo.

20:15 zornotza-araberri.

DOmEKA

10:00 3. eta 4 postuak.

12:00 Finala.

* jarraian egingo dute sari 

banaketa.

Finaleko lau 
ordezkarietatik 
bi gipuzkoarrak 
dira

Zornotza izan 
da azkena 
sailkatzen, 
eguaztenean
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Palmerakuak MbT taldeak ii. kDD mendi bizikleta 
irteera antolatu du irailaren 28rako, domekarako
Irteera goizeko bederatzietan izango da Bergarako Agorrosin 
kiroldegian. Parte-hartzea doakoa da, eta, igoera gogorrez gain, 
jaitsiera tekniko eta politak egongo dira. Guztira, 30 kilometro 
eta 1.200 metroko desnibel positiboa izango dituzte aurretik. 
Ibilbide polita erakusteaz gain, gaixotasun mitokondrialaren 
aldeko ikerketak bultzatzeko dirua batzeko helburua du irteerak. 
Iker 3 urteko bergararra da eta bere familiakoek txartelak sal-
duko dituzte, hainbat opari zozketatuta.

ImANOL bELOKI  |  oñati

Urriaren 11n izango da Antxin-
txiketan kirol elkarteak eta Arra-
sateko Atletismo Taldeak pres-
tatu duten Arrasate-Oñati 31. 
lasterketa.

17:00etan Arrasateko Porta-
loian hasiko da, eta Oñatiko 
Foruen plazan izango du helmu-
ga. Izen-ematea zabalik dago urria-
ren 10era arte eta lasterketak 11 

kilometro eta 800 metroko bidea 
izango du. Korrikalariez gain, 
patinatzaileek ere parte hartuko 
dute lasterketan, eta azken horiek 
lasterketa hasi baino 5 minutu 
lehenago irtengo dira. 

Egun horretan bidegorria 
erabiltzen dutenei kontuz ibil-
tzeko eskaera egin diete antola-
tzaileek, parte-hartzaileen segur-
tasunerako.

Izen-ematea zabalik
Kirolprobak.com webgunean eman  
daiteke izena urriaren 10era arte. 
Ordaindu beharrekoa, berriz, 
10-12 euro bitartekoa izango da. 
Alokairuzko txipa dutenek 12 
euro ordaindu beharko dituzte 
eta txip horia dutenek, 10 euro. 
Txipak lasterketa egunean 
15:30ean Arrasaten jaso ahal izan-
go dituzte parte-hartzaileek.

arrasate-oñati herri lasterketako 
izen-ematea zabaldu dute dagoeneko
Urriaren 11n izango da korrikalari eta patinatzaileen lasterketa

Asier Osinaga eta Arkaitz Ruiz de Loizaga antolatzaileak lasterketako aurtengo kartelarekin.  |   imanol beloki

ImANOL bELOKI  |  oñati

Bradley Wiggins britainiarrak 
irabazi zuen erlojupeko mun-
duko txapelketa, 56:25 eginda. 
Markel Irizar oñatiarra Espai-
niako Selekzioarekin lehiatu 
zen, eta 34. sailkatu, irabazlea-
rengandik 3.39ra. 

Bada, probaren bukaeran, 
Irizar pozik zegoen egindako 
lan-saioarekin, baina onartu 
zuen ez zuela oso egun ona izan. 
Orain, atseden hartuko du. 

Podiuma 
Esan bezala, urrea Wigginsen-
dako izan zen; izan ere, hasie-
ratik bukaerara menderatu 
zuen erlojupekoa. Proba ira-
bazteko faborito nagusi Tony 

Martin alemana, berriz, biga-
rren izan zen, 26 segundora; 
eta hirugarrena, gazte bat, 23 
urtekoa, Tom Dumoulin her-
beheretarra, britainiarraren-
gandik 41 segundora.

Markel irizar, 34. postuan 
munduko txapelketan

Markel Irizar.  |   CICLISMO A FONDO

erlojupeko proban lehiatu zen, eguaztenean
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Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

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

AKUPUNTURA

INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ALBAITARIAK

ETXEBERRIA JULIO  
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OfIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DENTISTAK

ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

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

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

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

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE AnE MAITE / ITzIAR ARAnDO
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

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

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

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

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA

TAMAyO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK

INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA

GOROSARRI ZUBIZARRETA, XABIER DOKTOREA 
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA

AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA

LARRAñAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOPEDIA

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK

AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

NEUROLOGIA
AGUSTIN SAGASTA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OPTIKAK

BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA

MARIA vICTORIA ANITUA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK

UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA  
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA

BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

PODOLOGOAK

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

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKOLOGOAK

ARKAITZ IRAZABAL PSIKOLOGO KLINIKOA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

GARMENDIA LANDER  
PSIKOLOGO KLINIKOA - PSIKOTERAPEUTA
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86 / 669 10 13 93

NUñEZ TXOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

vICENTE HUESO PSIKOLOGO KLINIKOA  
(AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSIKIATRIA

IñAKI MADARIAGA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yOGA

SAMADHI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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k u LT u r a

A. ArANbUrUZAbALA  |  arraSate

Musikarekin lotutako askotariko 
jardueretan ibilitako zale batzuk 
sortu zuten orain bost urte Kool-
tur Ekintza taldea. Garai ezber-
dinetan bada ere, gaztetxeko 
Asanbladako kideak izandakoak 
dira horietako batzuk, bestelako 
areto edo ekimenetatik datozenak 
(3.60 aretoa, Elkartasun Eguna...) 
beste batzuk, musikariak ere 
badira eta baita tabernariak edo 
sare sozialetan adituak ere. Guz-
tiak, baina, asmo bera zuten eta 
duten belaunaldi ezberdinetako 
musikazaleak: herriko musika 
eskaintza zabaltzea. "Herriko toki 
ezberdinetan kultura-ekintza pun-
tualak egitea zen hasierako asmoa 
eta gaztetxea iruditu zitzaigun 
lanean hasteko tokirik apropo-
sena, eta horrela jaio zen Kooltur 
Ostegunak ekimena", azaldu du 
Iker Barandiaran taldeko kideak.

Gaur egun, zazpi lagun ingu-
ruk osatzen dute taldearen biz-
karrezurra, unean uneko lagun-
tzaileak eta boluntarioak batzen 
bazaizkie ere: "Arloka antolatzen 
gara; nire lana, batez ere, komu-
nikabideei erantzun eta beste 

kide batzuekin batera egitaraua 
osatzea da. Horrez gainera, asko-
tariko lanak izaten dira kontzer-
tuaren egunean: tabernan, sarre-
ran, taldeei harrera egiten, soinu 
ekipoan (mantenuan eta zuzene-
koetan)...", dio Barandiaranek.  

Landutako aukeraketa 
Bost euroren truke talde baka-
rreko kalitatezko eskaintza baria-
tua egitea dutela helburu diote 
Kooltur Ekintzakoek:"Taldeen 
eskariak jasotzen ditugu, baina, 
egia esan, nahiko selektiboak 

gara. Ohikoa da gaztetxeetan, jo 
nahi duten talde guztiei aukera 
ematea. Guk, ordea, beste politi-
ka bat dugu; besteak beste, herri-
ko talderik ez sartzea erabaki 
genuen, ez dugulako gaztetxearen 
programazioan kalterik egin nahi. 

Era berean, gaztetxera bestelako 
publiko bat erakartzea lortu dugu-
lakoan gaude, ohiko rock doinuez 
gainera, besteak beste, soul eta 
folk estiloei ere lekua eginda". 

Autofinantzatuta 
Ez zuten soinu eta argi ekiporik; 
eguenetako kontzertuetako taber-
nako irabaziekin ari dira horiek 
ordaintzen. Musikariei, berriz, 
sarreren salmentatik ateratako 
diruaren truke jotzeko eskaintza 
egiten diete.

aurrekoen bidetik doa aurtengoa ere: talde bakarra, bost eurotan eta 22:00etan hasita 

askotariko estilo eta jatorrietako musika taldeak gonbidatuko dituzte gaztetxera

kooltur ekintzaren bosgarrena, 
datorren eguenean hasteko prest

Berri Txarrak nafarrek itxi zuten iazko ikasturtea.  |   imanol Soriano

KASHBäD, 
UrrIAK 2

90eko hamarkadako talde ezaguna, 
besteak beste, Sorkun abeslariak 
ematen zion berezitasunagatik. 
Hardcorea da, baina beste hainbat 
estiloren nahasketekin. jingo de 
lunch eta bad brainsen gertukoak. 
Hiru disko zituzten taldea bertan 
behera utzi aurretik. geroago, berriz 
elkartu ziren kontzertu gutxi baina 
arrakastatsu batzuk egiteko. oso 
ondo landutako Arrakala diskoarekin 
itzuli dira aurten. 

tHE LOOKErS, 
UrrIAK 9

askorendako ezezaguna den arren, 
izen handia hartzen ari den ziburuko 
taldea da. garaje-rock bitxia egiten 
duen hirukote gaztea. bilboko 
antzokian ikusi nituen orain bi 
hilabete. Power-trio bat da, hau da, 
ez dute beste inoren beharrik; 
txundituta utzi gintuzten. 
boston-rock gitarreroa egiten dute. 
Patroi klasikoa dute, baina noise 
(distortsioa) ukituarekin. dotorea, 
landua eta berritzailea.  

LIBE, 
UrrIAK 16 

neubat taldearekin hasi, besteak 
beste, Sorkun, ekon eta brontze 
taldeekin kolaboratu eta izaki 
gardenak taldean ere jardun du libe 
gasteiztarrak. arrasatera ekarriko 
duena, baina, proiektu propioa da. 
neubaten estiloko musika du 
oinarrian, baina proposamen 
intimistagoa da. rocka da oraingoa 
ere, baina ukitu ilunarekin. diskoa 
atera berri du tolosako bonberenea 
gaztetxearekin.  

AUtOrAmAS, 
UrrIAK 23

brasilgo taldea da; euren 
herrialdean oso ezagunak dira. 
1998an batutako hirukotea da. 
garaje-rocka egiten dute, baina 
80ko hamarkadako ukituarekin, 
besteak beste, b52 taldearen 
bidekoak dira. oso dibertigarriak eta 
dantzagarriak dira. Portugesez 
abesten dute. ibilbide meteorikoa 
izan dute. zazpi disko argitaratu 
dituzte. biran daudela-eta, gurera 
etortzeko eskaintza egin ziguten.  

SHAKE!, 
UrrIAK 30

talde ezezagun samarra den arren, 
eskarmentu handiko musikariak 
batzen dituen bartzelonako taldea 
da. arrasaten birritan izan diren the 
Capaces taldeko bi kide daude 
horien artean, martillo abeslaria eta 
Carles gitarra-jolea. zuzeneko 
bortitza egiten duten musikariak 
dira, nahiz eta proiektu honek 
oinarrian soul musika duen, ahaztu 
barik, baina, rock gogorretik edan 
duten musikariak direla. 

Urriko protagonistak, hurrenez hurren, Iker Barandiaranen ikuspegitik

ESANAK

"Ostegunetako
kontzertuekin 
gaztetxera 
bestelako 
publiko bat 
erakarri dugula 
esango nuke"
i .  b a r a n D i a r a n   |   k o o Lt u r  e k i n t z a
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ImANOL bELOKI  |  arraSate

Donostiako 62. Zinemaldian 
euskarazko zinemagintzak inoiz-
ko parte-hartzerik handiena 
lortu du. Izan ere, hainbat deba-
goiendar eta lan daude zinema-
ren hiriburu bilakatu den Donos-
tian. Zinemagileak, gidoilariak, 
aktoreak… elkartu dira bertan: 
Aitor Arregi, Mariasun Pagoa-
ga, Kepa Errasti, Aitor Man-
txola, Maria Cruickshank, Asier 
Altuna, Esther Cabrero eta Joan 
Sala, besteak beste.

Jon Garañok eta Jose Mari 
Goenagak zuzendutako eta Aitor 
Arregi oñatiarraren gidoia duen 
Loreak filma martitzenean estrei-
natu zuten Kursaalean, eta fil-
maren samurtasunak ikusle 
guztiak liluratu zituen. Ikusmin 
handia piztu du Sail Ofizialean 

lehiatzen den euskarazko lehen 
filmak. Izan ere, Urrezko Mas-
korrarengatik lehiatuko da Sail 
Ofizialean, baina, sariren bat 
irabazten duten jakiteko, gaur 
gaueko amaierako galara arte 
itxaron beharko dute.  Aitor 
Mantxolak parte hartu duen 
Lasa eta Zabala filma ere Zine-
maldian da, nahiz eta Sail Ofi-
zialean ez den lehiatuko.

Laburrak ere indarrez
Film luzeez gain, film laburrak 
ere izan dira mintzagai eguno-
tan. Aipatzekoak dira Asier 
Altunaren Soroa eta Aitor Arre-
giren Zarautzen erosi zuen film 
laburra. Azken horrek kritika 
onak utzi ditu eta Belodromoan 
estreinatu osteko iritzien zain 
dago Arregi zinemagilea.

Debagoiendarrak 
Donostiako 
Zinemaldian
Sail Ofizialean lehiatzen 
den'Loreak' filmak arrakasta 
bikaina izan du zinemaldian

Oreka TX taldeko Harkaitz Martinez de San Vicente eta Mikel Ugarte txalaparta jotzen .  |   oreka tx

Jon Garaño eta Itziar Ituño, Goienako Imanol Gallegorekin  |   goiena

oreka Tx, La Pulga eta urdangarin 
izango dira San Migel jaietan

ImANOL bELOKI  |  oñati

Hainbat kontzertu izango dira 
aurten ere San Migel jaietan. 
Astelehenean hiru talde bikain 
ikusteko aukera izango da Oña-
tin. Izan ere, 29an, Oreka TX, La 
Pulga eta Mikel Urdangarin tal-
deek musikaz eta ikuskizunez 
beteko dute Oñati.

Txalapartariek hainbat saio 
egingo dituzte Oñatiko kaleetan 
zehar; lehenengoa 18:00etan izan-
go da. Oreka TX musika taldeak, 
Lekeitioko Kale Antzerki Nazioar-
teko Jaialdiak eta Kukubiltxo 

antzerki konpainiak sortutako 
proiektua da Gure musikari han-
diak ekimena, eta, hain zuzen, 
musika, kale ikuskizuna eta 
antzerkia batzen ditu.

Euskal Herriko ondare kul-
tural eta musikaleko musikari 
handiak ekarriko ditu gogora. 
Izan ere, Maurizia pandero-jo-
tzaile zeberiarra, Leon alboka-jo-
tzaile arratiarra, Fasio trikitila-
ri iurretarra, Pello Zuaznabar 
eta Ramon Goikoetxea txalapar-
tariak oroituko dituzte ikuskizu-
nean erraldoi modura islatuta.

musikariak, erraldoi modura 
Euskal musikari horiek islatzen, 
Les Grandes Personnes txotxon-
gilo konpainia frantsesak lagun-
duko die ideia horren sortzaileei. 
Bost musikari handi horiek garai 
gogorretan folklore herrikoiari 
oinarri sendoak jarri zizkioten. 
Eta, hain zuzen, musikari garai-
kideek folk euskalduna sortzeko 
erabili dute. 

Erraldoiei bizitza emateko, 
txotxongiloak maneiatzen dituz-
tenek eta musikariek oso ondo 
koordinatuta egon beharko dute.

'gure musikari handiak' ikuskizun ibiltaria egingo du 
oreka tx eskarmentu handiko taldeak astelehenean

La Pulga eta Urdangarin, 
sanmigelak musikaz bustiz

Askoa Etxebarrietak (La Pulga) eta Mikel 
Urdangarinek kontzertua eskainiko dute Oñatiko 
San Migel jaietan. Bi emanaldiak irailaren 29an 
izango dira: bata, Atzeko kalean, eta bestea, 
berriz, Foruen plazan.

Flamenko doinuak, erritmoa, pasioa eta 
inprobisazioa atsegin dituenak Atzeko kalean 
izango du aukera La Pulga gasteiztarraren 
kontzertuan, 19:30ean. Eta Zornotzako 
bakarlariaren poesia bikainaz eta klasikoez 
gozatu nahi duenak, berriz, Foruen plazara 
gerturatu beharko du, 22:30ean. Urdangarin, Elgetako taula gainean.  |   goiena
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A. A  |  aramaio

2015eko urtarrilaren 17an aur-
keztuko duten Arabako Bertso-
lari Txapelketak 18 bertsolari-
rendako lekua izango du. Bi 
urtean behin egiten den txapel-
ketaren hurrengo edizioan par-
te hartzeko 35 bertsolarik eman 
dute izena; hori horrela, datozen 
hiru asteburuetan bost aurre
-kanporaketa egingo dituzte, 
Kanpezun, Ozaetan eta Elosun. 

Aurre-kanporaketetan, saio 
bakoitzeko irabazlea zuzenean 
sailkatuko da eta gainontzeko 
bertsolariak puntuazioaren ara-
bera sailkatuko dira. Aurreko 
txapelketako bost finalistak 
oraingoan ere izango direnez, 

tartean, Manex Agirre   ara-
maioarra, hamahiru bertsolarik 
lortuko dute aurre-kanporake-
tetan txapelketarako txartela.

Aramaioko ordezkariak 
30 bertsolari lehiatuko dira, 
bada, asteburuan hasiko dituz-
ten aurre-kanporaketetan, eta 
horien artean dira Aramaiokoak: 
Xabi Igoa; Iker Agirre, Paula 
Amilburu; Peru Abarrategi eta 
Maria Izaga. 

Aipatutako bertsolariez gai-
nera, Lierni Altuna aramaioa-
rra ere txapelketako aurre-kan-
poraketetan izango da, beste 
urte batzuetan moduan, gai-jar-
tzaile lanetan.

arabako bertsolariak, 
lehiatzen hasteko gertu
asteburuan ekingo diete txapelketako txartelak 
eskuratzeko aurre-kanporaketei

Josemari Velez de Mendizabalek eta Asun Gorospek jasoko dituzte gaur, egubakoitza, Urrezko Zeledoi sariak.  |   goiena

2013ko edizioaren aurkezpena.  |   arabako bertSozale elkartea

A. ArANbUrUZAbALA  |  aramaio

Ekainean esan zioten Josemari 
Velez de Mendizabal kultura 
dibulgatzaileari aurtengo Urrez-
ko Zeledoietako bat bera izango 
zela, Arabaren inguruan egin 
dituen ikerketen eta dibulgazio 
lanaren ordainetan. Gasteizko 
Udalak banatzen dituen arren, 
sariaren izen bera duen erakun-
deak du saridunak aukeratzeko 
eskumena. 

Aurtengo Gasteizko Andra 
Maria jaietan egin zituen Urrez-
ko Zeledoi kargudun moduan 
lehenengo ekitaldiak, Asun Goros-

perekin batera –hark ere Urrez-
ko Zeledoia jasoko du gaur–; 
besteak beste, jaietako txupina-
zoan parte hartu zuen.

Gustukoen duen sarietako bat  
Sorpresaz eta pozarren hartu 
zuen izendapena, eta, orain dela 
hamabost urte jaso zuen Ara-
maioko Seme Kuttuna sariarekin 
batera, jaso dituen askotarikoen 
artean minetakoa duela dio. "Urte 
askotako lanaren saria da gaur 
jasoko dudana. Sekula ez nuen 
pentsatuko Urrezko Zeledoieta-
ko bat izango nintzenik. Urte 

askoan kolaboratu izan dut era-
kundearekin, orain dela hilabe-
te batzuk esateko Jose Migel 
Barandiaranen inguruko hainbat 
hitzaldi egiteko eskatu zidaten 
eta Arabako euskararen ingu-
ruan hainbat azterketa egin ditu-
gu elkarrekin", kontatu du Velez 
de Mendizabalek. 

Principal antzokian izango 
da gaur, egubakoitza, sari bana-
keta ekitaldia (20:00), eta han 
izango da aramaioarra. Hain 
zuzen ere, senitartekoak eta lagu-
nak izango ditu jarlekuetatik 
begira, hamaika gonbidapen 
eskatu diote-eta Arrasatetik eta 
Aramaiotik.   

Sariarekin, erakundeko kide 
Urrezko irudia eta pinaz jasotzeaz 
gainera, erakundeko kide izen-
datuko dute gaur. Kargu berria 
lanean jarraitzeko "txute" modu-
ko bat izango dela dio.

araban egindako ikerketen 
ordainetan, saria etxera
'Urrezko zeledoiak' sariaren irudia eskuratuko du 
gaur gasteizen josemari Velez de mendizabalek
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i.g.

Josu Galvez 
Aretxabaletako 
Felix Iñurrategi parkean.

IrATI gOITIA  |  eSkoriatza

Gustuko du mendia Josu Galvez 
17 urteko eskoriatzarrak, baita 
kirola egitea ere. Biak batzen 
ditu mendi lasterketetan. Iaz 
hasi zen lehiatzen eta dagoeneko 
lortu ditu lehen garaipenak.
Nondik datorkizu korrika egiteko 
zaletasuna?
Orain dela urtebete inguru hasi 
nintzen mendian korrika egiten. 
Eskoriatzan egiten den Gabez 
Takarraran lasterketan parte 
hartu zuten lagun batzuek eta 
haiek animatu ninduten, orduan 
hasi nintzen. Asko disfrutatu 
nuen, eta, nolabait, engantxatu 
egin ninduen kirolak.
Eta ordutik jardun duzu entrena-
tzen?
Lehen, futbolean jokatzen nuen. 
Denboraldi-aurrea ondo gerta-

tzeko helburuarekin neure kabuz 
egin nuen korrika joan den udan. 
Gero, urrian bi lasterketa egin 
nituen, eta orduan erabaki nuen 
futbola uztea. Gabonetan izan 
zen hori, eta orduan hasi nintzen 
serioago entrenatzen mendi las-
terketetarako.
gehiago engantxatzen dute men-
di lasterketek futbolak baino?
Esango nuke baietz, aurten bada-
ramatzat jada lasterketa batzuk 
eginda, zazpi baino gehiago dire-
la uste dut. Lehenengoa Antzuo-
lan egin nuen (Zortzi Miliak). 
Gero, besteak beste: Azpeitiko 
Bertikala, Hiru Mendi Trail, 
Zegama-Aizkorri eta Pirinioetan 
Crestas del Infierno. Tartean, 
Euskal Koparako puntuagarriak 
diren hiru ere egin ditut. Gus-
tatzen zait, bai. Asko disfrutatzen 

dut mendian. Betidanik gustatu 
izan zait kirola. Lehen, errepi-
dean egiten nuen korrika. Men-
dian ere ibiltzen nintzen, baina 
txakurrarekin edo familiarekin 
paseatzen.
denbora laburrean maila ona lortu 
duzu, Euskal Kopan lider zoaz.
Bai, egia esan, pozik nago. Eus-
kal Kopako hiru lasterketa egin 
ditut, eta hirurak irabazi. Orain, 
beste bi falta dira: Urbasakoa  
–asteburu honetan– eta Gorbeia-
koa. Ea kopa lortzeko gai izaten 
naizen; oso jende ona dago, ordea.  
Nola entrenatzen zara?
Disfrutatzea gustatzen zait, ondo 
pasatzea. Ez naiz dena ematera 
joaten. Astean bi edo hiru aldiz 
entrenatzen naiz, mendian zein 
errepidean. Egia esan, hemen 
ditugun mendiak paraje ezin 

hobeak dira entrenatzeko. Orain, 
bakarrik entrenatzen naiz, bai-
na datorren urteari begira entre-
natzaile bat izatea gustatuko 
litzaidake. Ikusi egin behar lor-
tzen dudan... 
Lehietan ere disfrutatu egiten duzu 
ala gogorrak egiten zaizkizu?
Beti disfrutatzen dut, baina bai-
ta pixka bat sufritu ere, mendia 
oso gogorra da-eta. Adibidez, 
Zegaman lehenengo kilometroak 
ondo egin nituen, baina gero 
gaizki pasa nuen. Txakalaldia 
izan nuen eta sufritu egin nuen... 
Beste lasterketetan nahiko ondo, 
kostatzen da, baina ondo. Izan 
ere, lasterketan ahal duzun guz-
tia ematera joaten zara.
Etorkizunean honetatik bizi izatea 
gustatuko litzaizuke?
Noski, gustatu gustatuko litzai-
dake, baina oso zaila da mendi 
lasterketetatik bizi izatea. Oso 
ona izan behar duzu horretara-
ko. Hala ere, ahaleginduko naiz.

Ikasten jarraituko duzu batxilergoa 
amaitu ostean?
Bai; goi mailako modulu bat egin 
nahi dut basozain izateko. Ahal 
bada, biak uztartzea gustatuko 
litzaidake.
Natura gustuko duzu, orduan.
Bai, mendia betidanik gustatu 
izan zait: ibilaldiak egiteko, perre-
txikoak batzeko... Animaliak ere 
gogoko ditut. Azken batean, men-
di lasterketek gogoko ditudan 
bi gauza bateratzea ahalbidetzen 
didate: kirola eta mendia.
Oso gaztea zara, 17 urte besterik 
ez; zure familiak zer dio zure afizio 
berri honetaz?
Egia esan, zorte handia dut. Gura-
soak eta anaia beti etortzen dira 
lasterketetara, hara edo hona. 
babes handia ematen didate. 
Alde horretatik, oso pozik nago; 
izan ere, beti daude niri lagun-
tzeko prest. Beraz, ez zait ani-
morik falta izaten, soberan iza-
ten ditut. 

Zure herriko txoko maiteena: 
Leizargarate ingurua. 
Mendirik gogokoena: denak ditut 
gustuko, joaten naizen tokiaz disfrutatzea 
gustatzen zait. 
kirolari gustukoena: ez dut inor 
erreferente bezala, neuk neurea egin eta listo. 

irabaztea gustatuko litzaizukeen 
lasterketa: gorbeiakoa. 

kanta gustukoena: ez dakit, ez dut 
musika askorik entzuten . 

Pelikula gogoena: ez naiz askorik joaten 
zinera. 

PErtSONALA

"Mendi lasterketek gogoko
ditudan bi gauza batzea 
ahalbidetzen didate:
 mendia eta kirola" 

Josu galvez | mendi lasterkaria
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1. eTxebiZiTZak

103. errenTan eMan
eskoriatza. etxebizitza ema-
ten da errentan dorleta auzoan. 
igogailua eta berokuntza du eta 
jantzita dago. garajea posible 
da behar izan ezkero. deitu 616 
91 37 54  telefonora.

eskoriatza. berriztutako base-
r r i a  e m a t e n  d a  e r r e n t a n . 
18:00etatik 21:00etara bitartean 
deitu mesedez. 693 21 52 62 

eskoriatza. etxebizitza berria 
ematen da errentan eskoriatza 
erdian. hiru logela eta bi komun. 
652 70 08 00 

oñati. etxebizitza ematen da 
errentan. Lau logela, egongela
-jangela, bi komun eta sukaldea. 
650 56 62 06 

 
104. errenTan HarTu

antzuola. antzuolan etxebizi-
tza errentan hartzeko asmoa 
daukagun bikote bat gara. 676 
61 15 47 

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza behar dut errentan, ahal bada 
erdigunean. hilean 500 euro 
ordain ditzaket gehienez. 688 
48 47 76 edo 610 99 42 03 

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza behar dut errentan. hilean 
500 euro ordain ditzaket gehie-
nez. 651 54 10 26 edo 634 12 
56 87 

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan. hilean 500 euro ordain 
ditzaket gehienez. deitu 662 
68 56 03 telefonora.

bergara. etxebizitza behar du 
errentan. hilean 400 euro ordain 
ditzaket. 637 18 07 23 

bergara. mutil gazte, langilea, 
etxebizitza bila. batendako 
modukoa edo norbaitekin osa-
tzeko. 669 83 38 75 

Debagoiena. etxebizitza har-
tuko nuke errentan. interesatuok 
deitu: 602 00 57 93 

 
105. eTxeak oSaTu

aretxabaleta. erdigunean 
logela ematen da errentan. 
sarraila dauka eta telebista jar-
tzeko aukera ere bai. interesa-
tuok deitu: 603 14 28 89 

aretxabaleta. Logela bat ema-
ten da errentan. etxe berria da, 
argitsua eta balkoia dauka. 662 
38 14 18 

aretxabaleta. Logela bat 
errentan ematen da. bainua 
barruan dauka. argitsua eta bal-
koiarekin. 678 73 66 54 

arrasate. arrasateko mutil 
langilea, ez erretzailea, beste 
batzuekin osatzeko etxebizitza 
bila. 679 42 09 38 

arrasate. erdigunean etxebi-
zitza osatzeko 25-40 urte bitar-
teko pertsona arduratsua behar 
dugu. 678 82 69 77 (aritz) 

arrasate. Logela ematen da 
errentan erdigunean, etxeko 
gainontzeko guneak ibiltzeko 
aukerarekin. 679 85 63 48 

arrasate. udalpe kalean loge-
la bat ematen da errentan ikas-
leentzat. 632 09 17 33 

bergara. erdigunean logela 
ematen da errentan. bere bainu-
gela dauka. emakumeendako 
bakarrik. 602 59 38 14 

bergara. etxebizitza bila nabil. 
Pertsona batendako modukoa 
edo norbaitekin osatzeko. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 669 83 38 75 

oñati. etxebizitza osatzeko 
pertsona bat beharko genukeen 
bi langile gara. interesaturik 
egonez gero deitu mesedez 
18:00etatik aurrera zenbaki 
honetara: 653 74 87 51 

Pisukide bila. etxea osatzeko 
pisukide bila nabil. Logela handi 
bat, bi oherekin, eta etxeko gune 
guztiak erabiltzeko aukera. Loge-
lak 250 euro balio du hilean eta 
gastuak erdibana ordainduko 
genituzke. 631 34 97 91 

 

2. garaJeak

203. errenTan eMan
arrasate. uribarri etorbidean, 
unibertsitate ondoan, garaje 
itxia ematen da errentan. 609 
01 54 63 

bergara. Plaza bateko garaje 
itxia ematen da errentan ibarga-
rain, autobus geltoki parean. 
665 73 98 32 

 
204. errenTan HarTu

arrasate. garajea hartuko nuke 
errentan malvina inguruan. 628 
51 40 91 

bergara. auto handi batenda-
ko garajea hartuko nuke errentan 
bergarako erdigunean. 686 24 
68 92 

oñati. ugarkalde auzoan, gara-
je edo plaza bat errentan hartu-
ko nuke. 617 71 40 50 

 

4. Lana

401. eSkainTZak

arrasate. 40-55 urte bitarteko 
pertsona bat behar da etxean 
bertan bizi izateko. esperientzia-
duna. 629 05 34 02 

bergara. emakume euskaldu-
na behar da bi ume zaindu eta 
etxeko lanak egiteko. 669 83 
06 97 

eskoriatzan umeak zaindu. 
eskoriatzan umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiteko emakumea 
behar da. autoa derrigorrezkoa. 
626 50 37 85 

 
402. eSkaerak

arrasate eta inguruak. nes-
ka euskalduna arratsaldez edo 
astebukaeratan umeak edo 
nagusiak zaintzeko. autoa dau-
kat. 639 44 86 30 

arrasate. astean zehar ume 
eta nagusiak zaindu edota gar-
biketa lanak egingo nituzke. 682 
31 97 37 

arrasate. mutila gertu nagu-
siak zaindu, janaria prestatu, 
etxeko lanak egin, pasioan atera 
eta abarrerako. sukaldari eta 
egoitzatan esperientzia eta eli-
kagaiak erabiltzeko titulua dau-
kat. 722 45 33 59 

bergara eta inguruak. 44 
urteko emakume arduratsu eta 
esperientzia handikoa umeak 
zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko prest. irailaren 1ean haste-
ko prest. 647 51 52 80 

bergara eta inguruak. neska 
euskaldun gaztea goizetan 
umeak ikastetxera eraman edo-
ta etxean zaintzeko zein etxeko 
lanak egiteko gertu. deitu 617 
44 85 18  telefonora.

bergara. neska euskalduna 
goiz zein arratsaldetan umeak 
zaintzeko prest. 685 77 40 26

bergara eta inguruak. Psi-
kologian lizentziatutako neska 
esperientziaduna haurrak zain-
tzeko irrikaz. 615 73 68 07 

bergara. bergarako 48 urteko 
emakume euskalduna, ardura-
tsua, umeak, pertsona edade-
tuak edo lanak egiteko prest 
dago goizetik 15:00ak arte. 619 
44 36 96 

bergara. emakumea lanerako 
gertu: etxeak garbitu, nagusiak 
zaindu edota sukaldean egiteko 
prest. egun osoz, etxean bertan 
bizi izaten edota orduka lan egin-
go nuke. interesatuok deitu 
mesedez telefono honetara: 631 
60 36 41 (irma) 

bergara. emakumea umeak eta 
nagusiak zaintzeko gertu. ber-
takoa naiz. 610 34 97 88 

bergara. Pertsona arduratsua, 
informeduna, garbiketa lanak 
egiteko gertu. 696 27 25 34 

bergara. gizonezkoa lanerako 
gertu: etxeak garbitu, nagusiak 
zaindu edota sukaldean egiteko 
prest. egun osoz, etxean bertan 
bizi izaten edota orduka lan egin-
go nuke. deitu 602 07 12 06  
zenbakira. (armando) 

bergaran, arrasate edo 
oñati. mutila gertu nagusiak 
zaintzeko. esperientziaduna eta 
sei hilabetez san juan de diosen 
lan egindakoa, erizaintza ofizial 
moduan. gauetan ere lan egingo 
nuke. 639 66 57 88 edo 943 
78 62 19

bergara. Lehen hezkuntzako 
gradua eta haur hezkuntzako 
zikloa duen neska gazte euskal-
duna eta langilea. goiz eta arra-
tsaldetan haurrak zaintzeko 
eskaintzen da. 648 01 32 76 

 bergara. neska euskalduna 
haur hezkuntzako titulazioare-
kin, goizetan umeak zaintzeko 
prest. 684 14 95 54 

 Debagoiena eta Debaba-
rrena. erreferentzia onak dituen 
neska egunez lan egiteko gertu. 
garbitasunean eta etxeko lane-
tan esperientzia daukat. Lege 
paperak eguneratuta. 602 04 
02 97 

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. 697 66 89 20 

Debagoiena. b a na tza i l e , 
kamioi gidari edota zaintza lane-
tan arituko nintzateke. 603 06 
66 71 

Debagoiena. bertako neska, 
esperientziaduna, nagusiak 
etxean zaintzeko gertu. 637 18 
07 23 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua lanerako gertu: nagusiak 
zaindu, etxeko lanak egin, taber-
natan eta abar. etxean bizi iza-
ten, egun osoz edo orduka ere 
bai. 615 06 28 04 

Debagoiena. emakume espai-
niarra, eskarmentuduna, nagu-
siak zaintzeko gertu. 633 84 
65 30 

Debagoiena. nagusi eta umeak 
zainduko nituzke. baita astebu-
ruetan ere. 632 53 64 11 

Debagoiena. emakume eus-
kalduna gertu umeak edo nagu-
siak zaintzeko. ospitalean gaua 
pasatzeko ere bai. esperientzia-
duna. ainhoa. 671 35 22 60 

Debagoiena. emakumea lane-
rako gertu. eskarmentua dut 
umeak zaintzen, etxeko lanetan, 
lantegian, zerbitzari lanetan zein 
zaintzak egiten. 647 10 58 72 
edo 943 79 96 25 

Debagoiena. emakumea lane-
rako gertu. etxean bizi izaten, 
orduka edota gauetan ere bai. 
630 20 12 03 

Debagoiena. erizaintza lagun-
tzailea naiz eta gauetan edo 
11:00etatik 16:00etara bitar-
tean zaintza lanak egingo nituz-
ke. autoa daukat. 617 20 59 43 

Debagoiena. eskarmentudun 
neska orduka lan egiteko gertu. 
671 97 19 30 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten edo orduka lan egingo 
nuke. 606 64 16 09 

Debagoiena. garbiketak egi-
ten eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. etxean bertan bizi 
izanda edo bestela. Lege pape-
rak dauzkat. berehala hasteko 
gertu. 603 63 31 55 

Debagoiena. geriatria titulu-
dun neska lan egiteko gertu. 
ospitalean gaua pasatu edo 
etxean gaixoak zaintzeko. autoa 
daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena. Lan bila nabil 
umeak eta nagusiak zaintzeko. 
etxean bertan bizi izaten edota 
orduka. 610 99 70 46 

Debagoiena. margolari, igel-
tsero edota nagusi eta ezinduak 
zaintzen lan egingo nuke. oscar. 
642 50 54 27 

Debagoiena. mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. Lege paperak 
eguneratuta dauzkat. 632 26 
01 84 edo 658 74 94 63 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. erreferentzia ona eta 
eskarmentua dut nagusiak zain-
tzen eta etxeko lanetan. etxean 
bertan bizi izaten, egunez edo 
orduka. baserrietan ere bai. 662 
43 08 54 

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia dut 
eta euskaraz badakit. gidabai-
mena eta autoa dauzkat. deitu 
631 70 00 24  telefonora.

Debagoiena. neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko, orduka garbi-
ketak egiteko, zein nagusiak 
lagundu edo paseoan ateratze-
ko gertu. 695 73 87 95 

Debagoiena. neska euskaldu-
na arratsaldez edo astebukae-
ratan lan egiteko gertu. 696 37 
79 74 

Debagoiena. neska euskaldu-
na nagusiak zaintzeko gertu. 
baita etxean bertan bizi izaten 
ere. klinika laguntzaile titulua 
daukat. deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 82 69 68 

Debagoiena. neska gertu 
arratsaldetan ume eta nagusiak 
zaintzeko. 696 84 19 51 

Debagoiena. neska gertu 
umeak zaintzeko, garbitasun 
lanetarako eta sukalde lagun-
tzaile aritzeko. 608 77 60 27 

Debagoiena. neska lan bila: 
ume eta nagusiak zaindu edo 
taberna eta atariak garbitzen. 
etxean bertan bizi izaten, egu-
nez, orduka eta baita asteburue-
tan ere. 631 28 22 03 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu. sukalde laguntzaile, zer-
bitzari, nagusiak zaintzen edota 
garbitasunean lan egindakoa 
naiz. deitu telefono zenbaki 
honetara: 663 40 92 67 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, ume 
eta nagusiak zaindu etxean, ospi-
talean edota egoitzan, gidari, 
banatzaile eta abar. 696 32 13 69 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: nagusiak eta umeak zain-
du, denetariko garbitasunak, 
baita ostalaritza eta baserrietan 
ere, edo tabernan sukaldari. 
etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. esperientziaduna. autoa 
daukat. 697 20 00 86 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, tabernan 
sukaldari, garbiketak eta abar. 
autoa daukat. 636 11 23 40 

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke zerbitzari edo etxeko 
lanak egiten. 603 65 88 95 

eraikuntzan eta obra publikoe-
tan lan egingo nuke. deitu 628 
74 12 13  telefonora.

ile apaintzailea. ile apaintzailea 
eta estetizista eskaintzen da 
lanerako arratsaldetan, 15:30etik 
aurrera, eta larunbatetan. espe-
rientzia handia. 605 72 64 43 

ile-apaintzaile. ile-apaintzai-
le moduan lan egingo nuke 
arratsaldetan eta zapatutan 
egun osoz. 622 59 39 87 

klinika laguntzaile. nagusiak 
eta gaixoak zaintzeko prest, 
egunez edo gauez, etxean zein 
ospitalean. 609 98 02 52 

Lan bila. neska arduratsua, 
eskarmentuduna, arratsalde, 
gau eta asteburuetan lanerako 
gertu. nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketarako. arrasaten, 
bergaran edo aretxabaletan. 
618 14 71 34 

Lanerako gertu. enpresen 
administrazio eta zuzendaritzan 
lizentziatutako gaztea lanerako 
gertu, bergaran edo inguruan. 
662 10 14 41 

umeak zaintzeko prest. 
umeak eskolara eraman eta 
zaintzeko prest. 605 71 09 07 

Zaintza. gaixo eta nagusiak 
zainduko nituzke: etxean, ospi-
talera lagundu, paseoan lagundu 
eta abar. baita baserrietan ere. 
erizaintza eta kirofano lagun-
tzailea naiz. gidabaimena dau-
kat. 678 37 32 43 

 

5. irakaSkunTZa

501. JaSo
arrasate. 4. dbh-ko eta 6. 
mailako bi ikasleri eskola parti-
kularrak emango dizkien norbait 
behar dugu. 677 52 48 34 

 
502. eMan

bergara. ingeles eskolak ema-
ten ditut. maila guztietan. Cam-
bridge-eko eta heo-ko azterke-
tak gertatzeko ere bai. talde 
txikiak. goizetan, eguerdian edo 
arratsaldean. deitu 618 91 32 
89  zenbakira.

bergara. neska prest lehen 
hezkuntzako eta dbhko ikasleei 
eskola partikularrak emateko. 
685 77 40 26 

eskola partikularrak arra-
saten. eskola partikularrak 
emango nizkioke Lehen hezkun-
tzako edota dbh mailetako 
ikasleari. gaztetxoekin esperien-
tziaduna. 24 urte. deitu 676 58 
96 74  telefonora.

 

7. aniMaLiak

701. SaLDu
Txakurkumeak. san bernardo 
arrazako txakurkumeak salgai. 
abuztuan jaiotakoak dira. kon-
promiso gabe ikus daitezke. 
txertoekin eta desparasitatuta 
ematen dira. 688 66 35 20 edo 
646 72 98 47 

 703. eMan
arratoi txakurrak. arratoi txa-
kur txikiak, emeak, ematen dira 
opari. 669 89 55 74 

katuak eta katakumeak 
opari. katu helduak eta abuz-
tuan jaiotako katakumeak ema-
ten dira opari. 629 09 63 46 edo 
660 92 70 71 

Txakurkumeak opari. Lau 
txakurkume ematen dira opari. 
emeak. hilabete eta erdi dute. 
619 15 39 31 

Txakurkumeak. arratoi txakur-
kumeak ematen dira opari. 685 
75 86 49 

 

8. DeneTarik

801. SaLDu
Lursaila aretxabaletan. 
1.132 m2. etxebizitza berrien 
atzealdean, polikiroldegitik ger-
tu. 618 76 34 40 

ohe artikulatuak. bi ohe arti-
kulatu salgai. egoera onean 
daude eta gutxi erabilita. berga-
ran. 696 38 67 26 

Trastelekuak oñatin. Lurpe-
ko garajeetan  bi trasteleku saldu 
edo errentan ematen dira ugar-
kaldeko lehenengo blokean. bata 
9,11 m2 eta bestea 11,04 m2. 659 
35 06 53 edo 656 74 29 49 

 
802. eroSi

bergara. herritik gertu lursaila 
erosiko nuke. 660 64 20 42 

eskoriatza. Lursaila erosiko 
nuke. nahiago herritik gertu. 618 
76 34 40 

 
804. HarTu

bizikletak. botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
b e r d i n  d a  z e i n  e g o e r a t a n 
dagoen. iñaki. 699 06 23 95 

 
805. TrukaTu

Hizkuntza trukea. alemana 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. arrasatekoa naiz. 
669 13 20 08 

Hizkuntza trukea. Frantsesa 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. arrasatekoa naiz. 
685 76 59 73 

Hizkuntza trukea. ingelesa 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. aretxabaletakoa 
naiz. 628 51 22 78 

 
806. gaLDu

Telefonoa taxian. irailaren 
13an, eibarren hartutako taxian 
nire samsung s2 mugikorra jaso 
zuen mutilari: bateriarik gabe 
egongo da eta mesedez deitui-
dazu. eskerrik asko. (joana). 
666 32 97 28 

 
807. aurkiTu

betaurrekoak bergaran. 
eguzkitako betaurreko batzuk 
aurkitu ditut espoloian. 659 81 
72 37 

 

9. HarreManak

904. beSTeLakoak
Debagoienetik gasteizera. 
goizetan gasteizera joan behar 
dugun bi pertsona gara eta deba-
goienetik autoz doan norbaiten 
bila gabiltza. 666 74 14 33 

Debagoienetik gasteizera. 
irailetik ekainera arte, gasteize-
ra doan norbaitekin autoa kon-
partitu nahiko nuke. 7:30ean 
irten eta 16:30-17:00ak ingu-
ruan itzultzeko. 645 00 62 79 

iragarkia JarTZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.eus/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).

Zure     
iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a  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

bergara
jangelako zerbitzaria 

behar da.
esperientzia 

ezinbestekoa.
bidali CVa: 

jatetxean@gmail.com



28 2014-09-26  |  egUbakoitza  |  gOIENAZerbiTZuak

zAPAtUA, 27

eguraldiak udako itxura hartuko 
du: zerua hodei gutxirekin egon-
go da eta giro eguzkitsua izango 
da egun osoan.

DOmEKA, 28

domekan egunak okerrera egin-
go du. goizean eguraldi ona izan 
arren, ekaitz arriskua sor daiteke 
iluntze aldera.

Max. 25º

Min. 11º

Max. 25º

Min. 11º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

zapatuan eguzkia 
nagusituko da. domeka 
iluntzean ekaitza egiteko 
arriskua izango da.

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

bekak
Unibertsitateko beka oroko-
rrak. eusko jaurlaritza. bekak 
unibertsitateko edo goi-mai-
lako ikasketak egiten dituzten 
ikasleentzat, euskal autonomia 
erkidegoan edo estatuko bes-
te lurralde batean. irailak 30.

SEPI bekak. SEPI Fundazioa. 
enpresan lanean hasteko uni-
bertsitate ikasleei zuzenduta-
ko bekak. baldintzak: 30 urte 
baino gutxiago, beka bakoitze-
ko ikasketa titulua. azken egu-
na: irailak 29.

Ikerketa. Reina Sofia Museoa 
Fundazioa. Urtebetez ikerketa 
egonaldiak egiteko bi beka. 
epea: irailak 30. 

musika. Yamaha europa musi-
ka Fundazioa. 25 urtetik behe-
rako musikari gazteentzat. 
epea: azaroak 30. 

Lana
Informatika programatzai-
leak. estatuko gorte nagusia. 
madrilgo Senaturako sei pro-
gramatzaile informatiko behar 
dituzte. baldintzak: unibertsi-
tate diplomatura. azken eguna: 
urriak 8.

LeHiakeTak
gazte Sariak. madrilgo Uni-
bertsitate Konplutenseko Fun-
dazioa. arlo ezberdinetako 
etorkizun handiko sortzaileei 
zuzendutako saria. arloak:  eko-
nomia, komunikazioa, arte 
plastikoak, ingurumena eta 
jasangarritasuna, giza eskubi-
deak eta elkartasuna, narrati-
ba eta zientzia eta teknologia. 
epea: urriak 17.

Argazkiak. irungo argazki 
elkartea. irun Hiria 25. argaz-
ki lehiaketa. gaia librea izango 
da. epea: urriak 17.

inForMaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

asteLehena, 29 martitzena, 30 eguaztena, 1 eguena, 2zaPatua, 27 domeka, 28egubakoitza, 26

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 erreportajea 

13:25 zorion agurrak 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 kontzertua 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ertzak 

18:00 erreportajea 

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 erreportajea 

23:55 debagoiena zuzenean

00:25 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 erreportajea 

13:25 zorion agurrak 

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 amaia dj 

17:30 ikusi irratia

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 artearen ibilbidea 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 ertzak 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak 

23:30 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ertzak 

13:30 harmailatik 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 artearen ibilbidea 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 harmailatik 

17:30 ikusi irratia 

18:30 berriak 

19:00 ertzak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 aniztasunean bizi 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 artearen ibilbidea

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ertzak 

13:30 ur eta lur 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak 

15:00 ikusi irratia 

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak 

17:00 aniztasunean bizi 

18:10 erreportajea 

18:30 berriak 

19:00 artearen ibilbidea 

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 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

10:00 amaia dj 

10:30 erreportajea 

11:00 debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 moda desfilea 

13:15 onein 

13:45 ikusmira 

14:00 tertulia 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 astea iruditan 

16:05 erreportajea 

16:30 ikusi irratia 

17:30 amaia dj 

18:00 ertzak 

18:50 ikusmira 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan 

20:00 erreportajea 

20:30 amaia dj 

21:00 tertulia 

22:00 debagoiena zuzenean 

22:55 astea iruditan 

23:00 tertulia 

00:00 amaia dj

10:00 debagoiena zuzenean 

10:55 astea iruditan 

11:00 ur eta lur 

11:35 amaia dj 

12:00 tertulia 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 ur eta lur 

14:40 onein 

15:10 ertzak 

16:00 amaia dj 

16:30 debagoiena zuzenean 

17:25 astea iruditan 

17:30 ikusi irratia 

18:15 tertulia 

19:10 ertzak 

20:30 debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 tertulia 

22:30 amaia dj 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:55 astea iruditan

00:00 kontzertua

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 amaia dj 

13:00 ikusi irratia 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 tertulia 

18:00 idemtitateak 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 erreportajea 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 erreportajea 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

goiena

San Migel jaiak 
astelehenean ikusgai
oñatin eta aretxabaletan ospa-
tuko dira asteburuan San migel 
jaiak eta asteburuak bi herri 
horietako festetan ematen due-
na jasoko da asteleheneko Deba-
goiena zuzenean saioan. kaleko 
giroa eta ekitaldiak ikusi ahal 
izango dira saioan.
'Debagoiena zuzenean'
astelehena, 20:00

BERGARAKO STOLTZ-FRERES ORGANOAREN LAGUNEN ELK.

bergarako organoari 
buruzko erreportajea
bergarako San Pedro elizan 
dagoen organoak konponketak 
behar ditu. lanoi aurre egiteko, 
Bergarako Stoltz-Freres Orga-
noaren lagunen elkartea sortu 
da herrian. elkarteko kide eta 
organo jotzaile aitor olearen 
adierazpenak jasoko dira.saioan.
'Debagoiena zuzenean'
egubakoitza, 20:00

ARRASATE IRRATIA

Kooltur ostegunak egitas-
moaren barruan, Kashbad 
taldeak eskainiko du ikas-
turte berriko lehen kon-
tzertua Arrasateko gazte-
txean. Bertara joateko 
sarrerak lortzeko deitu 943 
25 05 05 telefonora edo, bes-
tela, idatzi irratia@goiena.
com helbidera. Eguenean 
egingo da zozketa.

kashbad taldearen 
kontzertua ikusteko 
sarrerak zozketan

Astean egindako elkarriz-
ketak berreskuratuko dira 
asteburuan, 10:00etan. Bes-
teak beste, entzun ahal 
izango dira Udaleko Agen-
da 21eko teknikari Nerea 
Laspiurrek esandakoak 
Mugikortasun Asteari 
buruz, eta baita Imanol 
Gallego kazetaria Donos-
tiako Zinemaldiaz berbetan.

asteko gainbegiratua 
zapatuan eta 
domekan, 10:00etan

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 26 Fernandez maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

Zapatua, 27 irizar erguin 11 943 79 12 39

Domeka, 28 amezua sta. marina 32 943 79 09 74

astelehena, 29 esPañoL moraLes araba etorb.,  14 943 79 18 65

Martitzena, 30 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

eguaztena, 1 etXeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

eguena, 2 aLberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

bergara

egubakoitza, 26 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Zapatua, 27 zabaLa barrenkale 25 943 76 16 87

Domeka, 28 zabaLa barrenkale, 25 943 76 16 87

astelehena, 29 guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05

Martitzena, 30 esteLLa matxiategi 5 943 76 19 63

eguaztena, 1 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

eguena, 2 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Oñati

egubakoitza, 26 anduaga san Lorentzo 3 943 78 21 16

Zapatua, 27 anduaga san Lorentzo, 3 943 78 21 16

Domeka, 28 anduaga san Lorentzo 3 943 78 21 16

astelehena, 29 anduaga san Lorentzo, 3 943 78 21 16

Martitzena, 30 anduaga san Lorentzo, 3 943 78 21 16

eguaztena, 1 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguena, 2 garate kale barria 42 943 78 05 58

Farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).



gOIENA  |  2014-09-26  |  egUbakoitza 29ezkontzak eta eskelak    |    ZerbiTZuak

Pilar eta Jose 
gaur, irailak 26, Pilarren eta joseren urrezko ezteiak bete dira. 
"zorionak, zuen seme-alaben eta biloben partetik. musu pila bat, 
eta domekan ospatuko dugu denok elkarrekin . eskerrik asko 
denagatik".

antonia eta Diego 
antonia barquero eta diego rajado. "abuztuaren 18an, 50 urte 
ezkondu zirela. irailaren 27an familia guztiarekin ospatuko dute. 
zuen hiru seme-alaben eta, bereziki, lau biloben partetik, eskerrik 
asko guztiagatik. Familia osoaren partetik, zorionak, jarraitu 
horrela eta ondo pasatu zuen urrezko ezteietan!". 

iñaki eta eli 
iñaki aranzabal eta eli larraza 
irailaren 27an ezkonduko dira 
debako kresala hotelean. ondo-
ren, bertan bazkalduko dute kua-
drillakoekin eta familiarekin. 
"zorionak eta musu handi bat, 
etxekoen partetik!".

ivan eta Laura 
ivan rios eta laura Valderas irai-
laren 27an, zapatua, ezkonduko 
dira arraten. "oso ondo pasatu 
zuen eguna familiarekin eta lagu-
nekin. asko disfrutatu eztei-bi-
daian". (Las Marujas del Prime-
ro).

belen eta iban 
belen eta iban irailaren 27an 
ezkonduko dira Sevillan, el Sal-
vadorko elizan. "egun zoragarria 
igaro dezazuela eta ondo pasa-
tu eztei-bidaian! zorionak eta 
musu potolo bat, familiaren, 
lagunen eta, bereziki, kaieten 
eta manexen partetik! Hegazki-
nez, autoz, trenez edo edozein 
modutan, hara joango gara! 
bagoaz, Sevilla!".

Juanita eta camilo 
51 urte ezkondu zirela. "zorionak, 
aita eta ama! eskerrik asko dena-
gatik; zuen laguntzagatik. iru-
neren, matiren, igorren, anderren, 
Saioaren, josuren eta naroaren 
partetik, musu handi bat".

UrteUrrena

 marco zabaletaren alarguna

2013ko irailaren 29an hil zen, 89 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko irailaren 26an.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
irailaren 27an, 19:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Ovidia 
Bernardo Aranguiz

clotilde gallego garcia. eskoriatzan, irailaren 11n. 76 urte.

Juan iturrospe Mujika. oñatin, irailaren 17an. 89 urte.

Josefa gillerma rivera iradi. aretxabaletan, irailaren 18an. 88 urte.

M. Milagros inziarte otadui. bergaran, irailaren 18an. 89 urte.

angela barrutiabengoa ezenarro. bergaran, irailaren 21ean. 90 urte.

Jose antonio olmo nieto. arrasaten, irailaren 22an. 95 urte.

Maritxu alegria uribe-etxebarria. eskoriatzan, irailaren 25ean.

h i l da kOa k

Hileta

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Eskoriatzan, 2014ko irailaren 26an.

haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, izango da, 
19:00etan, eskoriatzako san Pedro parrokian.

—
Zure bizitzak hezkuntza, laguntza izan ditu xedeak.

Guk, zure lobak, jarraituko dugu bidea.

Maritxu Alegria 
Uribe-Etxebarria

eSkeLak JarTZeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

oroigarria

 arizmendi ikastolako jose aranako andereño ohia 

Arizmendi Ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
Leintz bailaran, 2014ko irailaren 26an.

Har beza familiak gure atsekabe-mina.

Maritxu
Alegria Uribe-Etxebarria

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.
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zINEmA
arraSaTe

AMAIA ANTZOKIA

el amanecer del 
planeta de los simios
zapatua: 19:30, 22:15.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

campanilla, hadas y 
piratas
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

ANTZOKIA

el corredor del 
laberinto
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.

campanilla, Hadas y 
piratas
zapatua eta domeka: 
17:00.

gaSTeiZ

BOULEvArD

un viaje de 10 metros
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

La isla minima
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
zapatua eta domeka: 
15:35.
egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 19:55, 22:05.

La entrega
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
zapatua eta domeka: 
15:40.
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.

el tour de los Muppets
zapatua: 17:30.

Las aventuras de 
Peabody y Sherman

domeka: 17:30.

el corredor del 
laberinto
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 20:05, 22:25.

Libranos del mal
egubakoitza eta zapatua: 
22:20, 00:35. 
domeka: 20:10, 22:30.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 20:10, 
22:30.
eguaztena: 20:10.

Si decido quedarme
egubakoitza eta zapatua: 
15:50, 18:00, 20:10.
domeka: 15:50, 18:00.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 18:00.

asi en la tierra como 
en el infierno
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
egubakoitzetik eguenera: 
22:45.

boyhood
egubakoitzetik eguenera: 
19:40.

el hombre mas 
buscado
egubakoitzetik eguenera: 
20:00, 22:25.

el niño
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 19:45, 21:30, 
22:30.

Hercules
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:50.

Lucy
egubakoitza eta zapatua: 
00:10.
egubakoitzetik eguenera: 
18:10, 20:10, 22:10.

como entrenar a tu 
dragon
zapatua eta domeka: 
15:35. 
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.

guardianes de la 
galaxia
egunbakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
17:30.

La abeja Maya
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.
zapatua eta domeka: 
15:40.

La abeja Maya 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
15:30.

operacion cacahuete
zapatua eta domeka: 
16:00.

Transcendence
eguaztena: 22:30.

fLOrIDA

un viaje de diez 
metros
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12.00, 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

La isla minima
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

betibu
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

La gran seduccion
egubakoitzetik domekara: 
19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:45.

antes del frio invierno
egubakoitzetik domekara: 
16:45, 20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 16:45.

eguena: 16:45, 20:30.

Tres mentiras
egubakoitzetik eguenera: 
18:45.

Zumeta izenik gabe
astelehenetik 
eguaztenera: 20:30.

La entrega
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

el niño
egubakoitza: 17:15, 
19:45, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:15, 19:45, 
22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:15.
eguena: 17:15, 19:45, 
22:30.

el corredor del 
laberinto
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

Les doy un año
egubakoitzetik eguenera: 
19:30.

el hombre mas 
buscado
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Yves Saint Laurent
egubakoitzetik eguenera: 
20:30.

guardianes de la 
galaxia
zapatua eta domeka: 
12:00.

operacion cacahuete 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
12:00.

como entrenar a tu 
dragon 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

Gaur zinema-aretoetara 
heltzen den La isla 
mínima-k Donostiako 

Zinemaldian parte hartu du. 
Alberto Rodriguezen istorioa 
80ko hamarkadako 
Andaluzian kokatzen da. Bi 
neska gazte desagertzen dira 
eta polizia bikote bat hasiko 
da neska gazteen 
desagerpena ikertzen.  Kasua,  
thriller-etan gertatzen den 
bezala, korapilatzen joango da 
eta ikerketa aurrera doan 
neurrian garai hartako giroaz 
jabetuko gara. Igartzen da 
Francoren garaitik 
demokraziarako aldatze 
prozesua. Gizartean oraindik 
lehengo bizimoduaren 
aztarnak bizirik daude:  
kazikeek oraindik indar handia 
dute. Denek dakite normalak 
ez diren gauzak gertatzen 
direla; baina badakite ere 
halako kasuetan  hobe dela 
beste alde batera begiratzea. 
Kasuaz arduratzen diren 
poliziak oso bestelakoak dira: 
batek, Francoren garaiko 
portaerak alde batera utzi nahi 
ditu eta besteak, alderantziz,  
oraindik arazoak dituelako,  
aurreko garaitik mantentzen 
diren portaera eta karguekin. 

Bi poliziak oso desberdinak 
izan arren, egoera larrietan eta 

latzetan nabarmenak diruditen 
aldeak nahasten dituzte. 
Giroan nabarmentzen den 
ustelkeria morala kutsakorra 
izan daiteke.  Horrela, thriller 
soziologikoa dela esan daiteke.

Alberto Rodriguezek film 
sinesgarria egitea lortu du.  
Oso ondo girotua dago. Aktore 
guztiak oso ondo aukeratuta 
daude: ibilbide luzea duten 
aktoreak eta bakarrik 
momentu batean agertzen 
direnak; arropak, tokiak, 
etxeak, paisaiak…. 

Hain zuzen ere, garai 
hartan murgiltzen gaituzte. 
Zuzendariak istorioa 
kontatzeko modu indartsua 
erabiltzen du. Alde batetik, 
thriller-ek duten tonu zuzena 
eta  elektrikoa erabiltzen du, 
eta, beste aldetik, goitik 
filmatutako paisaien eta 
lekuen planoek filmari tonu 
estilizatua eta estetikoa 
ematen diote.

Beste alde batera begira

ANTONIO ZAbALA

KrItIKA

La iSLa MiniMa  
Zuzendaria: alberto rodriguez.
Herrialdea: espainia.
aktoreak: raul arevalo, javier gutierrez, 
antonio de la torre.

MuSika

araMaio La West bluegrass
Country musikarekin girotuko 
du Sastiña 1988. urtean sortutako 
taldeak. Errepertorio propioaz 
gain, beste musikari batzuen 
bertsioak egiten dituzte; besteak 
beste, Earl Scruggsenak eta Cre-
dence Clear Water Revivalenak.
gaur, egubakoitza, sastiñan, 20:00etan. 

arraSaTe Screamers & Sinners 
eta The Potes
Garagartza auzoko San Migel 
jaietan egingo dute kontzertua 
bi talde arrasatearrek. 
gaur, egubakoitza, garagartzan, 22:30ean. 

oñaTi euskabaret, Han eta Furia
Oñatiko San Migel jaietako Egun 
Morea bukatzeko kontzertua egin-
go dute hiru taldeek. 
gaur, egubakoitza, txosna gunean, 22:00etan.

arraSaTe Dantzaldia
Garagartzako San Migel jaietan 
dantzaldia egingo du Gaur Bai 
taldeak. 
bihar, zapatua, garagartzan, 19:30ean.

oñaTi orlis Pineda y cayamba
Askotariko koloreetako musika 
izango da protagonista San Migel 
egunean. Banda horretan, Espai-
nian bizi diren kubatar musika-
riak topatuko ditugu nagusiki. 
Musikalki, Karibe aldeko doinuak 
ekarriko dituzte.
irailaren 29an, txosna gunean, 19:00etan.

oñaTi La Pulga
Askoa Etxebarrietak flamenko 
erakustaldia egingo du San Migel 
egunean. 
irailaren 29an, atzeko kalean, 19:30ean.

oñaTi Mikel urdangarin
Kantu intimoak eta sentimenta-
lak dira Urdangarinek Foruen 
plazako oholtza gainean batera-
tuko dituenak: besteak beste, 
Azula diskoko kantuak abestuko 
ditu. 
irailaren 29an, Foruen plazan, 22:30ean.

oñaTi Flor de Mexico mariatxia
Mexikoko rantxerekin eta beste 
hainbat doinurekin girotuko dute 
San Migel Bixamon eguna. 
irailaren 30ean, Foruen plazan, 19:00etan.

erakuSkeTak

oñaTi 'amets kabi'
Erakusketan parte hartzen duten 
eskultoreak dira: Ricardo Ugar-
te, Jose Ramon Anda, Jose Zugas-
ti, Iñaki Ruiz de Eguino, Iñigo 
Arregi, Iñaki Olazabal, Koldobi-
ka Jauregi eta Guillermo Olmo. 
Erakusketaren ordutegia da: egu-
bakoitzetan eta zapatuetan, 
11:00etatik 14:00etara eta 17:00eta-
tik 19:00etara eta domeketan, 
11:00etatik 14:00etara 
urriaren 19ra arte,  gandiaga topagunean. 

bergara Jose Maria arteaga
Gaztetatik hasi eta bere azken 
urteetara arte, Arteagak eginda-
ko marrazkien bilduma da. Gehie-
netan, lumatxoa eta tinta txina-
tarra erabili izan zuen. Domeka 
da azken eguna.
irailaren 28ra arte, aroztegi aretoan. 

oñaTi Pintura erakusketa
Aire zabaleko XII. margo lehia-
ketako margolan irabazleak eta 
esanguratsuenak eta Oñatiko 
margo taldekoen pinturak daude 
ikusgai kultura etxeko erakus-
keta gelan, 18:00etatik 20:00etara. 
urriaren 12ra arte, kultura etxean. 

bergara aire zabaleko lehiaketa 
Pintura lehiaketara aurkeztuta-
ko lan onenak daude ikusgai. 
Tartean, saria lortu zutenak. 
urriaren 5era arte, udaletxean, egunero. 

areTxabaLeTa Dantza
San Migel jaietan, Beinke-Lo-
ramendi dantza egingo dute. 
Dantza emanaldian, nahi duten 
herritar guztiek parte hartu 
ahal izango dute. Beinke eta 
Loramendi elkarteek bat egin 
zutenean sortutako dantza da 
aretxabaletarrek egingo dute-
na. Ostean, larrain-dantza 
egingo dute leku berean. Hori 
ere, herritarrek.
bihar, zapatua, herriko plazan, 19:00etan.

goiena

bergara 'koka kola eta barea' antzezlana
Ray (Ramon Agirre) eta Niken (Inazio Tolosa) eskutik Ez Dok 
Hamairuren garaira bidaiatzeko aukera egongo da. Benito 
Lertxundi, Lourdes Iriondo, Mikel Laboa eta gainerakoak 
izango dituzte hizpide, “lotsagabe baino errespetuz”.
gaur, egubakoitza, zabalotegin, 22:00etan.

iker barandiaran

arraSaTe bullet Proof Lovers donostiarrak
Bullet Proof Lovers taldeko abeslaria amerikarra da, power-pop 
alorrean zeresana eman duena, eta harekin batera emaitza 
rockero irekia lantzen du taldeak. Boskote donostiarra talde 
berria da, baina eskarmentu handiko musikariak ditu.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:00etan. 

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

non-Zer iraiLa 26
urria 2



gOIENA  |  2014-09-26  |  egUbakoitza 31ZerbiTZuak

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

oSPakiZunak

arraSaTe San Migel jaiak 
garagartzan 
San Migel jaiak ospatuko dituz-
te aste bukaeran Garagartza 
auzoan. Aurten, nobedadeak dau-
de: batetik, rock kontzertuak 
berreskuratzeko erabakia hartu 
du jai batzordeak, eta, bestetik, 
ibilgailuendako itxi egingo dute 
jaigunea.  
gaurtik domekara arte, garagartzan. 

oñaTi San Migel jaiak 
Domekan hasiko dituzte jaiak 
Oñatin, Txantxikuaren jaitsiera-
rekin. Gaurtik martitzenera arte 
egitarau zabala osatu du Udalak: 

musika, umeendako ekitaldiak, 
omenaldiak, Egun Morea, dan-
borrada eta Musika Bandaren 
kontzertua Lazarraga lorategian, 
besteak beste.  
gaurtik martitzenera arte, oñatin.

areTxabaLeTa San Migel jaiak 
Aste bukaeran ospatuko dituzte 
San Migel jaiak Aretxabaletan. 
Egitarau zabala prestatu dute.  
gaurtik domekara arte, oñatin.

irTeera

eLgeTa Mendi irteera: balerdiri bira
Lauzpabost orduko ibilaldia egin-
go dute Aralarren dagoen Baler-

di tontorrari bira eginda. Adinez 
nagusi direnendako irteera da. 
etzi, domeka, mendizaleen plazan,  08:00etan. 

arraSaTe arabako lautadara
Arabako lautada integralaren 
laugarren etapa egingo dute dome-
kan: Opakua-Ziordia. 
etzi, domeka, autobus geltokian.

uMeak

bergara ipuin kontaketa
Maite Frankok haurrendako ipuin 
kontaketa bikoitza egingo du: 
18:00etan eta 18:30ean. Sarrera, 
doan. 
gaur, egubakoitza, udal libuturegian, 18:00etan. 

HiTZaLDia

bergara banku etikoa
Hainbat puntu landuko dituzte: 
banku etikoa eta kooperatiba 
energetikoen jarduerak, Oparitu 
zuhaitz bat egitasmoa eta maia-
tzeko Europako hauteskundeetan 
gastatu zen dirutza.
urriaren 2an, kultura etxean, 19:30ean.

arraSaTe barnetasunari buruz
Enrique Martinez Lozano psiko-
terapeuta, soziologo eta teologoak 
Barnetasunean hezi: zergatik eta 
nola egin gaia izango du hizpide 
Arizmendi Ikastolan, hezkuntzan 
diharduten profesional eta gai-
nerako interesatuendako. Urria-

ren 2an Arizmendin egongo da, 
3an Huhezin eta urriko lehen 
aste bukaeran Arantzazun for-
mazio-saioa egingo du 80 lagu-
nendako.
urriaren 2an, arimazubi gunean, 18:00etan.

Deia

oñaTi Ludotekako festa
Txaloka ludotekak askotariko 
ekintzak egingo ditu herriko nes-
ka-mutikoendako. Ludoteka kale-
ra aterako dute Txatxilipurdiko 
begiraleek. 
gaur, egubakoitza, Foruen plazan, 16:45ean. 

oñaTi igerilekuak itxita
Zubikoako igerilekuak itxita egon-
go dira irailaren 25etik urriaren 
7ra, garbitze-lanak egiteko. Tar-
te horretan, bi putzuak sakon 
garbitu eta konponketa lanak 
egingo dituzte igerileku txikian. 
gaurtik urriaren 7ra arte. 

ikaSTaroak

arraSaTe Herrixa Dantzan
Patxi Monterorek gidatutako 
dantza ikastaroetan izena ema-
teko epea bihar zapatua itxiko 
dute. Interesatuek AEDn edo 
Gazte Bulegoan eman behar dute 
izena. Ikastaroa helduendako da 
eta bi maila ditu. Euskal dantzak 
eta erromerietako dantzak lan-
duko dituzte.
irailaren 26ra arte, aedn edo gazte bulegoan.

goiena goiena

oñaTi amparo Sanchez eta La 
Jodedera
San Migel jaietako lehen kon-
tzertua izango da. Amparanoia 
taldeko abeslari izandako 
Amparo Sanchezek bakarka-
ko emanaldia egingo du. Hare-
kin egongo dira oholtzan La 
Jodedera taldekoak. Musika-
ri euskaldunek eta kubatarrek 
osatzen dute 2009an sortuta-
ko taldea.
gaur, egubakoitza, Foruen plazan, 22:00etan.
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Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Wal-
dau, John Malcovich, Denzel 
Washington, Benicio del Toro, Noo-
mi Rapace... Zinemaren izarrek 
piztu dute aurtengo Donostiako 
Zinemaldian ere ikusmin handiena. 
Guztiok asebetetzeko moduko taldea 
izan da, gainera, 62. edizio honetan 
Donostian: “Europako zinegileek 
protagonismo handia izan dute, 
baina antolatzaileek jakin izan dute 

hori Hollywoodeko izarrekin uztar-
tzen. Gaur, Benicio del Tororen 
etorreraren zain gaude”, dio Imanol 
Gallegok, Zinemaldian lanean dihar-
duen Goienako kazetariak.   

Izen handienekin aurrez aurre
Besteak beste, Jessica Chastaine-
kin eta Nikolaj Coster-Waldau 
Game of Trhones telesail ospetsu-
ko aktore protagonistarekin argaz-
kia atera eta hitz batzuk elkartru-
katzeko aukera izan du Gallegok. 
Hori bakarrik ez, photocall-etan 
eta prentsarendako egindako age-
rraldietan gainontzeko protago-
nistak ikusi eta entzuteko aukera 
ere izan baitu: “Denzel Washing-
tonek denok liluratu gintuen Donos-
tia saria jaso zuenean, baina Jes-
sica Chastain are liluragarriagoa 
iruditu zait”. “Pentsa, astelehen 
gauean gala zeukan eta 40 minutuz 
atzeratu zen hasiera, Chastain 
zaleekin argazkiak ateratzen egon 
zelako". Eta gaineratu du: "Nik, 
La noche mas oscura edo El árbol 
de la vida filmeen gainean egin 
nuen berba harekin, eta oso adei-
tsua da. Oso dotore zegoen, oso 
ongi jantzita”. 

Game of thrones telesail ospe-
tsuan Jamie Lannister da Nikolaj 
Coster-Waldau aktorea, eta Donos-
tian izan da Susanne Bier zuzen-

dari danimarkarraren En chance 
til filmarekin: “Badaki bere momen-
tua dela eta aprobetxatzen daki. 
Oso jator egon zen, guztiokin atera 
zuen argazkia”, dio Gallegok.   

Aste zirraragarria
Aste gogorra baina polita eta 
zirraragarria bizi izaten ari da 
Gallego: “Sentsazioa da inoiz 
baino azkarragoa ari dela izaten 
dena. Batetik bestera goaz korri-

ka”, dio. Izan ere, Sail Ofizialak 
normalean baino zortzi film gehia-
go hartu ditu aurten.  

Irabazleen izenak, gaur 
Bada, gaur emango ditu aditzera 
epaimahaiak Sail Ofizialeko aur-
tengo film sarituak; tartean, Urrez-
ko Maskorra. Eta, hain zuzen, 
lehia horretan da Loreak filma. 
Kritikaren eta ikusleen aldeko 
iritziak baditu, behintzat.

goienako kazetari imanol gallegok aste osoa eman du donostiako zinemaldian

ikusmin handiena piztu duten aktoreetako batzuekin egon ahal izan da aurrez aurre

Zinemaldian, Hollywoodeko izarrekin
b u k at z e kO

Imanol Gallego, Nikolaj Coster-Waldau Game of trhones telesailko aktorearekin. Jessica Chastain eta Gallego. 

AgUrNE 
bArrUSO

D
uela 10 egun sinatu 
zuten UNED Bergara 
Patronatuak eta Ber-
garako Udalak Errege 

Seminarioa eta Arrizuriaga 
trukatzeko hitzarmena. UNED 
Arrizuriagara joango da eta 
Errege Seminarioa udalaren 
esku geldituko da. 

Sinadura horrekin urte-
tako ibilbide gogor eta lis-
kartsuari eman diote amaie-
ra. Bergarako Udaleko gehien-
goa, Gipuzkoako Batzar 
Nagusietako gehiengoa eta 
UNED bera truke hori egi-
tearen alde agertu dira aspal-
didanik. Bergaran egindako 
kontraste-bileretan herrita-
rrak ere proposamen horren 
alde agertu ziren nabarmen. 
Dozenaka bilera, ebazpen 
eta harreman egin dira tru-
kea gauzatu ahal izateko eta 
azkenean egin da. Bergaran 
unibertsitatea dagokion 
tokian izango dugu eta honek 
herriaren garapenean lagun-
duko du eta Udalak, udale-
txearekin parez pare, herri 
erdi-erdian, eraikin ezin 
hobea izango du Errege 
Museoa eta bestelako proiek-
tuak herritarren esku jar-
tzeko. Beraz, Bergara atera 
da irabazten edozein tokita-
tik begiratuta ere. 

Zorionak Udalari eta UNED 
Patronatuari eta zorionak, 
bereziki, bergararrei! 

Arrizuriaga eta 
Errege 
Seminarioa

a z k e n  b e r b a


