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Azken datuen arabera, %14,41eko 
langabezia tasa dago. Gauzak 
horrela, une ezin hobean dator 
IV. Lanbai Enplegu Azoka, Mon-
dragon Unibertsitateak eta Arra-
sateko Udalak Lanbideren lagun-
tzarekin antolatuta. 

Aurtengo azoka aurrekoetatik 
desberdina izango da, ibilbide 
edo prozesu gisa muntatu da eta. 
Hala, ekainaren 6an, 7an eta 8an 
tailer batzuk emango dituzte eta 
9an, azoka. Tailerretan, lan-mun-
duan arrakastaz hasi nahi duen 
edonorendako baliagarriak diren 
tresnak edo gaiak landuko dituz-
te; horrela, azokara hobeto pres-
tatuta joan daiteke jendea. Zehaz-
ki, ekainaren 6an marka pertso-
n a l a  l anduko  du t e ;  7 an , 
curriculuma eta lan-elkarrizketak; 
eta 8an, hautaketa prozesuak. 
MUko Enplegurako Lan Orien-

tazio zerbitzuko arduradun Amaia 
Corralesek eta Maria Alonsok 
gidatuko dituzte tailerrak. Lan-
bideko zentro kolaboratzailea da 
MUko enplegu zentroa. Corrale-
sen esanetan, "tailerretan, erre-
mintak emango zaizkie gero 

bakoitza bere kabuz lan munduan 
sartu ahal izateko".

Curriculuma eskuan joatea 
komeniko da, baina, Alonsok 
dioenez, "curriculuma tresna 
bizia da eta erreminta hori nor-
beraren ibilbide profesionalera 

eta egoera pertsonalera moldatu 
behar da"; beraz, nahiz eta bola-
dan dauden bideo-curriculuma, 
portafolioa eta beste formatu 
batzuk, egokiena zein den nor-
beraren arabera ikusi beharko 
da. Hori zein den erabakitzeko 
gakoak tailer baten emango dituz-
te, ekainaren 7an.

Enpresek jo dute MUrengana 
Beste bi nobedade garrantzitsu 
azpimarratzen ditu azokako koor-
dinatzaile Susana Azpilikuetak: 
"Batetik, aurten datorren enpre-
sa kopurua nabarmendu behar 
da: 42. Gainera, askoren kasuan, 
enpresek jo dute guregana azokan 
egoteko interesa zutelako. Beste 
nobedade bat da orain arte elka-
rrizketa tartea MUko ikasle eta 
ikasle ohientzat bakarrik zela 
eta aurten nahi duten guztien-
dako izango dela, kontuan har-

tuta tarte mugatua dela; eskaerak 
datozen neurrian banatuko dugu 
tarte hori". 

Aldez aurretik jakin daiteke 
ze enpresa joango diren eta bakoi-
tza zeren bila doan, eta elkarriz-
keta eskatu, webgune honetan: 
lanbai2016.mondragon.edu.  

"Azoka interesgarria da" 
Enpresarik gabe ezin izango litza-
teke Lanbai azoka antolatu, eta 
aurten inoiz baino gehiago izan-
go dira, sektore askotarikoak, 
eta, hainbat, lan-eskaintza zeha-
tzekin; beste askori curriculuma 
uzteko eta norbera ezagutaraz-
teko aukera ere egongo da.

Arteman da Lanbain izango 
den enpresetako bat, eta eskain-
tza zehatz batekin, gainera. Aur-
ten selekzio prozesua zabaldu du 
Artemanek, eta "pertsona horren 
bila" joango da Lanbaira, Arte-
maneko Arantzazu Lagunillaren 
esanetan: "Komunikazio aditua, 
community manager ezagutzak 
dituena, arlo komertziala landu-
ta duena… profil nahiko zabale-
koa". Iaz ere Lanbain izan zen 
Arteman, eta egiaztatu zuen gaz-
teak "oso ondo prestatuta" dau-
dela "jakintza, jarrera eta ezagu-
tza aldetik; eta gogo handiko 
jendea da, gainera".

IK4-Ikerlaneko Eneko Perez 
ere hantxe izango da. Hauxe da 
euren helburua: "Aukera ematea 
gazteei eta ikasleei inguru hone-
tan lan egiteko. Eskaera handia 
dugu eta berau inguruko gazteei 
erraztu nahi diegu". 

Lanbai oso tresna egoki gisa 
ikusten du Perezek: "Lanbai azo-
kan interesgarriena izango da bi 
ataletan zatizen dela: betikoa, 
non enpresek gure standa izango 
dugun eta CV dezente jaso ditza-
kegun, eta gero, elkarrizketak 
egiteko aukera gure proiektuan 
interesa dutenekin. Aukera ema-
ten digu elkarrizketak azkar egi-
teko, interesatuekin egoteko, eta 
lehen aukeraketa egiteko asko 
laguntzen du horrek".

Giza-baliabide arloko hainbat enpresa ere izango dira Lanbain; irudian, iazko azokan, Adeccoko ordezkari bat azokako bisitari batekin.  |   l.k.

Lau eguneko ibilbide gisa 
antolatu dute aurten Lanbai

ekainaren 6tik 8ra, marka pertsonala, CVak, elkarrizketak… lantzeko 
tailerrak emango dituzte, azokara, hilaren 9an, prestatuta joateko

EsAnAk

"Elkarrizketa 
tartea, orain arte 
MUko 
ikasleendako 
zena, jende 
guztiari zabaldu 
diogu aurten"

S u S a n a  a Z p i L i k u e Ta 
l a n b a i k o  k o o r d i n at z a i l e a

EsAnAk

"Azoka aurreko 
tailerretan, 
lan-munduan 
txertatzeko 
tresnak 
erakutsiko 
ditugu"

a M a i a  C o r r a L e S   
l a n  o r i e n tat z a i l e a

dAtUA

Iazko Lanbairen jarraipena 
egin du MUk, eta azokatik 
25 kontratazio egin direla 
esan diote enpresek.

25
kOnTraTu
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Debagoieneko hamahiru ikas-
tetxetatik hamabik Heziberri 
2020 planak lehen hezkuntzako 
3. mailan ezartzen duen proba 
diagnostikoari planto egitea 
erabaki zuten. Horretaz gain, 
Debagoieneko Hezkuntza Bil-
gunea izeneko plataforma sor-
tu zuten era honetako lege alda-
keten aurrean kolektiboki eran-
tzuteko. 

Hezkuntza Bilgunea 
Maider Barrutia irakaslearen 
esanetan, "Debagoieneko ikas-
tetxe ezberdinetako hezkuntza 
komunitateek osatutako plata-
forma da, eta hezkuntzaz ardu-
ratzen den eragile zein herritar 
guztiei zabalduta dago".

Kolektiboki erantzuteko hel-
buruaz gain, denen artean ekin-
tza bateratuak egin eta herriari 
hezkuntzarekin lotutako gaien 
kontzientzia sortzeko asmoare-
kin jaiotako bilgunea ere bada. 
"Legeekiko desadostasunak adie-
razteaz gain, gure arteko harre-
mana eta elkarlana sustatzeko 
plataforma izatea nahi dugu", 
adierazi du Maider Barrutiak.

Pasa den egubakoitzean biga-
rren batzarra egin zuten Are-
txabaletako Arkupe aretoan. 
Proba diagnostikoak egiteko 
epea agortzear dagoela ikusita 
eta 3. mailako ebaluazioko azken 
astea dela baliatuta, elkarreta-

ratzeak deitu dituzte gaurko, 
17:00etan, herri guztietako pla-
zetan. Euskal Autonomia Erki-
degoan planto egingo duten 
ikastetxe guztien artean argaz-
ki bilduma bat osatzea da hel-
burua.

175 ikastetxe EAEn
Hezkuntza plataformen Bilgu-
neak planto egiteko deialdia 
zabaldu zuenetik, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko 166 ikastetxek 
uko egingo diote azterketa egi-
teari.

Debagoieneko Hezkuntza 
bilguneak elkarretaratzeak 
deitu ditu gaurko, barikua
'gure Hezkuntza, lomce eta Heziberri ez' 
lelopean, herri guztietan biltzeko dei egin dute

EsAnAk

"Ikastetxeen 
elkarlana eta 
harremana 
sustatu nahi 
dugu"

"bilgunea 
hezkuntzaz 
arduratzen den 
edonori dago 
zabalduta"
M a i D e r  b a r r u T i a   |   k u r t z e b a r r i 

e s k o l a k o  3 .  m a i l a k o  i r a k a s l e a

jOkIN bErEzIArtUA  |  arraSaTe

Debagoiena Eredu, Zabortegirik ez! 
plataformak deituta eta mugimen-
du, alderdi eta sindikatuen ordez-
karitza zabal batek babestuta, Deba-
goieneko Ituna aurkeztu zuten 
martitzen iluntzean Arrasateko 
Portaloian. Hondakinen kudeake-
tan eskualdea "eredu" dela eta ere-
du hori Gipuzkoara eta Euskal 
Herri osora zabaltzeko modukoa 
dela aldarrikatu dute. 

Gipuzkoako Ingurumen sailbu-
ruak Epeleko zabortegiaren gainean 
egindako adierazpen "kezkagarri" 
batzuen ostean antolatu zen marti-
tzeneko ekitaldi berezia deitu zuen 
plataforma. Sailburuak Gipuzkoako 
zaborrak Epeleko konpostaje plan-
ta berrira ekartzea aztertzen ari 
zirela hedabideen aurrean esan 
zuenetik hainbat modutara mobi-
lizatu dira plataformako kideak, 
zabortegia egitearen aurka: "Nola 
liteke Gipuzkoa mailan ez ezik Eus-
kal Herri mailan hondakin bilketa 
tasarik handiena duen eskualdeak 
–%80ko tasarekin– askoz gutxiago 
birziklatzen duten Gipuzkoako 
eskualdeen zaborra jasotzea aztertu 
nahi izatea? Hemen gaudenok, zabor-
tegiaren kontra ez ezik, Debagoiena 
Gipuzkoarako, Euskal Herrirako 
eta munduko edozein bazterretara-
ko eredua dela diogu", esan zuten.

"Herritarrak jabetu dira"
Horrekin batera, gogora ekarri 
zuten Debagoienak erakutsi due-
la %80 gaika bildu daitekeela 
"oso epe laburrean", eta gainera-
tu zuten arduradun politikoek 
gatazka egoera gainditu ostean 
"mezu egoki eta bateratua" bida-
li dutela: "Etxeetan hondakinak 
sailkatzea nahitaezkoa da, eta, 
gainera, erraz egiten da. Herri-
tarrak berehala jabetu dira zen-
tzuzkoa dela gaika biltzea. Gipuz-
koar guztiek guk bezala egingo 
balute, zabortegirik ez litzatekee-
la beharko ozen adierazi nahi 
dugu. Ez zabortegirik, ezta beha-
rrezkoak ez diren eta interes 
ekonomiko partikularrei eran-
tzuten dieten azpiegiturarik". 

Bestalde, datu esanguratsu 
bat ere eman zuten: "Arrasto 
ekologikoaren kalkulua kontuan 
hartzen badugu, munduko biz-
tanle guztiak debagoiendar bat 

bezala biziko balira, hau bezala-
ko hiru planeta beharko genituz-
ke. Ez al da hori hondamendia?". 

Itunaren sinatzaileak 
Zaborrik ez sortzeko prozesuan 
ikasitakoa aldarrikatu eta egin 
beharreko bidea hori izan behar 
dela sinetsita, "oinarrizko doku-
mentua" den Debagoieneko Ituna 
sinatu zuten honako ordezkari 
hauek: Iñaki Temprano (CCOO), 
Amagoia Lasagabaster (ELA), 
Pako Morales (ESK), Arrate Lan-
da (Esteilas), Amaia Arana (LAB), 
Eva Abuin (Podemos), Mikel Biain 
(EH Bildu), Juan Luis Merino 
(Irabazi), Julia Monge (Gorripi-
dea), Martin Anso (Eguzki), Piter 
Encinas (Ekologistak Martxan) 
eta Ainhoa Arrozpide (Zero Zabor 
Ingurumen Babeserako Elkartea). 
Aurrerago "urrats gehiago" eman-
go dituztela eman zuten aditzera. 

Debagoienak "epe laburrean" %80 gaika biltzea 
lortu badu , "edozein lekutan" lor daitekeela diote

Debagoieneko 
Ituna
1. Osasuna eta ingurumena 

dira lehenesten ditugun 
irizpideak. 

2. Elkartasun eta 
erantzukizun frogarik 
handiena bakoitzak 
etxean sailkatzea da eta 
ekintza xume horrek 
besteekiko, 
planetarekiko, ardura eta 
begirunea adierazten du 
bete-betean. 

3. Debagoienean frogatu 
dugu %80 gaika bildu 
daitekeela eta oso epe 
laburrean lortu 
daitezkeela emaitza 
horiek. 

4. Debagoienean egin 
badugu, beste edozein 
lekutan egin daiteke. 
Beraz, Gipuzkoara eta 
Euskal Herri osora 
zabaldu nahi dugu gure 
eredua, Europari begira, 
erreferente bilakatuz. 

5. Emaitzak etengabe 
hobetzeko konpromisoa 
hartzen dugu. 

 

arrasate, 2016ko maiatzaren 24a.

babes zabala "eredu" 
izatearen aldarrikapenari

Debagoieneko Ituna aurkezteko ekitaldian hainbat norbanako eta eragile elkartu ziren, Portaloian.  |  jOkin bereziarTua

T. DE ARANZADI IKASTOLA KOOP. ELK.aren 
OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Gure kooperatibaren Baltzuaren estatutuen 25 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Artezkaritza Kontseiluak T. DE ARANZADI IKASTOLA, KOOP. ELK.aren 
Ohiko Batzar Nagusira dei egiten du. Batzarra 2016ko ekainaren 15ean egingo 
da, arratsaldeko seietan lehen deialdian eta, hala balegokio, sei eta erdietan 
bigarren deialdian, Bergara herriko Herrilagunak kaleko Aranzadi Ikastolan.

GAI-ZERRENDA

1.  Akta onartzeko kideak izendatzea
2.  Aurreko bilkurako aktaren onarpen txostena irakurtzea
3.  2015/16 ikasturteko memoria
4.  2016/17 ikasturteko egitasmoa
5.  2015 urteko kontuen kudeaketa aztertu eta, hala balegokio, onestea
6.  Soberakinen banaketa 
7.  2016 urteko aldizkako kuoten onarpena
8.  Galde-erantzunak

Bergaran, 2016ko maiatzaren 27an

Lehendakaria
Aitziber Lopez de Aretxaga Garmendia

           Servicios de Manutención, S. Coop.        Oñati

OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A L D I A

Eguna: 2016ko ekainaren 3a
Ordua:14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena
Tokia: ULMA Taldeko auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea   
 batzar honetako akta onartzeko
2. 2015eko ekitaldiko gestio soziala aztertzea, eta, onartzea hala badagokio, eta  
 2016ko gestio plana berrestea hala badagokio
3. ULMA Taldeari buruzko txostena  
4. 2015eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea, eta, onartzea hala badagokio
5. Kapitalaren ordainketa. 2015eko ekitaldiari dagozkion interesen sortzapena
6. 2015eko ekitaldiko emaitzak banatzea
7. POGU III eta Kooperatibaren Barne Araudiko 42 artikulua aldatzea,   
 dagokionean, egoera berezietan interesak sortzeari dagokionez
8. MONDRAGON INVERSIONES, S. Coop.en desinbertsioa
9. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta Interes Publikoko beste helburu  
 batzuetarako Kontribuzioa aplikatzea (IPDK)
10. Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
11. Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
12. Kontseilu Errektoreko kideak berritzea
13. Zaintza Batzordeko kideak berritzea
14. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
15. Ahalmenak eskuordetzea
16. Galde-eskeak
 
OHARRAK: Bazkideei gogorarazten zaie ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.eko (aurrerantzean,  
 “Kooperatiba”) sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela urteko kontuak, emaitzak  
 aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo ikuskaritzak egindako txostena, Batzar   
 Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.
 Era berean, bazkideei jakinarazten zaie Kooperatibaren egoitzan eskuragarri dituztela (I)  
 proposatutako Barne Araudiaren eta POGU IIIaren aldaketen testu osoak eta doan emateko  
 edo bidaltzeko eska ditzaketela; eta (II) “Etorkizuneko MONDRAGON” ponentziari   
 MONDRAGONeko Kongresu Arauen onespen-proposamenaren testua, 2016ko martxoaren  
 18an MONDRAGONeko kooperatiba elkartuei jakinarazitako idazkerarekin. Hau guztia,  
 jakinaren gainean izateko Kooperatibaren Batzar Nagusiaren 8. puntuko erabaki   
 proposamena onartzeko orduan. 
 Azkenik, bazkideei jakinarazten zaie Kooperatibaren egoitzan eskuragarri dituztela ere,  
 eratzea proposatzen den Bigarren mailako kooperatibaren estatutu sozialak, jakinaren  
 gainean izateko Kooperatibaren Batzar Nagusiaren 8. puntuko erabaki proposamena   
 onartzeko orduan
.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2016ko maiatzaren 19a
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kOMUnIkAtUZ ERALdAtU JARdUnALdIAk
gOIEnA tELEBIstA | MAHAI IngURUA | kOMUnIkAZIO ALtERnAtIBOA EtA HERRI 
kOMUnIkABIdEAk ERALdAkEtA sOZIALERAkO. BERtAkO EtA LAtInOAMERIkAkO 
kOMUnIkAtZAILEEn pARtE-HARtZEAREkIn
ekainak 1, 22:00 | Miren arregik aurkezTua
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IDAEk, Energia Aurrezteko eta 
Dibertsifikatzeko Institutuak, 
baietza eman dio Debagoieneko 
Mankomunitateak aurkeztutako 
Argi eta garbi proiektua finan-
tzatzeari. Hori jakinarazteko, 
prentsaurrekoa egin dute, Man-
komunitatearen egoitzan, Joxerra 
Zubizarreta, Maria Ubarretxena 
eta Unai Elkoro alkateek.

Proiektu honen bitartez, 2.870 
argi-puntutan led argiztatze sis-
tema ezarriko dute; argi kontsu-
moa %71 txikituko da, eta argi 
instalazioen CO2 isurketak %68 
murriztu. Era honetan banatuko 
dira argi-puntuak: 408 Aretxaba-
letan, 916 Arrasaten, 751 Bergaran, 
676 Eskoriatzan eta 119 Oñatin, 
hain zuzen ere.

Inbertsio interesgarria 
Guztira, 1.719.560 euroko maile-
gua jasoko du Mankomunitateak. 

Hamar urteko mailegua izango 
da eta ez du inongo interesik 
izango. "Mailegu hau aprobetxa-
tu dugu gure argiteria sistema 
hobetzeko eta aurrezki energeti-
koa lortzeko. Kontuak ondo ate-

raz gero, oso inbertsio interes-
garria izan daiteke", adierazi du 
Unai Elkorok, Aretxabaletako 
alkateak. 

Lehen urtea kenduta, udal 
bakoitzak urtero ordainduko dio 

Mankomunitateari bere inber-
tsioari dagokion kuota.

Mailegua Mankomunitateak 
eskatu duenez, udalek zorpetzeko 
daukaten gaitasuna ez da txiki-
tuko, eta beste proiektu batzuk 
finantzatzeko gaitasuna manten-
duko dute.

 Prentsaurrekoan adierazita-
koaren arabera, 7-8 urteko epean 
egindako argi kontsumoaren 
aurrezkiarekin inbertsioa ordain-
tzea espero dute alkateek. 

Uztailerako proiektua gauza-
tzeko, horniduren kontratuko 
pleguak onartzea espero dute, 
eta ondoren IDAErekin kontratua 
sinatuko du Mankomunitateak. 
Bertan, 12 hilabeteko epea ezar-
tzen da egokitzapen lanak eginda 
izateko.

Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatzako alkateak.  |   xabi gOrOSTiDi

baietza eman diote 2.870 argi-puntu led 
sistemarekin hornitzeko kredituari  
Mankomunitateak hamar urterako interesik gabeko mailegua jasoko du

dAtUA

Led sistemarekin %71ko 
aurrezpena lortuko dute 
udalek argi kontsumoan. 

%71
aurrezTu

j.b.  |  bergara

Ez dugu heroirik behar... Zu 
behar zaitugu izenburuarekin, 
DYA elkarteak hitzaldia anto-
latu du biharko Bergarako 
Irizar jauregian (11:30). Hel-
burua da, azaldu dutenez, 
aisialdi pixka bat eskaintzea-
rekin bakarrik inguruko jen-
dearen bizitza alda daitekee-
la eta laguntzeko era asko 
daudela ikusaraztea. Hortaz, 
elkarteko kide izateko zer 
egin behar den ere azalduko 
dute. Gainera, DYAk bere lan 
"humanitario eta sozialean" 
erabiltzen dituen ibilgailu eta 
erreminta batzuen erakuske-
ta txiki bat ere jarriko dute. 

DYAko boluntario 
izateko hitzaldia 
bihar Bergaran

j.b.  |  arraSaTe

Debagoieneko Atzegi Eguna 
ospatuko da bihar, zapatua, 
Arrasaten. Adimen urritasu-
na duten pertsonen bizi kali-
tatea hobetzea helburu duen 
elkarteak 2000. urtean anto-
latu zuen lehen aldiz Atzegi 
Eguna. Ordutik, urtero anto-
latzen dute, bailarako herriren 
baten. 17. edizio honetan 125 
bat lagun elkartuko direla dio 
Debagoieneko koordinatzaile 
Jokin Antxiak: "Lehen helbu-
rua da jaia ospatzea, ondo 
pasatzea. Protagonistak zain 
egoten dira eguna noiz hel-
duko, ondo pasatzen dute eta". 
Hala ere, beste helburu batzuk 
ere baditu Atzegi Egunak: 
"Bazkideei informazioa zabal-
du, euren kexak jaso eta gure 
arteko harremanak sendotu".

Bazkaria Uarkapen 
Goizerako zein arratsaldera-
ko plana izango dute: 12:15ean 
Kulturaten batzar orokorra 
egingo dute bailarako bazki-
deentzat, 13:00etan trago pare 
bat hartuko dute eta 14:00etan 
bazkaria egingo dute Uarka-
peko jatetxean. Ondoren, dan-
tzaldia eta oparien banaketa 
izango dituzte.

Atzegi Eguna 
ospatuko dute 
bihar Arrasaten

jOkIN bErEzIArtUA  |  DebagOiena

Erain Debagoiena ekimena azken 
txanpan dago murgilduta ekai-
naren 5eko herri galdeketari 
begira. Hasiak dira herriz herri 
boto aurreratua ahalbidetzen –ikus 
Herriak ataleko orriak– eta egun 
handia girotzeko ekitaldiak bata 
bestearen atzetik antolatu dituz-
te eskualde osoan. Aste bukaera 
hau ere ez da salbuespena izango, 
hainbat izango dira-eta erabakia 
gauzatzeko eguna iragarriko duten 
ekitaldiak.

Gaur bertan, Bergaran, 1976tik 
gaur arteko zinegotzi izandako 
denak deitu dituzte erabakitzeko 
eskubidearen alde daudela era-
kusteko –ikus 14. orria–. Eta, Ber-

garan jarraituz, lipdub erraldoia 
grabatuko dute bihar, zapatua, 
San Martin plazatik hasita (16:30). 
Astean zehar bideoaren hasiera-
ko zatiak grabatzen aritu dira 
zenbait herritarrekin, Iraitz Sale-
giren gidaritzapean. Hala ere, 
biharkoa izango da grabaketa 
saio handia. Gure Esku Dago 
ekimenaren abestia izango du 
oinarri lipdub-ak. Giroa piztu eta 
parte hartzea bultzatu nahi dute 
antolatzaileek, "jai giroan". Horre-
gatik, herritarrak animatu dituz-
te mozorroak, alkandorak, txa-
pelak... ekarrita joatea grabake-
tara: "Garrantzitsuena da plazara 
agertzea, ahalik eta jende gehien 
egon dadin", diote antolatzaileek.

gutun erraldoia Urkulun
Domekarako, berriz, bizikleta 
martxa antolatu dute Urkulura. 
Eskualdeko herrietatik bizikletan 
joango dira urtegira eta bertan 
gutun erraldoi bat irudikatuko 
dute, ekainaren 5erako boto bat 
irudikatzeko. Dei berezia egin 
dute etzi Urkulun agertzeko: "Bizi-
kletaz ezin baduzu edo nahi ez 
baduzu, zatoz oinez, autoz edo 
zaldi gainean... Baina zatoz!".

Emaitzaz harago, debagoien-
darrek eta aramaioarrek botoa 
eman dezatela sustatu gura dute, 
"ahalik eta parte hartzerik han-
diena" izateko.

erabakitzeko eskubidea 
gauzatzera gonbidatzeko, 
azken aste bukaera aurretik
bihar 'lipdub' erraldoi bat grabatuko dute bergaran 
eta domekan bizikleta martxa egingo dute urkulura 

Irudian, Elosuko argazki erraldoia; bihar, lipdub erraldoia Bergarako plazan.  |   i.S.

UrkULUrA, EtzI 

10:00 Oñatiko plazatik.

10:15 bergarako plazatik.

10:45 elorregitik.

10:55 arrasate (Musakolatik).

11:00 arrasate (biteritik).

11:15 eskoriatzako plazatik. 
Ondoren, aretxabaletatik 
martxa bateratua.

11:30 urkulurako bidegorrian. 
Ostean, kanpai joleen harrera.
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Isolamendu-sIstema adImendunak
Zure etxerako IsolatZaIle natural onenak dItugu: 
kortxoa, Zelulosa, eta abar 

kondentsazio-hezetasun 
geHIagorIk eZ

Zarata nekagarri 
geHIagorIk eZ

ekologikoa 
eta naturala

%50eko aurrezpena 
zure fakturan

etxebizitza egun bakarrean isolatuko dizugu 900 eurotik aurrera

thermofloc isolatzaile berriaren aurkezpena 
bioterra 2016 Ficoban (Irunen) 
ekainaren 3an, 4an eta 5ean 

Telleria kalea 4 • 11 pabilioia
Arrasate • Tel.: 943 79 11 35
www.ventaion.com
arrasate@ventaion.com

bioterra 2016: produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren,
energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka. ZatoZ Zure gonbidapena jasotZera ion Leihoak-era.

E.A.  |  eSkOriaTza

Lanki ikertegiak antolatuta,  
Kooperatibagintza eta eralda-
keta soziala izeneko ekitaldia  
egongo da ekainaren 10ean, 
Eskoriatzako Huhezi fakulta-
tean; Kooperatibagintza Topa-
ketaren IV. edizioa, hain zuzen.

Ekitaldi irekia da koope-
ratiba zein bestelako eragile-
rentzat. Hori bai, aurrez ize-
na eman behar da. Horreta-
rako, akareaga@mondragon.
edu helbidera mezu bat idatzi, 
edota Interneten Lanki iker-
tegiaren webgunean dagoen 
inprimakia bete beharko da.

09:00etatik 14:00etara izan-
go da topaketa eta hainbat 
ekitaldi eta hitzaldi egongo 
dira. Hauek dira horietariko 
batzuk: Ipar Euskal Herria, 
Xabier Itcaina (Sciences Po 
Bordeaux); Bartzelonako Sants 
Auzoa, Elba Mansilla (LaCiu-
tat Invisible); Ipar Irlanda 
eraldatzen, Gorka Espiau 
(Young Foundation); eta Eko-
nomia Soziala Quebecen, Ene-
koitz Etxezarreta (Gezki– 
EHU). Horrez gain, Arrasate-
ko kooperatibagintzaren 
gaineko hitzaldia ere egongo 
da, Aitzol Loyolaren eskutik.

kooperatiben 
topaketa 
ekainaren 
10ean

E.A.  |  bergara

Joxemi Zumalabe Fundazioko 
kideek antolatutako eguna 
izango da hau, Fundazioaren 
proiektu berritua eraikitzen 
hasi zirenetik  lan egin duten 
norbanako eta kolektibo  ezber-
dinekin berriz elkartzeko hel-
buruarekin sortutakoa. Hain 
justu ere, 2012an egin zuten 
aurkezpena, Zarautzen.
Egitarau mamitsua antolatu 
dute egun horretarako. Goizez, 
Herri Mugimenduetako kul-
tura politikoaren inguruko 
solasaldia egongo da Irizar 
jauregian. 

Zigor Olabarria Eleak tal-
deko kidea, Itziar Gandarias 
ikertzaile eta aktibista femi-
nista, Mauge Cañada Arterra 
Bizimodu proiektuko kidea 
eta Julen Zabalo aktibista eta 
EHUko irakaslea izango dira 
solaskideak.

Eguerdian Gaztetxean baz-
karia egongo da eta ondoren, 
Ane Labaka eta Amaia Itu-
rriotz bertsolariek alaituko 
dute giroa.

Gauean, eguna bukatzeko, 
kontzertua egongo da, Vinagre 
de Moderna, Zarzaparrilla eta 
Maribi DJs taldeen eskutik. 

'atxiki dezagun 
oraina!' eguna 
ekainaren 4an 
bergaran

ENEkO AzUrMENdI  |  DebagOiena. 
Balantze ekonomiko berria 
aurkeztuta, banaketa kooperatibak 
dagoeneko "amaitutzat" jo ditu   
saneamendu operazioak. Bertako 
kideek, gainera, nabarmendu 
egin dute Zurekin izeneko eredu 
komertzialak izan duen arrakasta.

2016ko urtarrilaren 31n itxi 
zituen iazko urteko kontuak 
Eroskik, eta, datuei dagokienez, 
fakturazioa 6.058 milioi eurokoa 
izan da eta galerak 61 milioikoak. 
Gauzak horrela, %78 hobetu ditu 
kontuak banaketa kooperatibak, 
emaitza negatiboa murriztuta, 
hain zuzen. Izan ere, 2014ko 
emaitza negatiboaren laurdena 
baino txikiagoa izan da 2015ekoa.

Ezohiko narriadurek eraginda, 
242 milioi euroko hornidurak 
egin ditu aktibo materialetan, 
ez-materialetan eta material 
higiezinetan.

Gainera, emaitza horiekin, 
amaitutzat jo dituzte saneamendu 
operazioak.

Ekitaldi ekonomikoa, azaltzen 
dutenez, elikagaien merkatuaren 
hazkunderik ezak eta erregaien 
prezioaren deflazio egoerak 
m a r k a t u  d u t e .  H a l a b e r , 
fakturazioari eutsi izana lorpentzat 
jotzen dute Eroskin, dendetan 

eginiko birmoldaketei, Eroski 
Kluba programaren arrakastari 
eta frankizia denden hedapenari 
esker. 

Helarazitako bestelako datuen 
ar t ean ,  b i  kopuru  daude 
nabarmentzeko moduan: Ebitda, 
hau da, enpresa bateko jarduerak 
ekitaldi ekonomiko jakin batean 
diru-sarrerak sortzeko duen 
ahalmena adierazten duen 
adierazlea 240 milioi eurokoa 
izan zela iaz, aurreko urtekoa 
baino %2 handiagoa, eta horrek 
erakusten du taldearen jarduera 

komertzialaren sendotasuna; 
bigarren kopurua, berriz, da ia 
86 milioi eurotan amortizatu zuela 
Eroskik zor finantzarioa.

Jarduera komertziala sendo 
Saltokien birmoldaketak direla 
eta, salmentak egonkor manten-
tzen dira. Izan ere, eraldatutako 
saltoki bakoitzeko %7 igotzen 
dira salmentak.

Bezeroarekin lotura duten 
programak garatzeari esker, Eros-
kik asko hazi ditu aurrezpen 
transferentziak.

Arrasateko supermerkatua.  |   gOiena

galerak laurdenera murriztuta bukatu du 
pasa den urtea eroski kooperatibak
banaketa kooperatibak jada "amaitutzat" jo ditu saneamendu operazioak
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EAJko ordezkariak Joserra zubizarreta alkatearekin.  |   iManOl belOki

I.b / M.A  |  eSkOriaTza

Eskoriatzako Batzokia bete egin 
zen martitzenean EAJko afilia-
tu eta herritarrekin. Hain zuzen 
ere, EAJk hauteskundeak ira-
bazi zituela urtebete pasa dela 
ospatu zuten. Bertan, Gobernua 
osatzen duten zinegotzi Puri 
Regidor, Maite Uribe, Josu 
Ezkurdia eta Maite Zubiak eta 
Joserra Zubizarreta alkateak, 
bakoitzak lantzen duen alorrean 

egindako hobekuntza, aldaketa 
eta akordioen  berri eman  zuten 
bertaratu zirenen aurrean. 

Victoriano Gallastegi –EAJ-
ko Senaturako Gipuzkoako hau-
tagaia–, Maria Eugenia Iparra-
girre –Senaturako hautagaia– eta 
Iñigo Barandiaran –Madrilgo 
Kongresurako hautagaia– ber-
tan izan ziren Eskoriatzako 
Udal Gobernuaren helburuak 
ezagutzen, eta babesa ematen. 

eaJk Madrilen dituen ordezkariak 
eskoriatzan, babesa ematen Herri indigenen

dokumentalak 
erakutsi dituzte

jOkin bereziarTua

Komunikatuz Eraldatu - herriak 
euren komunikazioaren jabe 
jardunaldien baitan 
Latinoamerikako herri indigenek 
euren egoera azaldu eta eskubide 
urraketak salatzeko eginiko 
dokumentalak erakutsi dituzte 
Arrasateko kulturaten.

M.A  |  arraSaTe

Ekainaren 1a baino lehen egingo 
dira ekainaren 26ko Espainiako 
hauteskundeetan hauteskunde 
mahaietan egon beharko duten 
herritarrak zeintzuk izango diren 
erabakitzeko zozketak. Dagoene-
ko Bergaran, Eskoriatzan eta 
Antzuolan egin dituzte zozketok; 

gainontzekoetan, datorren eguaz-
tena baino lehen egingo dituzte.   

Maiatzaren 31n argitaratuko 
dira Estatuko Aldizkari Ofizialean 
hautagaien zerrendak eta ekaina-
ren 6ra arte egongo da Auzitegi 
Konstituzionalean errekurtsoak 
aurkezteko aukera. Bestetik, pos-
ta bidezko botoa eskatzeko azken 

eguna ekainaren 16a izango da; 
ekainaren 22a, posta bidezko botoa 
emateko azken eguna. Ekainaren 
9an emango du Konstituzionalak 
hautagaitzen gaineko azken era-
bakia eta hurrengo egunean hasi-
ko da hauteskunde kanpaina ofi-
ziala. Bi aste iraungo du horrek, 
ekainaren 24an bukatuko baita. 
Hurrengo eguna hausnarketa egu-
na da eta ekainaren 26an izango 
dira Espainiako Gorteetarako 
hauteskundeak. 

Hasi dira hauteskunde mahaietan egongo diren 
herritarrak izendatzeko zozketak egiten 

E.A / M.A  |  arraSaTe

Nagua Alba diputatuen Kon-
gresurako Podemos-Ahal Dugu 
alderdiko zerrendaburua Ordain-
du eta Eskuratu plataformeta-
ko kideekin batu da Arrasaten 
astean. Plataformek Mondragon 
Taldearekin daukaten arazoaren 
berri eman diote, eta hautes-
kunde programan kasu hau 

kontuan hartzeko eskatu. Albak 
adierazi du eskatutakoa kon-
tuan hartuko dutela Podemo-
setik eta berak pertsonalki ere 
kasu honi gertuko jarraipena 
egingo diola ziurtatu du: "Oso 
larria iruditzen zaigu gertatzen 
ari zaiena. Konponbidea argia 
da: dirua eta lanpostuak buel-
tatu behar dizkiete". 

ordaindu eta eskuraturekin 
batu da nagua alba

Nagua Alba, Ordainduko eta Eskuratuko ordezkariekin.  |   enekO azurMenDi

M.A  |  OñaTi

Deba-Garaia Landa Garapenerako 
Elkarteak antolatuta, jardunaldiak 
egin dituzte astean Arantzazuko 
auzo-etxean. Han batu dira Deba-
goieneko hainbat baserritar, lehen 
sektorean diharduten elkarteak, 
udaletako ordezkariak, auzo alka-

teak, eta beste. Landa Garapene-
rako planaren barruan kokatzen 
da jardunaldia eta helburua da 
sektorean diharduten profesiona-
len iritziak batuz nekazaritza jar-
duerak sustatu eta lehen sektorea 
biziberritzea. "Ahalik eta baserri 
gehien bizirik mantentzea, base-

rritar berriei ateak irekitzea eta 
bide horretan dauden oztopoei 
irtenbidea bilatzea da helburua", 
argitu du Landa Garapeneko pre-
sidente Maite Aristegik. Identifi-
katuta dituzten oztopoen artean 
nagusia da lur falta: "Lur falta eta 
lurraren transmisiorako dauden 
arazoak", dio Aristegik. Beste ozto-
po batzuk dira lurrak errentan 
ematerako orduan jabeek izan ohi 
duten mesfidantza; lurrarekiko 
lotura sentimentala eta baita heren-
tzia ondorengo banaketak ere. 
Hain zuzen ere, oztopo horiei irten-
bideak bilatzeko ekinaldia izan 
da astean egin duten hori.  

transmisioaren garrantzia
Transmisiorik ez badago ezinezkoa 
da baserria biziberritzea, eta, Aris-
tegiren esanetan, irtenbideak lehen 
sektorean diharduten guztien 
artean bilatu behar dira. 

Erakundeek euren aldetik badu-
te zer egin, Aristegiren ustez, eta 
bideak erraztu beharko lituzkete: 
"Etxebidek etxebizitzekin egiten 
duen moduan, lurrekin ere egin 
daiteke horrelako zerbait, bara-
tzeak ipintzeko guneak sortzea 
ere lehen sektorea bultzatzea da. 
Gizarte orekatu baterako ezinbes-
tekoa da baserria".

Lehen sektorea biziberritzeko 
jardunaldiak egin dituzte
gazteak lehen sektorera gerturatu eta baserria 
biziberritzeko helburuarekin egin dira horiek

Parte hartzaileak Arantzazuko auzo etxean.  |   Miren arregi

Mondragon goi
Eskola Politeknikoa
loramendi 4
Arrasate-Mondragon • 943 794700
http://www.mondragon.edu/eu/gep

Miguel Altuna Institutua
ibargarai 1
Bergara • 943 762491
http://www.imaltuna.hezkuntza.net

Arizmendi Ikastola
Otalora lizentziaduna 8
Arrasate-Mondragon • 943 772025
http://www.arizmendi.eus

Oñati gestio Heziketa
ibarra zelai 2
Oñati • 943 718009
www.onatigh.com

Mariaren lagundia Ikastola
bidekurutzeta 37
Bergara • 943 762541
http://www.mlagundia.net/

zuazola-larraña
aita Madina z/g
Oñati • 943 782150
http://www.zuazolalarranabhi.hezkuntza.net

Aretxabaletako lanbide Eskola
Txarapea ibilbidea
Aretxabaleta • 943797900
http://www.aretxabaleta.hezkuntza.net

AurremAtrikulA:

ekAiNAreN 6tik

ekAiNAreN 17rA

LANBIDE HEzIkEtA EUSkArAz
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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 imanol soriano, aitor lagoma, 
oxel arrieta.
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 00
publi@goiena.com

HarpiDeTZa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 00  
harpidetza@goiena.com

Lege gordailua:  ss-965/2014
iSSn: 2174-369x
Tirada: 18.850 ale
Difusioa: 18.507 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

O
rain dela hiru urte, lagun talde bat elkartu ginen amesten 
genuen proiektu bat eraikitzeko asmoz. Urteak generama-
tzan ondarea gogoko zuten afizionatuekin elkarlanean, eta 
ulertu genuen iritsi zela garaia Debagoieneko ondare natu-

rala eta kulturala profesionaltasunez ikertzeko eta ezagutarazteko. 
Hori lortzeko, formakuntza akademiko egokia izateaz gain, 

urte askotako lan esperientzia genuen gutako bakoitzak. Baina, 
batez ere, erronkari aurre egiteko nahiko indar genuen, aurrean 
aurkitu genituen traba guztiak eta babes eskasa ekiditeko.

Pasatako hirurtekoan ikasi dugu edozein helbururi heltzeko 
beti ez dela komenigarria ondo 
seinaleztatutako bidea jarraitzea. 
Batzuetan, bide malkartsuak 
aberasgarriago bilakatzen dira, 
bertan ez baitira Scillaren arro-
katik gertu bizi diren sirenen 
kantu goxoak entzuten. Urte 
hauetan, Odiseoren ontzidia 
bezala, gure proiektuak hainbat 
ezbeharri aurre egin behar izan 
dizkio. Baina ekaitza beti bare-
tu da.

Hala ere, bidean, lagun batzuek nekearen eraginez amore 
eman dute eta Itsaso sakonean ito dira. Aurrera jarraitu dugu-
nok tristuraz agurtu behar izan ditugu, baina argi dugu gurekin 
batera Iraganeko Oinatzak begiztatu nahi dituztenen arnasaren 
indarrari esker Itakara iritsiko garela.

Odiseok hamar urte pasa zituen, nora ezean, bere irlan por-
turatzeko. Guk, momentuz, hiru urte oso aberasgarri eman 
ditugu eta jarraitzeko gogoz gaude, egunetik egunera, Debagoie-
neko erakundeen bermea, baina, batez ere, herritarren interesa 
eta laguntasuna jasotzen dugulako.

Lerro hauekin herritar horiei, bereziki, eskerrak eman nahi 
dizkiet, gurekin bisita gidatu eta ikastaroak burutzeagatik, bai-
na, batez ere, gure ikerketa eta ekintzen zabalkundea euren sare 
sozialen bitartez burutzeagatik. Guztion artean Debagoieneko 
Troia azalaraziko dugu.

ArANtzA OtAdUI
goiena.eus/komunitatea/

Odisea

guztion artean 
debagoieneko 
troia azalaraziko 
dugu

z a b a l i k

U
nibertsitatean informatikari zereginetan dabilen lagun 
batek natibo digitalez hitz egitean barre egin zidan orain 
hurrengoan. Hilabete gutxiko iloba, besoetan nuela, 
eskuan nuen mugikorreko pantailara atzamarra luzatu 

eta pantaila pasatzen hasi zitzaidala azaldu nien lagunei; txun-
dituta nengoela. Bera "are txundituago" zegoela erantzun zidan, 
urtero-urtero fakultatean hasten diren 18 urteko gaztetxo berez
-berezko digitalekin. Urterik urte, geroago eta handiagoa ei da 
lagunari bulegoan pilatzen zaion ordenagailu hondatu eta biru-
sez jositakoen tontorra; sarean infektatutakoak guztiak.

jON bErEzIbAr | jberezibar@goiena.eus

Berezkotik gutxi

u st e a k  u st e

AlEx UgAldE | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z

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

Fobu
Angel Erro
http://goo.gl/ymyHTD

Gaur ikasi dut izen hori, 
ingelesezko siglez osatua, 
eman diotela harreman bati 
amaiera emateko beldurrari 
(euskaraz, beraz, HAEB 
beharko luke). 

Nork ez dio beldurrik 
izanen egunerokoaren inertzia 
–nahiz eta beheranzkoa izan, 
nahiz eta argi egon inora ez 
daramala– bat-batean eteteari, 
horrek ekar dezakeen 
erantzukizun sortari aurre 
egiteari edo lagun mina 
izanaren ahoan traidore 
hitzaren agerpenari? 

Betiko gaitza ematen badu 
ere, izena orain paratu 
badiote, oraingo behar 
larriagoari erantzuten diolako 
seinale. 

Sare sozialetako garaian 
errazago itzuri ahal zaie 
harremanei, eta are isuri ere, 
guztia likidoagoa delako. 

Ezagutzen dut bost 
urtetako harremana Whatsapp 
bidez eten duenik. 

Onartu nion, horrela ez 
egitera, oraindik jarraituko 
luketela elkarrekin

Baina ez da  
maitasunarena HAEBaren 
agertoki bakarra. 

Atzo jakin genuen 
asanbladen bidez Otegi 
aukeratu dutela 
lehendakarigai. 

Ezker abertzalearen kideak 
urte luzeetan egon dira 
harreman bati amaiera 
emateko beldurrak jota, 
denborari denbora emanez, 
gauzak usteltzen utzirik. 

Agintariek, antza, Arnaldo 
Otegi buru, argi zuten 
etetearena, asanbladetan inork 
tutik ere esaten ez bazien ere. 

Horregatik haiek ere ez 
ziren ausartzen. 

Artean ez zegoen 
Whatsapp-ik.

Bankua
samara Velte 
http://goo.gl/Odbg8D

Modernoen auzoa omen da 
gurea. 

Garagardoaren batez 
besteko prezioa bi euro eta 
erdikoa da; bizartegiek barber 
shop izena dute; azoka deitzen 
diotena supermerkatu vintage 
bat da; eta igande goizetan ez 
da Hondakinaren Saririk 
jasotzea merezi duen inor 
geratzen kale bazterretan: 
eguzkitako betaurreko 
distiratsuekin irteten dira 
gazteak bermutera

Auzoaren behealdean, 
Catalunya Caixaren sukurtsal 
ohi bat okupatu zuten duela 
bost urte. 

Tokia hutsik zegoen, eta 
harrezkero gune sozial 
bihurtu dute, 
errealitatearekiko desafioa 
dirudien izena ipinita: Banc 
Expropiat, desjabetutako 
bankua. 

Doako arropa eta liburu 
denda bat zabaldu zuten 
bertan; eta egunero ikastaroak 
eskaintzen hasi ziren, baita 
euskarakoak ere.

Kanpotik, bankuak ez zion 
oso ondo ematen auzoko giro 
geroz eta modernoagoari; 
hipsterismoa eta hippiekeria 
zarpaila bereizten dakien 
edonor ohartuko zen horretaz. 
Inguruan geroz eta gutxiago 
sumatzen zen zerbaiten azken 
arrastoa zirudien.

Urtarrilean udalak 
alokairua ordaintzeari utzi 
zion, eta herenegun hutsarazi 
zuten bankua, "pribatuen 
arteko afera" zela  
argudiatuta. 

Auziak auzoa piztu zuen, 
eta plazak sutan bukatu zuen. 

Mossoek hamabost lagun 
zauritu zituzten foamezko 
jaurtigaiekin. 

Pribatua, diote; baina 
aspaldian ez da egon horren 
afera publikorik auzoan.
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Emakumeon 
Munduko 
Martxako haziak 
ereitera goaz
jaione Martinez eta Eneritz 
Ugalde
(arrasateko emakumeon Mundu 
Martxako Plataforma / gaztetxeko 
emakumeon asanblada)
arrasate

Gure Esku Dago-k ekainaren 
5erako erabakitzeko 
eskubidea ereiteko dei egin 
du, eta guk Emakumeon 
Mundu Martxako (EMM) 
haziak ereiteko prest gaudela 
aldarrikatu nahi dugu; izan 
ere, ereiten diren hazien 
araberakoa da jasotzen den 
uzta. 

Aurreko urtean, 
indarkeriarik gabeko gorputz 
eta lurraldeen alde, bizitzaren 
iraunkortasuna erdian 
jartzen duen sistema baten 
alde, gorputz eta sexualitate 
askatasunaren alde eta 
aniztasuna aldarrikatuz gure 
artean aliantzak ehuntzearen 
alde haziak erein genituen. 
Eta jarraitzen dugu.

Mugimendu feministako 
aitzindari izan ziren 
emakume sufragistek ere 
emakumeon erabakitzeko 
eskubidearen garrantzia 
zabaldu zuten mundu osoan 
barrena. 

Hauek argi izan zuten, 
garaiko legeek esanak esan, 
momentuko politikaren 
erdigunean emakumeon 
behar eta interesak egon 
zitezen, gure ahotsa 
entzunaraztea ezinbestekoa 
zela.

Hala ere, historiak 
erakutsi digu, emakumeon 
hitzak zidorretik erdigunera 
pasa nahi baditugu, botoa 
emate hutsa ez dela inondik 
inora nahikoa. 

Loratu daitezkeen 
proiektu orotan gure 
aldarrikapenak oinarrian 
egon daitezen, ereiten diren 
hazietan gure haziak egongo 
direla ziurtatuko dugu.

Egunero eta sistematikoki 
gure aurka egiten duen 
sistema hau dagoeneko 
ezagutzen dugu. 

Horregatik, oraina eta 
etorkizuna diseinatu nahi 
ditugu, bazterretatik, 
ezberdintasun guztiak aintzat 
hartuta, batu eta elkarrekin 
erdigunean egon nahi dugu. 

Parte-hartze prozesu 
guztietan gure ahotsa 
azalerazi eta proiektu berriak 
alternatiba errealez jantzi 
nahi ditugu.

Ez digute historia 
liburuetan gure emakumeen 
izenak idazten utzi, baina 
biharko eskoletan neska 
gazteek erreferente izango 
dituzten emakumeen izenak 
ikas ditzaten lan egingo dugu. 

Eta, aldi berean, arrakasta 
eta lehiaren eredutik harago, 
lehen lerroan eta hizki larriz 
idazten den hori birdefinitu 

nahi dugu, bertso txikitan 
idazten den historia liburuak 
mahai gainera ekarriz.

Horregatik, Arrasaten eta 
eskualdean bizi diren 
emakume guztiei dei egiten 
diegu, bizitza erdigunean 
jartzen duen jendarte eredu 
feminista eta anitza 
elkarrekin erein dezagun. 

Ereiten ditugun haziak, 
mimoz ureztatu eta zainduz 
gero, laster loratuko dira!

Ekainaren 4an 
euskaltzaleok 
Iruñera 
Oskar Elizburu
(arrasateko euskalgintzaren 
izenean)
arrasate

Arrasateko Euskalgintza 
osatzen dugun erakundeok 
bat egiten dugu Euskararen 
Gizarte Erakundeen 
Kontseiluak ekainaren 4rako, 
Iruñean, deitu duen 
manifestazioarekin eta 
bertaratzeko deia zabaltzen 
dizuegu euskaltzale guztioi. 

Manifestazioa Golem 
zinemetatik aterako da, 
17:30ean, Bide eman 
euskarari, euskaraz bizi nahi 
dugu lelopean.

Izan ere, iazko 
hauteskundeen ondorioz 
Nafarroan eman zen gobernu 
aldaketa berri pozgarri eta 
itxaropentsua izan zen 
euskaltzaleentzat. 

Halere, gobernu hori 
garatzen ari den hizkuntza 
politika oso urruti dago 
herrialdeko euskaltzaleek 
eskubidez eskatzen eta espero 
dutenetik. 

Adibide batzuk 
jartzearren, Euskararen 
Legea aldatzea bidean geratu 
da, oraingoz; irakaskuntzako 
aurrematrikulazio kanpainan 
Gobernuak ez zuen D eredua 
bultzatu; lan deialdietan 
euskararen balorazioa 
arautzen duen Dekretuak 
UPNren garaiko bera izaten 
jarraitzen du; errepideetako 
karteletan gaztelaniaren 
nagusitasuna ezarria dauka 
bere kartel ereduen 
eskuliburuan; euskarazko 
hedabideentzako diru 
laguntzak jaitsi egin ditu...

Gauzak horrela, 
Nafarroako Euskalgintza 
beldur da lau urteak igaro 
daitezkeela inolako 
aurrerapausorik eman gabe 

eta, horrenbestez, 
ezinbestekotzat jotzen du 
euskarari bide emango dioten 
neurri ausartak publikoki 
aldarrikatzea, gobernua 
presionatze aldera. 

Manifestazioaren 
sustatzaileek adierazten 
dutenez, "justiziazkoa delako, 
oreka soziala bermatzeko 
beharrezkoa delako eta 
euskaraz bizi nahi dugun 
herritarrok behar eta merezi 
ditugulako", hemen, 
Nafarroan eta Euskal Herri 
osoan.

Zenbat aldiz 
inaugura liteke 
obra bat?
Oihana Aranburu Iriarte eta 
Amaia larrañaga galdos
(2007-2011 legealdiko Hezkuntza 
zinegotzia eta 2011-2015 
legealdiko Hezkuntza zinegotzia, 
hurrenez hurren)
arrasate

Politikarien inguruko 
txisteen artean –asko, 
merezitakoak, egia esan–, 
obrak inauguratzearen 
eszenografia da 
ezagunenetako bat. 

Obrak erdi amaitu gabe 
inauguratzea ohikoa omen da 
hauteskunde kanpainan edota 
behargin bat eta hamar 
hautetsi agertzen diren 
argazki xelebre horiek bat 
baino gehiago dira herri 
iruditegian.

Arrasaten, ordea, bada 
bariante berri bat 
inaugurazioen alorrean, lan 
bera bi aldiz 
inauguratzearena. 

Orain dela aste bi, alkatea 
ageri zen Hezkuntza 
zinegotziaren alboan udal 
teknikari eta eskola 
ordezkariez lagundurik. 

Alkateak koaderno batzuk 
eman zituen ezagutzera, 
herriko ikastetxeetan 
curriculum lokala lantzeko 
erabiltzeko asmoz.

Saiakera ona, Maria, 
benetan. 

Kasik, ondo atera zaizu. 
Pena da, ordea, EH Bildu 

hemen egotea, egia osoa 
bistarazteko. 

Egia baita Udalak 
curriculum lokala bultzatu 
nahi duena eta izan duena, 
ondo egina, eta ikastetxeen 
lankidetzaz izan dela. 

Hik Hasi aipatzea falta 
izan zaizue, ordea, 

ezinbesteko aktorea lan 
honetan, eta, batez ere, 
lanaren hastapena eta 
gauzatzea nork egin zuen 
aipatzea falta izan zaizue. 

2007-2011 legealdian ANVk 
jarri zuen martxan ekimena 
ikastetxeen eta Hik Hasiren 
laguntzarekin eta Bilduk 
jarraitu eta amaitu zuen. 

Oraingoan, nobedadea da 
eginiko lanaren kopia 
gehiago atera direla 
inprentan eta herritarrek 
koadernoak erosteko aukera 
dutela. 

Kopia gehiago behar 
direla, ederto. 

Herritarrek erosteko 
aukera izatea, ederto hori 
ere. 

Baina ez berritzat saltzea 
bigarren eskuko kotxea.

Hemen, 2010eko, 2013ko 
eta 2016ko albisteen loturak, 
dioguna berresteko. 

Gezurra esan nuen 
Getarian eta orain ea nola 
defendatzen dudan hau 
Portaloian, ezta?

2010: http://goo.gl/LouMf5
2013: http://goo.

gl/7NNA9D http://goo.
gl/1lZZ4a

2016: http://goo.gl/Yoo2rd 
http://goo.gl/JBn2Bj

E8tik E5era
Enrike gorrotxategi
elgeta

Orain dela bi urte, E8an izan 
ginen, hainbeste herritar 
elkartu zituen giza katean. 

Orain, ekainaren 5ean, 
E5ean, berriz ere kalera 
aterako gara; baina, 
oraingoan, aldamenekoaren 
eskuari heldu beharrean, boto 
bat izango dugu eskuan gure 
etorkizuna lantzen joateko.

Duela bi urte, 
biharamunean, E9an, ez 
ginen independente esnatu, 
eta ekainaren 6an ere ez gara 
independente esnatuko, 
baina, ameskerietan ibili 
gabe, gure ametsetik gertuago 
izango gara. 

Izan ere, beste hark esaten 
zuenez, "zenbat eta gehiago 
saiatu, besterik ez, baina 
helburua lortzetik gero eta 
gertuago egongo gara".

Beharbada, ez zinen E8an 
erabakitzeko eskubidearen 
aldeko kate hartan izan. 

Orain, baina, galdeketan 
parte hartzeko eskubidea 
izango duzu. 

Ez da galdeketa ofiziala 
izango, baina zure eta nire 

iritzia ezagutzeko balioko du, 
baldin eta parte hartzen 
baduzu. 

Nik parte hartuko dut.
Eta, gero? Ba, behin 

ikasita denon artean gauzak 
erabaki ditzakegula, 
galdeketa nolabait ofizial 
bihurtzeko lanean jarraitu 
beharko dugu, eta, zenbat eta 
jende gehiago saiatu bide 
horretan, orduan eta gertuago 
izango dugu helburua: 
guztion artean erabaki ahal 
izatea gure etorkizuna.

Ordura arte, bidelagun 
nahi zaitugu. E5ean, etorri 
eta bozkatu.

Errausketarik ez
jon Altuna
bergara

Hondakinak etxean gaika 
sailkatu eta egoki bilduta, 
errefus gutxi sortuko dugu 
eta ez da erraustu beharrik 
izango. 

Gipuzkoan agintari 
berriek, ordea, bide hori alde 
batera utzi eta mila milioi 
eurotik gora gastatu nahi 
dituzte erraustegia 
eraikitzeko. 

Erabaki oso kaltegarria 
gure osasun eta 
ondasunarentzat.

Gipuzkoa ekonomikoki ito 
egingo du egitasmoak. 

Erraz esaten da mila 
milioi euro, baina kostata 
ordaindu. Garesti. 

Gipuzkoarrok ordainduko 
dugu oso-osorik, tasa eta 
zergen bidez, ondorengo 
hamarkadetan. 

Eta bada diru hori zertan 
erabili. 

Arnasa behar dugu, are 
gehiago, krisi garaian. 

Erraustegiak, gainera, 
kutsatu egiten du. 

Osasunarentzako oso 
kaltegarriak diren ke eta gai 
toxikoak isurtzen ditu. 

Ondorioz, erraustegiaren 
ondoan bizi direnek minbizia 
garatzeko arrisku handiagoa 
izango dute. 

Hainbat mediku txostenek 
egiaztatu dute hori. 

Horregatik diogu burua 
duenak ez duela etxe ondoan 
erraustegirik nahi. 

Eta bihotza duenak, inon 
ere ez. 

Osasunaren alde eta 
errausketaren aurka 
gaudenak Donostian 
kateatuko gara, igande 
eguerdian, elkarrekin. Etorri 
zaitez zu ere.

Hernanin atez ateko 
bilketarekin ehuneko 80 
birziklatzen dugu eta 
eredugarriak gara Europan. 

Hori da bidea; Zero Zabor, 
alegia. 

Etxean egindako ahalegin 
txikiak onura handia 
dakarkio denon osasun eta 
ondasunari. 

Zabaldu dezagun gure 
eredua, ez dezatela gure 
etorkizuna hipotekatu eta 
gure ondorengoena arriskuan 
jarri.

guTunak
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 dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00
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gOIEnA tELEBIstA | HARIRA | HERRI ORdEZkARIEkIn ELkARRIZkEtAk, 
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AngEL OIARBIdE

MAItE txINtxUrrEtA  |  bergara

Modaren mundua gustuko dute-
nentzat egun berezia izango da 
biharkoa Bergaran. Izan ere, 
herriko komertzioen alde lan 
egiten duen Bergara Bizi taldeak 
pasarela berezi bat antolatu du 
udaberri eta uda denboraldiko 
arropa eta tendentziak ezagutze-
ra emateko. 20:00etan hasi eta 
23:00ra arte ez da aspertzeko beta-
rik izango, denetarik egongo bai-
ta: desfilea, pop-up azoka, taber-
na, zuzeneko musika...

Hala, Oxirondo plazan (euria 
eginez gero azoka barruan) pasa-
rela bat jarriko dute lurraren 
mailan, eta guztira 68 herritar 
arituko dira modelo lanetan. 
Hamazazpi komertziok hartuko 
dute parte; gehienak arropa den-
dak, baina baita zapata dendak 
eta ile apaindegiak ere.

Aipatu bezala, pintxo-pote 
zerbitzua ere izango da Oxiron-
doko gunean ekimenak irauten 
duen bitartean, Pol-Pol tabernak 
eskainita. Prezioari dagokionez, 
pintxoa eta ardoa hartzeak 2 euro 
balioko du; pintxoa eta garagar-

doa hartzeak, berriz, 2,5 euro.
Ekimena are gehiago girotzeko, 
zuzeneko musika izango da Dia-
blues&Bluecifer eta Arragoa 
herriko taldeen eskutik.

Hippy erara girotua 
Ninika loradendako Ana Pine-
dak azaldu du gunearen apain-
keta bojo chic estilokoa izango 
dela, aurkeztuko dituzten arro-
petako asko bezala. Hippy esti-
loko dekorazioa baserrietako 
elementuekin uztartuko du. 

"Izpilikua, kandelak, horten-
tsiak, lastoa... halako gauzak 
erabiliko ditugu". Belar artifi-
ziala eta intentsitate baxuko 
argi zuriak ere jarriko dituzte, 
baita bi karabana ere, hippy 
ukitu hori are gehiago igartze-
ko. Horietako bat taberna izan-
go da. 

"Pena da eguraldi txarra egi-
nez gero Oxirondoko azoka 
barruan egin beharko dugula, 
eta, egia esan, prestatutako deko-
razioa hobeto geratuko litzate-
ke kanpoan", azaldu du loraden-
dakoak.

'pop-up' azoka
Ohiko formatutik aldenduta, 
pop-up erako azokatxoa ere jarri-
ko dute Oxirondoko gunean, eta 
herritarrek arropa eta osagarriak 
begiratu eta erosteko aukera izan-
go dute bertan.

Berritasun handietako bat da 
komertzio bakoitzak ez duela 
bere postua jarriko; aldiz, hain-
bat dendatako produktuak nahas-
tuta egongo dira, nongoak diren 
zehaztu barik. Hori bai, lau gune-
tan sailkatuko dute guztia, esti-
loaren arabera.

profesionalen gomendioak
Biharko hitzordurako Bergara 
Bizik prestatutako nobedadeak ez 
dira hor bukatzen. Izan ere, bihar 
iluntze-gauean pop up azoka hone-
tan Bilboko Maria Uranga irudi 
kabineteko bi profesional izango 
dira personal shopper lanak egiten.

Ekimenaren antolatzaile tal-
deko Ainhoa Garitanok azaldu 
du bi profesional horiek herrita-
rrei lagunduko dietela norberari 
hobeto doakion arropa edota osa-
garri hori aukeratzen, betiere, 
norberaren gustuak kontuan 
izanda . "Esaterako, aurpegiaren 
tonuaren arabera kolorea auke-
ratzen lagunduko diete, edota 
bularraren arabera nolako forma 
doakion hobeto", azaldu du.

Denboraldi 
berriko moda 
joerak kalera 
bergara bizi elkarteak udaberri eguna antolatu du 
biharko, arropa eta osagarriak aurkezteko asmoz

Ninika loradendakoek bojo chic estiloan apainduko dute gunea. Irudian, erabiliko duen materiala.  |   MaiTe TxinTxurreTa

apustu berezia egin du orain-
goan bergara bizik. ainhoa 
garitanok aipatu du herritarren 
partetik harrera oso ona izaten 
dutela horrelako egitasmoek. 
Formatu berri batekin ausar-
tu zarete. zein da helburua?
berrikuntza nagusietako bat 
da pop-up estiloko dendatxoa 
jarriko dugula eta bilbotik bi 
personal shopper etorriko dire-
la. Hala, personal shopper horiek 
lagunduko digute gure jeneroa 
saltzen. jendeak galdetu deza-
ke: "eta zergatik ez zarete zuek 
saltzaileak?"; baina gure ideia 
da komertzioek bat egitea. Den-
da bakoitzak bere postua jarriz 
gero, jendearen joera da ezagun 
dituen horietara jotea.
Nolako tendentziak datoz?
Hippy erako arropak asko iku-
siko ditugu. guk lau gune edo 
estilo desberdindu ditugu: mari-
neroa, txuri-beltza, sport chic 
eta bojo chic. urtero daudenak 
baina ez direnak modaz pasa-
tzen.

gauza asko antolatzen ari zare-
te azkenaldian komertzioen 
elkartetik.
Hala da, eta jendeak gero eta 
gehiago jarraitzen gaitu eta gal-
detzen digu ea hurrengo zer 
izango den. eta komertzioentzat 
ere onura dakarrela esango nuke. 
jende askok orain esaten dit 
jada ez dela kanpora joaten eros-
tera, lehenengo herrian begira-
tzea nahiago duela. Hori esker-
tu egiten da.

iOn MOñux

"Hippy estiloko arropak asko ikusiko 
ditugu udaberri eta uda denboraldian"

AInHOA gARItAnO | bergara bizi

EsAnAk

"loreak, lastoa, 
kandelak... 
jarriko ditugu 
apaintzeko" 

a n a  p i n e D a   |   n i n i k a  l o r a d e n d a

dAtUA

Izango dira Udaberri 
eguneko pasarelan. Denda 
bakoitzeko lau herritar.

68
MODelO

BERgARA
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Ekainaren 26ko hauteskun-
deak sanjuanekin batera izan-
go direla-eta EH Bilduk 
"garrantzitsu" deritzo posta 
bidezko botoa "bermatzeari" 
herritar orori. Jai-Zalen, Alkar-
tetxean eta Iratin egongo dira, 
nahi duen orori inprimakiak 
betetzen laguntzen; astelehe-
netan, martitzenetan eta egue-
netan, hurrenez hurren. 

EH Bilduk posta bidez 
botoa emateko 
laguntza eskainiko du

Alderdi Sozialistak ekainaren 
16ra arte izango du zabalik 
Martxoaren 8 kaleko lehen 
zenbakian duen Herriko Etxea, 
ekainaren 26ko hauteskun-
deetarako botoa postaz eman 
nahi duten herritarrentzat. 
10:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara egongo 
dira bulegoak zabalik. Edozein 
argibidetarako: 943 79 69 42. 

PSE-EEk martxan du 
posta bidez botoa 
emateko bulegoa

Santa Marinatik
Zornotzara,
batukadarekin

eSkarne gariTaOnanDia

Santa Marina auzoan sortutako 
Sanbamaña batukada taldeak 
urteko hitzorduetako bat izan zuen 
joan den zapatuan zornotzan, 
Euskal Herriko Batukaden 4. 
topaketan. Urtez urte hazten doan 
ekimena da eta aurten ere ederto 
ibili da Arrasateko taldea. 

j.b.  |  arraSaTe

Gipuzkoa etorbideko horma 
konpondu eta apaindu gura du 
Udal Gobernuak, eta, horreta-
rako, Bilboko Wallart Mural 
Painting enpresari esleitu dio 
bertan "irudi artistiko" bat egi-
teko lana. Obra, Zerbitzuak, 
Mantenua eta Auzoak batzordeak 
proposatuta, 15.125 euroko aurre-
kontua –BEZa barne– izango 
du lanak. Euste-horma horrek 
450 metro koadroko azalera du 
eta "beharrezkoa" du konpon-
keta, OZMA batzordeko buru 
Oscar Garciaren arabera: "Hasie-
ra baten, herriko artistekin 
kolaboratu nahi genuen, baina, 
hormaren egoera oso txarra 
denez, erabaki genuen konpon-
bide integrala ematea". Azaldu 
duenez, hormaren konponketa 
lanak eta irudi artistikoa apar-
te kontratatuko balira, kostua 

"asko" handituko litzateke. Pare-
tako landaredia kentzea eta 
kalteak konpontzea izango dira 
eginbehar nagusiak. 

Herritarren iritzi bila
Horma hori berritzearen eta 
edertzearen enpresa arduradu-
nak bost proposamen aurkeztu 
beharko ditu, gutxienez: "Hel-
burua da parte-hartze prozesu 
bat irekitzea irudiaren auke-
raketarako; arrasatearrek 
gehien gustatzen zaien diseinua 
bozkatu ahalko dute". 

 Irudi berria originala eta 
inon argitaratu gabea izan behar-
ko da, eta estiloa eta teknika 
libreak izango beharko dira, 
betiere, kanporako egokiak iza-
ten badira: "Herriaren irudi 
positibo bat transmititu behar-
ko du, ingurumenari, hiriari 
zein arkitekturari dagokienez".

"Irudi artistikoa", herriko 
sarrera apaintzeko asmoz
gipuzkoa etorbideko paretako mural berria 
aukeratzeko, herritarrekin egon nahi du gobernuak

Gipuzkoa etorbideko horman egingo dute mural berria.  |   j.b.

j.b.  |  arraSaTe

Umeen danborrada antolatzen 
duen SUDC elkarteko arduradu-
nak maiatzaren 31n hasiko dira 
umeen danborradarako arropak 
banatzen. Ekainaren 18an egingo 
da umeen danborrada, eta helduen 
ibilbidea egingo dute aurten lehen 

aldiz: "Aurrerantzean, urtero egin-
go da ibilbide hori", dio SUDCeko 
Jesus Mari Egidazuk. Aurten iaz 
baino ume gutxiago egongo dira, 
"200 inguru". Umeen danborra-
darako arropak jasotzeko, SUDCek 
Nafarroa etorbidean –ospitale 
ondoan– duen egoitzara joan behar-

ko da, 16:30etik 18:00etara. Hona-
ko hau da arropak jasotzeko egu-
tegia: maiatzaren 31n barrilero 
mutilak, ekainaren 1ean barrile-
ro neskak, ekainaren 2an danbor
-joleak, ekainaren 3an eskoziarrak, 
ekainaren 6an kantinerak eta 
hilaren 7an sukaldariak, gasta-
doreak eta banderatuak. 

Helduek, berriz, maiatzaren 
30ean hasiko dituzte entseguak. 
Arizmendi Ikastolako Gaztelupe 
guneko –San Viator zena– patioan 
egingo dira, 20:30ean. 

Umeen danborradak, 
helduen ibilbidea aurten

Iazko umeen danborrada, Herriko Plazara heltzen.  |   anTOniO MurillO

Erretiratuei esker 
ona adierazteko
jOkIN bErEzIArtUA  |  arraSaTe

Hamaika dira urte osoan zehar 
SUDC elkarteak antolatzen dituen 
ekitaldiak, eta biharko Erretira-
tuen Eguna izango da horren 
beste adibide bat. Elkarteen elkar-
teak –gaur egun herriko elkarte 
gastronomiko ia guztiak batzen 
ditu, 23 inguru– 50 urte egin ditu 
aurten: "Omenaldia egiteko dagoen 
batzorde antolatzailea harro dago 
funtzio hau aurrera eramateaga-
tik. Lan handia da, baina, helbu-
rua ikusita, gustura egiten dugu. 
Erretiratuei eskertu behar diegu 
urteetan zehar egindako lana; 
gure herrian egindako ahalegi-
nak, dedikazioa... Denok ezagutzen 
ditugu lorpenak".

Aurten 750 lagundik gora 
elkartuko dira eta antolatzaileek 
ezin dute aurreratu oraindik 
zeintzuk izango diren amaieran 
omenduko dituztenak: "Osasun 
arazoren bategatik, eguraldia-
gatik... agian, azken orduan ez 
dira agertzen, eta horregatik ez 
dugu izenik ematen aldez aurre-
tik", adierazi du antolakuntzako 
Andoni Altzelaik. Prestaketeta-
rako, goizeko zortzietan elkarte 
bakoitzeko bi kide elkartzen dira 
mahaiak eta bestelakoak mun-
tatzeko, eta ondoren catering 
enpresa batek ematen die baz-
kaltzen erretiratuei; betiere, 
SUDCekoen laguntzarekin. 

kiroldegiko aparkalekuan 
Adikzioaren legeak kiroldegi 
barruan alkohola edan eta erre-
tzea galarazten duela-eta, aurten 
erabaki dute Erretiratuen Egu-
neko bazkaria kiroldegi kanpoko 
aparkalekuan egitea. Karpa han-
di bat jarriko duten arren, espe-
ro dute eguraldiak laguntzea: 
"Euria eta hotza egiten badu, 
adineko jendea deseroso egon 
daiteke...", dio Altzelaik. Hala 
ere, aldaketari begira baikorrak 
dira: "2016ko ospakizunak 2015ekoa 
gaindituko duen ziurtasun osoa 
dugu". Amaitzeko, antolatzaileek 
eskerrak eman dizkiete Udalari 
eta eguna antolatzea posible egi-
ten duten enpresa guztiei. 

SuDCek 50. urtez antolatuko du biharko egun berezia

Iaz kiroldegi barruan egin zuten bazkaria, kanpoko kantxetan.  |   iManOl SOrianO

EGItArAUA

BIHAR, ZApAtUA

11:00 Suziri jaurtiketa.

12:30 Meza San juan 
bataiatzailearen elizan.

13:30 kiroldegirako 
autobusen irteera garibaitik.

14:00 erretiratuen bazkaria 
kiroldegiko aparkalekuan.

16:00 gizonezko eta 
emakumezko nagusienari 
omenaldia, dantzaldia eta 
sari berezien zozketa. 
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D
uela ez asko ezagutu nuen 
X. Gaztea da, eta kaze-
taria. Miresten nuen 
ezagutu aurretik, eta 

estimatzen dut bere lana orain-
dik. Esperientziatik aholkatu 
zidan, intentzio onenez: ibil nen-
dila kontuz sare sozialekin, eta 

iritzi artikuluekin, aritu behar 
izan duela bereak ezabatzeko 
eskean, "badakizu non egiten 
dudan lan" eta. Komunikatzailea 
da Y; kazetari multimedia. Egu-
na erotuta ematen duen horie-
takoa. Erdi barrez, erdi serio 
esan dit parrandan, hobe duda-
la bertsolari moduan egin karre-
ra, eta ekidin bere estutasunari 
dagokion soldata estua.

Janzkeraz neutroa izan dadi-
la kazetari lanean ari denean. 
Irakasleak eman dio aholkua 
Z-ri, eta arrazoia eman dio berak. 
Asmo onez esan dio, lana txu-
kunagoa izango dela sinetsita. 
Ez horregatik bakarrik. Bide 

zuzenean lerratzeak lan aukerak 
areagotuko dizkiola uste du ira-
kasleak. 

Ostegun gaueko ordu txikitan 
harrapatu gintuen gu elkarriz-
ketak. Eta han, komunikazioko 
sei ikasle hasiberri, autozentsu-
raren beharraz hizketan. Komu-
nikatzaile profesional izan aurre-
tik inkomunikatzaile probisional 
izatearen onurez.

Nahi genuen mundua aldatu. 
Eta orain, izango bagara, izango 
gara marka zuriko komunika-
tzaile prekario. Ahaztuta, zuri-
keriak gehiegi duela grisetik, 
eta neutroak ia dena botereari 
eustetik.

Probisionala

ANE 
zUAzUbIskAr

n i r e  u s t e z

jOkIN bErEzIArtUA  |  arraSaTe

Harreman GKEk Siriaren alde 
sustatutako kanpainaren 
barruan, Mugarik Gabeko Medi-
kuak erakundeak –Euskal Herri-
ko ordezkari Alma Saavedraren 
eskutik– hitzaldia eskainiko du 
maiatzaren 31n Kulturaten 
(18:30). Sirian bizirautea du 
izenburu eta Ane Irazabal, Mikel 
Ayestaran eta Iker Pastor kaze-
tarien lekukotza jasotzen duen 
Save the children bideoa proiek-
tatuko dute. Harremanek gogo-

ra ekarri du Siriaren aldeko 
kanpaina arrakastatsua izan 
dela: "Oinarrizko materialen 
bilketa oso ondo joan da eta 
orain, hitzaldiarekin, azken 
bultzada bat eman nahi diegu 
ekarpen ekonomikoei", adiera-
zi dute. Lau kontu korronte 
zenbaki ireki dituzte: 3035 0001 
53 0010132964 (Laboral Kutxa), 
2095 5055 50 9115887960 (Kutxa-
bank), 2100 1972 03 0200112601 
(La Caixa) eta 3008 0253 49 
2793534526 (Rural Kutxa).

Elkartasun Eguna: ekainak 4
Era berean, Harremanek gertu 
dauka Elkartasun Eguneko egi-
taraua. Ekainaren 4an ospatu-
ko da aurten, Seber Altube 
plazan, 10:00etatik 20:30era. 
Egitarau erakargarriaz aparte, 
urtero moduan, GKEn erakus-
keta eta bidezko merkataritza-
ko produktuak izango dituzte 
eta Ankurren (India) aldeko 
Ibai-Arteren tonbola ere izango 
da, baita Arizmendi Ikastolak 
antolatutako ekintzak ere. 

Siriarako laguntza 
eskatzen jarraitzen 
du Harreman-ek
Mugarik gabeko Medikuak erakundeko alma 
Saavedrak hitzaldia emango du maiatzaren 31n

Elkartasun Eguna, 2014an.  |   gOiena

Aurten lehen aldiz, sanjuanetako 
zenbait ekitaldi –umeen danbo-
rrada, Errementari Dantza eta 
helduen danborrada– udaletxeko 
balkoitik ikusteko aukera egongo 
da. Udalak 15 sarrera bikoitz zoz-
ketatuko ditu ekainaren 1etik 8ra 
bitartean izena ematen duten 
arrasatearren artean. Izena eman 
ahalko da BAZen (943 25 20 00) 
edo www.arrasate.eus webgunean. 
Zozketa ekainaren 10ean egingo 
da, eta irabazleek nortasun agiria 
erakutsi beharko dute udaletxean.

Sanjuanetako ekitaldiak 
udaletxeko balkoitik 
ikusteko izen-ematea

Erain Debagoienak ekainaren 
5erako antolatu duen herri 
galdeketara begira boto aurre-
ratua eman daiteke dagoene-
ko. Ignazio Zuloaga kaleko 4. 
zenbakian –lehen Omu denda 
zena– duten lokalean eman 
ahalko da botoa. Astelehene-
tik egubakoitzera 18:30etik 
20:30era egongo da lokala zaba-
lik eta aste bukaeretan, berriz, 
goizez zein arratsaldez; 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. 

Herri galdeketarako 
boto aurreratua, 
ekainaren 4ra arte

Mikel Arregi kazetari arra-
satearrak eta Ibai Trebiñok 
ekoiztutako Donbass: Gerra 
Europaren bihotzean izeneko 
dokumentala ekainaren 11n 
estreinatuko da Amaia antzo-
kian (19:30); egileak bertan 
egongo dira edozein zalantza 
argitzeko. 2015eko martxoan, 
apirilean eta uztailean jaso-
tako materialarekin eratu 
dute ikus-entzunezkoa eta 
finantzaketa kolektiboaren 
bidez gauzatu dute proiektua.  

Ukrainako gerraren 
dokumentala ekainaren 
11n estreinatuko da
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x.g. |  arraSaTe

Salto hirukoitzean Arrasate-
ko inoizko markarik onena 
eta Gipuzkoako hirugarren 
onena ezarri zuen Iñigo Uri-
barren arrasatearrak pasa 
den zapatuan. Anoetan joka-
tutako lehen mailako Liga 
Txapelketako proba barruan 
ezarri zuen, bere aurreko mar-
karik onena (15,84 metro) 32 
zentimetro hobetuta. 

"Azken entrenamenduetan 
16 metroko langa gainditzetik 
gertu nengoela sumatzen ari 
nintzen. Proba egunean ber-
tan, sentsazio ezin hobeak 
nituen beroketak egiten ari 
nintzela, eta nire kideei esan 
nien egun horretan gainditu-
ko nuela. Eta horrela izan 
zen". Aire libreko denboraldia 
hasi berri du Uribarrenek eta 
bigarren proban bere errekor 
pertsonala lortu du. Denbo-
raldia abuztuan amaituko da 
eta oraindik marka hobetzeko 
"aukera handiak" dituela esan 
du Uribarrenek. 

Ekainean Madrilen joka-
tuko den Espainiako Txapel-
ketan, Euskal Selekzioa ordez-
katuko du atleta arrasatea-
rrak.

16,13 metroko 
saltoa egitea 
lortu du Iñigo 
Uribarrenek 

xAbI gOrOstIdI  |  arraSaTe

Zapatuan erabakiko da 2015-2016 
denboraldiko txapelduna nor 
izango den. Betrayer eta Lasaga-
baster talde klasikoen arteko 
lehiatik aterako da txapelduna. 

Betrayer taldeak 1992a ezkero 
dihardu txapelketan parte har-
tzen. Birritan jokatu dute finala, 

eta 2006an irabazi zuten orain 
arteko titulu bakarra. Aipagarria 
da Jose eta Ramon Tena anaien 
ibilbidea: 25 urte daramatzate 
parte hartzen eta aurten finala 
irabazteko aukera daukate. 

Lasagabasterrek bost final 
jokatu ditu, eta horietako baka-
rrean lortu zuen txapeldun izatea, 

2008koan. Finalerdietan eginda-
ko defentsa lan finari esker lortu 
dute finalerako txartela bi taldeek, 
eta lehia parekatua espero da 
zapaturako. 

Aurretik, 16:30ean, Aldatz eta 
Sonografos taldeek hirugarren 
postua eskuratzeko neurketa joka-
tuko dute. 

sari banaketa
Finala jokatu ondoren, sari bana-
keta ekitaldia egingo dute anto-
latzaileek.

Ligako lehen lau sailkatuei 
euren garaikurra eman ondoren, 
aurtengo denboraldiko jokalari 
aipagarrienek euren saria jasoko 
dute. Antolakuntzaren erabakiz: 
atezain onenaren saria Aldatz 
taldeko Imanol Pavok jasoko du. 
Jokalariei dagokienez, Juan Pablo 
Morillo (Betrayer), Ronald Blan-
co (Lasagabaster), Ion Murua-
mendiaraz (Sonografos), Gorka 
Maria Seco (Abokajarro) eta Ion 
Lucero (Aldatz) izango dira saria 
jasoko dutenak.

Betrayer eta Lasagabaster taldeek jokatuko 
dute Zaldibarko Ligako finala bihar, 17:30ean 
16:30ean aldatz eta Sonografos taldeak izango dira nor baino nor gehiago

Aurtengo finala jokatuko duten bi taldeak  |   zalDebar fuTbOl TxaPelkeTa Aurtengo finala jokatuko duten bi taldeak  |   zalDebar fuTbOl TxaPelkeTa

x.g.  |  arraSaTe

Arrasate Rugby Taldeko gazte-
txoek Kontxako Rugby Txapel-
keta jokatu zuten pasa den dome-
kan. Eguraldia lagun ez izan arren, 
egun-pasa ederra egin zuten Kon-
txa hondartzako harean euren 
onenak ematen. 

Errugbia beste era batera 
gozatzeko aukera izan zuten eta 
zoragarritzat jo zuten domekakoa. 
Esperientziaren onurak ikusita, 
etorkizunean berriz errepikatze-
ko asmoa azaldu dute talde zuri
-morekoek. 

Bestalde, Leintz Eskola Kiro-
larekin elkarlanean, errugbi saioa 

antolatu zuten Mojategin zapatu 
goizean. Gazteei errugbia prak-
tikatzeko eta honen onurak eza-
gutzeko asmoz antolatutako eki-
mena izan zen. 

Lehen hezkuntzako 3. eta 6. 
mailetako 50 ikasle inguru batu 
ziren eta ederto pasa zuten errug-
biarekin egindako lehen kontak-
tuan. 

ARTko eta LEKeko kideen 
gidaritzapean, askotariko arike-
tak prestatu zituzten errugbiaren 
alderdi teknikoak lantzeko. "Asko-
rentzat ezezaguna den kirola ger-
turatzea lortu dugu", adierazi 
zuten ARTko arduradunek. 

Artko gaztetxoak kontxako hondartzan.  |   arraSaTe rugby TalDea

Kontxako hondartza 
errugbi zelai bihurtuta
arT gazteek harean jolastuz amaitu dute urtea

OPel arraSaTe

Pasa den zapatuan jokatu zen infantil, alebin eta benjamin 
mailetako Arrasateko txirrindularitza lasterketa. Infantil mailan 
Bizipoz taldeko Aimar Erostarbe izan zen garaile eta alebinetan 
txantxiku Ikastolako Aimar Madina. Benjamin guztiek garaikurra 
jaso zuten. 

Gazteen txirrindularitza

Etzi, domeka, 2016 Bidearen hamargarren etapa 
egingo dute, Arrasatetik Elgetara
Pasa den astean, 2016 Bidearen bederatzigarren etapa Arrasaten 
amaitu zen. Domeka honetan egingo da hamargarrena, Arrasaten 
hasi eta Elgetan amaituko dena. 20,2 kilometro izango ditu eta 
antolatzaileek zailtasun handiko gisa izendatu dute. Ibilbidean 
zehar hiru ekitaldi daude antolatuta: euskal mendizaleei musika 
omenaldia egingo diete Besaiden, etapa bukaeran bisita gidatua 
egingo dute Intxortako gerrako lubakietara eta, azkenik, Memo-
ria Historikoaren Euskal Zentrora bisita egingo dute, Elgetan. 

Azken urteetako ohiturari 
jarraituz, Beste bat! eguna 
antolatu dute, beste behin.

Aurtengoan St. Pauli Kata-
luniako delegazio baten bisi-
ta izango dute. Bi taldeen 
arteko futbol partiduarekin 
emango diote egunari hasiera.   
Poteoa hasteko, Beste Hiru! 
taldeak kontzertua joko du 
Amaiur tabernan. Bazkalos-
tean, Quadrophenicos, Arkai-
ko, Skaleak eta Jolly Rogers 
Band taldeak arituko herriko 
tabernetan. 

'Beste bat! eguna' 
ospatuko dute St. Pauli 
zaleek zapatuan

Datorren astelehenetik ekai-
naren 27ra bitartean txala-
parta ikastaroa emango du 
Ttakun elkarteak.

Ikastaroak astelehenetan 
izango dira, 18:00etatik 
20:00etara. Euskal instrumen-
tu hau ondo jotzeko trebezia 
eskuratu nahi dutenek izena 
eman beharko dute Gazte 
Bulegoan. 943 25 20 65 telefo-
nora deituz edo gaztebulegoa@
arrasate.eus helbidera idatziz 
ere egin daiteke. Prezioa 20 
euro da eta ikasle eta langa-
beentzat, 10 euro. 

Ttakun elkarteak 
antolatutako 
txalaparta ikastaroa
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Uda garaian ere zabalik!

Sagardotegi menua • Aste-bukaerako menua • Karta
Ospakizun berezietarako jantoki bereiztuak

Aparkalekua eta terraza

Zabola auzoa • 01001 Aramaio • 945 44 50 95

x.g.  |  arraSaTe

Arrasateko Margo Taldeko artis-
tek euren artelanak plazaratu-
ko dituzte zapatuan. Seber Altu-
be plaza margolanak erakutsi 
eta salerosteko bazar bihurtu-
ko dute. Goizean 10:00etatik 
14:00ak arte eta arratsaldean 
17:30etik 20:00etara.

Bosgarren edizioa
Ekimen hau egiten duten bos-
garren aldia da, eta Seber Altu-
ben egiten duten hirugarrena. 
Iaz Margo Taldearen 25. urteu-
rreneko erakusketa egin zutenez, 
ez zuten ekitaldi hau egin, bai-
na aurten berriz antolatu dute. 
Tano Ribas erakusketaren anto-

latzailearen arabera, "taldeko 
margolarien lanak kalera ate-
ratzea da helburua". 

denetariko margoak 
Zapatuko azokan Arrasate Mar-
go Taldeko hamabi partaideren 
lanak egongo dira ikusgai, eta 
bakoitzak dozena erdi koadro 
plazaratuko ditu, gutxi gora-
behera. Gehienak ikasturte 
honetan zehar egindako mar-
goak izango dira.

1,5x1,5 metroko koadroak, 
akuarelak eta formatu txikiko 
margolanak egongo dira salgai.  
Batutako dirua urtean zehar 
izandako gastuak estaltzeko 
erabiliko dute.

Seber Altube, artea 
salerosteko gune

xAbI gOrOstIdI  |  arraSaTe

Asteburu honetako ekintzekin 
amaituko da Al-Andalus elkar-
tearen 26. aste kulturala. 

Denetariko ekintzak egon 
dira maiatzaren 21ean hasi zene-
tik: bazkariak, playback jaialdia, 
jaki eta ardoen dastaketa eta 
hitzaldiak, besteak beste.

Gaur, egubakoitza, Haurren 
Eguna ospatuko dute. Hauen 
gozamenerako, gaztelu puzga-
rriak, litxarreriak eta txapare-
kin egindako eskulan tailerrak 
egongo dira. 

kontzertu ugari asteburuan 
Hitzordu musikalez betetako 
asteburua prestatu dute Al-An-
daluskoek. Zapatuan hiru talde 
arituko dira: oholtzara igotzen 
lehenak Alegria de la Sierra 
taldekoak izango dira. Bazka-
laurreko giroa berotuko dute, 

13:15ean hasiko den kontzer-
tuarekin. 

19:00etan, Sueños de Anda-
lucia dantza taldekoek euren 
ikuskizuna eskainiko dute, eta 
19:45ean, Kordobako Pueblo 
Nuevo herriko Tremolo taldeak 
egingo du kontzertua. 21:30ean, 
bazkideentzako gala afaria hasi-
ko dute, eta ostean, 23:30ean, 
Tremolo taldekoak berriz igoko 
dira oholtzara, bigarren ikus-
kizun bat eskaintzera.

Domekako egunari hasiera 
emateko, Al-Andalus koruak 
kantaldia egingo du, 13:00etan 
hasita. Jarraian, 13:40an, Lour-
des Oncala sevillana eskolako 
dantzariek hartuko diete testi-
gua. Hau amaituta, ohorezko 
brindisarekin eta ondorengo 
bazkariarekin emango dute 
amaitutzat aurtengo aste kul-
turala.

Al-Andalusen aste 
kulturala azken txanpan 
ekitaldi musikalez betetako asteburuarekin 
emango diote amaiera 26. edizioari

x.g.  |  arraSaTe

Arrasate Musikalen Udaberri 
Musikaldia aurrera doa. Gaur 
arratsaldeko kontzertuarekin 
amaituko dituzte maiatzeko 
ekitaldiak. Flauta eta akor-
deoi ikasleek aurtengo ikas-
turtean hartutako trebeziak 
plazaratzeko kontzertua eskai-
niko dute, 18:30ean, Kultura-
ten.

Ekaina, emanaldiz beteta
Maiatza bezala, ekaina ere 
kontzertu eta emanaldiz bete-
ta dator. Haize-instrumentuak 
izango dira protagonistak 
lehen bi kontzertuetan. Tron-

peta ikasleek kontzertua eskai-
niko dute  asteazkenean, 
18:30ean, eskolan, eta tronboi, 
tuba eta bonbardinokoek oste-
gunean, 18:30ean, Kulturaten.

Arrasate Musikalen Udaberri 
Musikaldiak ez du etenik 

Gitarra ikasleak.  |   arraSaTe MuSikal

A. ArANbUrUzAbAlA  |  arraSaTe

Kooltur Ostegunak ekintza kul-
turalak seigarren denboraldia 
du aurtengoa, eta atzoko kontzer-
tuarekin amaitu dute aurtengo 
ikasturtea.

Aurten, 30 kontzertu baino 
gehiagoko programa oparoa eskai-
ni dute, ostegunero, zuzeneko 
musika ikustea eskertzen duten 
horientzat. Iker Barandiaran 
antolatzaile taldean aritu da hasie-
ratik; beraz, ikasturte honetako 
balorazioa egiteko pertsona apro-
posa da oso.
seigarren edizioa amaitu berri, 
zer-nolako balorazioa egiten duzu?
Egia esan, oso ona izan da, nahiz 
eta topiko kutsua duen erantzu-
na izan. Musika talde bati bere 
azken diskoagatik galdetzerakoan 
oso ona edo inoizko onena dela 
entzuterakoan bezala. 
Aurreko urteekin alderatuz gero?
Lehen urtea boom antzerako bat 
izan zen. Bigarrenean, boom efek-
tu horrek irautea lortu zuen, 
baina 3. eta 4. urteetan behera-
kada igarri genuen. Krisiak bere 
eragina izango zuelakoan gaude; 
izan ere, publiko beherako nahi-
ko orokorra izan zen kontzertuen 
sektorean. 

Bosgarren urtean sentsazio 
onak berreskuratu genituen, ikus-
le askok errepikatzea lortu genue-
lako eta jende berria erakartzea 
lortu genuelako. Eta seigarren 
honetan publiko gutxidun oso 
kontzertu gutxi izan ditugu, esku 
bateko atzamar erdiekin konta-
tzeko beste. 
Azken finean, estilo askotariko pro-
gramazioa eskaintzeak arrisku hori 
dakar, ezta? 
Bai, egia da. Proposamen batzuk 
baztertu egin izan ditugu aldez 
aurretik, publiko gutxi eraka-
rriko zutela genekielako. Hori 
gertatu den kontzertuetan tal-
dekideek pozik amaitu izan dute, 
jende gutxi egon arren soinua 
eta agertokia onak iruditu zaiz-
kielako. 

Aurtengo kasu bakarretakoa 
Yellow Big Machine talde bizkai-

tarrarena izan zen, baina egon 
zen publiko apur horrengan seku-
lako sentsazio onak utzi zituen. 
Publiko kopuruak eta kontzer-
tuaren kalitateak ez dute zertan 
eskutik joan, eta arrisku hori 
hartzen dugu sarritan. Baina 
publikoari dagokionez, ziurrenik, 
aurtengoa urterik onena izan 
dela esan dezakegu. 
Nola antolatzen zarete horrelako 
egitarau zabala eskaintzeko?
Gero eta eskaera gehiago izaten 
ditugu. Askotan pasa izan zaigu 
talde potolo batzuei ezetz esan 
beharra, aurretik beste talde 
batzuk lotuta izanagatik. Nazioar-

teko taldeak ekarri ditugu, beste 
batzuk ezin izan ditugu agendan 
sartu... Gero eta izen handiagoa 
hartu du Kooltur-ek, eta horrek 
antolakuntza lanak errazten ditu.  
Musikarien esker ona aipatu duzu. 
duela gutxi, Ainara legardonek 
adierazi du Arrasaten jasotako tra-
tu goxoa beste leku batzuetan ez 
duela jasotzen.
Nik ere irakurri nuen. Berari 
galdetu beharko zaio zer tratu 
jaso duen beste leku batzuetan. 
Gure kasuan, eskura ditugun 
baliabideekin, tratu duina ema-
ten saiatzen gara. Taldeekin 
harreman izaten saiatzen gara, 
euren beharrak zeintzuk diren 
jakiteko. Promozioa egiteaz ardu-
ratzen gara eta kontzertu egunean 
bertan erraztasunak ematen diz-
kiegu lo egiteko, soinu probak 
egiteko, afaltzeko... Nire ustez, 
oinarrizko gauzak dira, edozein 
kontzertutan egon beharko lira-
tekeenak. Baina era horretako 
esker oneko hitzak asko eskertzen 
ditugu. 
zazpigarren ediziorik izango al da?
Denboraldi bakoitza amaitzera-
koan bazkari bat egiten dugu 
antolatzaileok, datorren urtera 
begira ditugun asmoak jakiteko.  
Beraz, ez dugu oraindik erabaki. 

iker barandiaran | kooltur ostegunak-eko antolatzaile taldekoa

"Pozik gaude seigarren edizioak 
izan duen erantzunarekin"

Iker Barandiaran kooltur Ostegunak-eko antolatzailea.  |   xabi gOrOSTiDi

atzoko kontzertuarekin amaitu da aurtengo kooltur Ostegunen zikloa.

Publikoari dagokionez, iazko joera positiboari jarraipena eman dio

"Publiko gutxiko 
kontzertuei 
dagokienez, urte 
onena izan da "

" Ez dugu oraindik 
erabaki datorren 
urtean jarraituko 
dugun edo ez"

Arrasateko Txorbela otxoteak 
Mutrikuko Santa Katalina komen-
tuan kantaldia egin zuen joan 
den zapatuan. 
Hamasei abestiz osatutako erre-
pertorioa eskaini zuten. Besteak 
beste, Angel Luis Carrilloren 
Habanera soñada, Raimundo 
Sarriegiren Ilunabarra  eta Josu 
Elberdinen Izar ederrak kantuak 
abestu zituzten. 

Txorbela otxoteko kideek 
emanaldia egin zuten 
Mutrikun zapatuan
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Ibargarai, 31 behea BERGARA
Tel.: 943 76 03 53 • espolon@euskalnet.net

Informa zaitez:
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ENGLISH

• Haur eta gazteentzako

• Azterketak prestatzeko 
 PET, FIRST eta ADVANCED

Ekainaren 27tik uztailaren 22ra

Antzuolan eta Bergaran
Ekainetik aurrera
Laura eta Lorea egongo gara!

Aprobetxa itzazu ekainean 
izango ditugun
%20rainoko deskontuak!

Ibargarai 10 - BERGARA · Tel.: 943 76 00 85

Ekainaren 26ko hauteskun-
deetarako, EAJk bulegoa ire-
ki du Ibargaraiko 15.ean; 
ordutegia: 11:00-12:30 eta 18:00-
20:00 –943-76 47 00–. Bestalde, 
zeregin bererako EH Bilgunea 
ireki du koalizio abertzaleak, 
Barrenkaleko 35.ean; ordute-
gia: astelehenetik egubakoi-
tzera, 11:00etatik 13:00etara 
eta 18:30etik 20:30era. Bi kasue-
tan hilaren 16an amaituko da 
eskaeretarako epea. 

Posta bidezko 
botorako laguntza 
ematen dute alderdiek

Bergarako ezker abertzaleak 
egin du deialdia, azalduz Pana-
matik itzuli berria dela Tena; 
1984an atxilotu eta herrialde 
hartara deportatu zuten. Gaur 
–egubakoitza–, kalejira egin-
go dute plazatik Arranora 
20:00etan; harrera ekitaldia 
egingo dute han, eta 21:30ean 
afaria Artatse elkartean –txar-
telak, Arranon eta Artatsen–. 
Erbestetik herrira itzultzeko 
geratzen zen azkena zen Tena.

Erbestetik itzuli den 
Julian Tenari harrera 
egingo diote gaur

Zinegotzi izandako denei egin 
diete deialdia, gaur, 19:00etan 
plazan, erabakitzeko eskubi-
dearen alde daudela adieraz-
teko eta ekainaren 5erako 
Erain Debagoienak deitutako 
galdeketari babesa agertzeko; 
argazkia atereaz egingo dute 
hori. Bestalde, boto aurrera-
turako aukera dago ekainaren 
4ra arte –domekan salbu– 
Barrenkaleko 28.ean. [Infor-
mazio gehiago, 4. orrian] 

1976tik gaur arteko 
zinegotziei deia 
galdeketa babesteko

j.I.  |  bergara

Batzokian sutea gertatu eta egu-
bakoitz goizean bertan jarri zen 
harremanetan Elena Lete alkatea 
Foru Aldundiko Ondare zuzen-
daritzarekin, gertatuaren berri 
emateko. Alkateak Harira saioan 
azaldu zuen Azkarate Marutegi 
etxeak –batzokia dagoena– ertain 
mailako babesa duela, eta hori 
dela-eta beste erakundeetatik 
sutearen kalteei aurre egiteko 

diru-laguntzaren bat hel daite-
keen galdetuta, aukera hori zaba-
lik utzi zuen. 

Letek zioen, alkate gisa, bere 
ardura bazela, baita ere, sutea 
inguruko etxeetara zabaltzea, 
inguruko gehienen egitura egu-
rrezkoa izanda, gainera; ez zen 
halakorik gertatu, Azkarate Maru-
tegi "eraikin sendoa" delako, 
alkatearen esanetan. Suak hain-
bat kalte eragin zituen batzokian.

Batzokiko sutea: babestutako 
eraikina da Azkarate Marutegi

Sutearen ondorioak fatxadan.  |   j.i.

j.I.  |  bergara

Martxoko euriteen ondorioz 
Aritzeta auzoan, Kereixatsu 
baserri ondoan, luizia gertatu 
eta bidea behera joan zen. Azken 
asteetan lanean jardun dute 
han, eta eremua egonkortzeko 
eta pasabidea ireki ahal izate-
ko hormigoizko harri-lubeta 
sendo bat egin dute, bidearen 
azpialdean eta goialdean. Era 
berean, bidea zolatu eta segur-
tasuna bermatzeko beste zenbait 
neurri jarri dituzte. 60.000 euro 

inguruko kostua izan du kon-
ponketak. 

Elorregiko hilerrikoa 
Eta Elorregiko hilerrira doan 
bidean otsailean hasitako lanak 
ere amaitu dituzte; 2014ko aza-
roko luiziaren ondorioz, egoera 
txarrean zegoen. Zoladura kon-
pontzeaz gain, bide ondoko hor-
ma berreraiki dute, eta ura bide 
azpitik joan dadin kanal modu-
ko bat egin ere bai. 110.000 euro-
ko kostua izan dute lanok.

Amaitu dituzte Elorregiko eta Aritzetako 
luiziek hondatutako bideetako lanak

Elorregiko hilerrira doan bidean egin dituzten lanak.  |   M.T.

Aritzetako bidea, konponduta.  |   MaiTe TxinTxurreTa

jUlEN IrIONdO  |  bergara

Hondakin bilketa sistema berria 
martxan jarri eta hilabetera, Ele-
na Lete pozik agertu zen, alda-
ketarik ez delako izan emaitzetan 
lehengo sistematik oraingora: 
gaikako bilketa tasa %81,25ekoa 
izan da hilabete honetan. Letek 
zioen jendeak barneratuta duela 
gauzak ondo egin behar direla, 
eta herria orain txukunago dagoe-
la ere bai. 

Gipuzkoan errefusarekin 
dagoen arazoari dagokionez, ez 
zuen baztertu etorkizunean hura 
Epelen jaso beharra, baina auke-
ra guztiak aztertu behar direla 

gehituta. Hori bai, Gipuzkoaren 
arazoaren konponbidea errefusa 
kanpora bidaltzea ezin dela izan 
adierazi zuen: "Gipuzkoan posible 
da zabor bilketaren tasa hobetzea; 
gure eskualdea oso ondo jokatzen 
ari da, oso maila ona daukagu, 
eta gizarte aurreratu bat gara, 
hezia. Hona zerbait ekarri behar 
bada, begiratu behar da Gipuz-
koak ze aukera ematen dituen, 
mahai gainean Epele bakarrik 
ezin da egon".

Permutari dagokionez, hone-
la azaldu zuen zergatik erabaki 
duten UNEDek Seminarioan jarrai-
tzea, Arrizuriagara aldatu barik: 

"UNEDek 40 urte beteko ditu egoi-
tza horretan; baina, gainera, toki 
hori beti izan da unibertsitatea 
edo egon da ikerketarekin lotuta. 
UNED hor egotea oso ondo ikus-
ten dugu; eta eraikin biak gera-
tuko dira herritarren erabilera-
rako, eta Arrizuriaga jauregia 
gure ekipamendu propioa izatea 
eta lotura zuzena izatea lorate-
giarekin ezinbestekoa da". Kul-
turarako izango dela bai, baina 
ez zuen zehaztu Arrizuriagan zer 
joango den. EAJk erakutsi izan 
duen asmoa bete eta liburutegia 
jarriko ote duten galdetuta, hori 
"tamaina handiko proiektua" dela 
esan eta, baztertu gabe, baina ez 
zion eperik jarri. 

Labegaraietako kiroldegia 
nola berritu parte-hartze prozesu 
batekin erabakiko dutela ere 
iragarri zuen Letek, eragileekin 
eta auzokoekin batera: "Aurten 
ditugu proiektua egiteko 72.000 
euro. Lehenengo fasea izango da 
ikustea proiektu horretan zer 
garatu nahi dugun. Parte-hartze 
prozesu horretan ikusiko dugu 
ze gabezia dituen kirol ekipa-
mendu horrek eta auzoak zer 
eskatuko lukeen ekipamendu 
horretarako".

Ipintzan, berriz, harmailak 
jarriko dituzte. Jarleku asko ezin-
go dira izan, horretarako auke-
rarik ez duelako ematen harmai-
laren kokapenerako buruan 
dituzten bi aukeretako batek ere: 
ez saihesbide aldekoak, ezta ige-
rilekura ematen duenak ere. 

Beste hainbat gai ere izan 
zituen ahotan alkateak Harira 
saioan; besteak beste, Zubieta 
berrurbanizatzeko proiektua, 
auzokoen iritzia kontuan hartu-
ta egin nahi dutena, hau ere (mar-
titzenean bertan egin zuten lehen 
parte-hartze saioa).

Elena Lete, martitzenean Harira saioan.  |   julen iriOnDO

Letek eskatzen du 
errefusa jasotzeko 
aukera oro aztertzea
'Harira'-n adierazi du epele ezin dela izan bakarra, 
gipuzkoaren baliabide guztiak ikusi behar direla
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Ozkarbi azpian,  maiatzaren 31n eta ekainaren 2an  
Ordutegia: 19:00 - 20:30 

Zona Roja. La experiencia cuba-
na del ébola liburuaren aurkez-
pena eta Cubanos, entre la vida 
y el ébola film labur dokumenta-
la izango dira martitzenean, 
19:00etan, Irizar jauregian. Enri-
que Ubieta kazetari kubatarraren 
azalpenak ere izango dira saioan. 
Herrialdeak elkartasun handia 
erakutsi zuen ebolaren krisian.

Afrikan ebolari aurre 
egiteko Kubaren 
elkartasun eredua hizpide

Oraindik bide luzea duzu aurre-
tik, kontuz estropezuekin! 
leloarekin, Udalak eta Jaur-
laritzak antolatu dute, eta 
16:00etatik 17:30era egingo da, 
bi egunetan, Agorrosinen. 
Bertan lor daiteke informazio 
gehiago, eta baita izena eman 
ere; San Joxepen ere bai. 
Lekuak mugatuak dira.

Adinekoen erorikoak 
prebenitzeko tailerra, 
ekainaren 7an eta 9an

Mus txapelketa izango da bihar 
16:30ean Elurmendi elkartean. 
Gauean, berriz, bertso afaria, 
Lizaso aita-semeekin –25 euro; 
688 92 00 86/664 16 50 73–. Dome-
kan: 12:00etan, meza; 13:00etan, 
pilota partiduak; 14:30ean, 
jubilatuen bazkaria; 18:00etan, 
herri kirolak. Astelehenean 
jarraituko du festak.

Elosuko Otaba jaiak 
ospatuko dituzte 
zapatutik astelehenera

O h a r r a k

JAIEn BALORAZIOA
Jai batzordearen bilera mar-
titzenean udaletxean, 19:00etan; 
deialdia irekia da, ekarpenak 
egin nahi dituen edonorentzat.

1949An JAIOtAkOAk
Bazkaria ekainaren 11n Zaba-
la jatetxean –13:00etan, fron-
toian–. 55 euro sartu behar 
dira Laboral Kutxan: ES96 
3035 0009 12 0091149523.

julen iriOnDO

Osoko bilkuren aretoa bete egin zen eguaztenean Agirre Lehendakaria 
Centerreko zuzendari Juan Jose Ibarretxeren eta Mondragoneko 
presidente Javier Sotilen hitzaldirako. Ibarretxek euskal gizartearen 
etorkizunari buruz jardun zuen, baina kooperatibak eta kultura gakotzat 
hartuta. Beste herrialde batzuetako esperientziak ere azaldu zituen.

Ibarretxek eta Sotilek ikusmina

MaiTe TxinTxurreTa

Herriko ikastetxeetako ikasleak osoko bilkuren aretoan izan ziren 
eguaztenean, Agenda 21 programaren barruan burutu duten lana udal 
ordezkariei aurkezten. Mugikortasuna eta osasuna izan dira azken 
asteotan landu dituzten gaiak, eta herrian dauden beharrak identifikatu 
eta hainbat proposamen egin zizkieten alkateari eta zinegotziei.

Ikasleak zinegotzien aulkietan

Lehen eguna sendabelarrak 
batzeko, erabilpenak ezagu-
tzeko eta kontserbatzen ikas-
teko izango da; bigarrena, olio 
beratzeak, tinturak eta uken-
duak egiteko. Ordutegia, 
18:00etatik 20:00etara. Izena 
emateko: jardunkultura@topa-
gunea.com eta 943-76 36 61. 

Jardun: sendabelarren 
gaineko ikastaroa 
ekainaren 7an eta 14an

Ekainaren 3an izango da, 
17:00etatik 20:00etara –egural-
di txarrarekin, ludotekan–. 
Bergarako, Angiozarreko eta 
Osintxuko ludoteketako haur 
eta hezitzaileak elkartu eta 
askotarikoak egingo dituzte: 
karaokea, jolasak, merienda...

Ludoteken jaia egingo 
dute azoka kanpoan 
hurrengo barikuan

Laboratoriumeko jardunaldia 
10:00etan hasi eta egun osokoa 
izango da. Hainbat ekintza 
izango dira, eta tailerretara-
ko izena eman behar da –943-
76 90 03 eta laboratorium@
bergara.eus–: marrazketa 
botanikorako sarrera landu-
ko dute tailerretan. 

Ilustrazio zientifikoa 
landuko dute museoan 
ekainaren 4an
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Bergara Hiria lehiaketako 
sari nagusiak, Irunera 
MAItE txINtxUrrEtA  |  bergara

Irunera joan dira 32. Bergara 
Hiria argazki lehiaketako bi sari 
nagusiak. Zuri-beltzeko modali-
tatean, Oskar Gasconek irabazi 
du, Zadorra lanagatik. Koloretan, 
berriz, Eladio Airesen Delta argaz-
kia izan da onena, epaimahaiki-
deen iritziz. Bi irundar hauek, 
gainera, beste sari bana ere era-
man dute lehiaketan. Bergarako 
onenari dagokionez, zuri-beltze-
ko modalitatean Imanol Mondra-
gonendako izan da saria eta kolo-
retan, berriz, Jose Agustin Gurru-
txagarendako.

197 lan aurkeztu dira guztira 
Arizondo argazkizale elkarteak 
antolatzen duen lehiaketara. Herri-
ko onenen sariez gain, beste ber-
garar bat ere saritua izan da, 
Benito Cantero, berea izan baita 
koloretako modalitatean bigarren 
lanik onena.

Erakusketa Aroztegin 
Gaurtik aurrera, maiatzak 27, 
aurtengo ediziora aurkeztutako 
berrogei lan onenak Aroztegi 
aretoan jarriko dituzte ikusgai. 
Zuri-beltzeko eta koloretako hogei-
na lan ikusi ahal izango dira, eta 

ekainaren 12ra arte egongo da 
erakusketa bisitatzeko aukera.
Sari banaketa ekitaldia ere gaur 
egingo da, 20:00etan, Aroztegin.

Bertan izango dira sarituak, 
antolatzaile taldeko kideak, Ele-
na Lete alkatea eta Maite Agirre 
kultura zinegotzia.

zuri-beltzeko modalitateko lanik onenak.  |   OSkar gaSCón

M.t.  |  bergara

2015-2016 futbol denboraldiaren 
amaiera ospatzeko, ekimen berri 
bat aurkeztu du Bergara Kirol 
Elkarteak: mahonero eguna. Dato-
rren egubakoitzean, ekainak 3, 
seminarioko karpa zabalduko 
dute arratsaldez, bi egunez herri-
ko futbolzale guztientzat jaigune 
izango dena. 

Hala, karpapean taberna eta 
parrila-gunea izango dira, eta 
mahaiak jarriko dituzte bertan 
afaldu ahal izateko. Ondoren, 
zuzeneko musika izango da. Ber-
taratzeko gonbidapena Kirol 
Elkarteko jokalari, zuzendaritza-
ko kide, entrenatzaile, familiar-
teko eta zale guztiei zabaldu nahi 
izan diete.

Zapatua, egun handia 
Zapatuan, futbol eskolako azken 
urteko neska-mutikoekin arteko 
futbol txapelketa izango da goizez 
seminarioan. Eguerdian, txapel-
ketako sari banaketa eta trikiti-
lariekin girotutako poteoa. 

Gero, bazkaria egingo dute 
karpapean. Txartelak salgai dau-
de Ariznoa, Bule eta Depor taber-
netan. Nagusienak 20 eurotan 
eta gazteenak 15 eurotan.

Arratsaldean, denboraldiko 
sari banaketak, zozketak eta 
jokoak izango dira. Eguna amai-
tzeko, karpan afaltzeko parrilada 
egingo dute, eta horren ostean, 
DJ jaia izango da. Antolatzaileek 
BKEko arroparekin joateko dei 
egin dute. 

Mahonero asteburua ospatuko 
dute datorren astean futbolzaleek

B
i urte pasa dira Euro-
pako Musikarien Jaial-
dia egitasmoa aurkeztu 
zigutenetik. Donostia 

2016 hiri kulturaleko ekitaldien 
artean, Europako 15.000 musi-
ka ikasle elkartzea zen helburua.

Donostiako Musika eta Dan-
tza Eskolak hartu zuen jaialdia 
antolatzeko ardura. Bertako 
zuzendariak, Mikel Matek, Eus-
kal Herritik kanpo egiten den  
lana ikusi eta konpartitzeko 
aukera polita zela azaldu zigun 
musika eskoletako arduradunei. 
Batzuk ados egon arren, beste 
batzuek eromen bezala ikusten 
zuten. Hala ere, Emusik 2016k 

musika eskolen babesa izango 
zuela erabaki zen.

Udalen laguntza beharrezkoa 
zen proiektua aurrera erama-
teko. Gipuzkoa, Bizkai, Araba, 
Nafarroa, Errioxa eta Iparral-
deko 59 udalek azpiegitura ziur-
tatzeko hitzarmena sinatu zuten.

Garazi Zabaletaren Musika-
tu Bizitza (lelo polita) izan da 
abesti ofiziala. 2015ean Anoetan 
egin zen jaialdiari hasiera eman-
go zion ekitaldiaren simulakroa. 
Oso kritika txarrak jaso arren, 
eromenarekin jarraitu zuten 
antolatzaileek.

Ilunben izan zen hasiera 
ekitaldia (entseguek zerbaite-
tarako balio dute). Espektaku-
lu zoragarria! 9.000 musikari 
hizkuntza komun batekin: musi-
ka. Ondoren, Euskal Herria 
musikaz bete zuten europarrek, 
eta Saguesen jaialdiari agur 
esateko, sekulako festa! 

Batzuen eromenak ahaztu 
ezinezko musika jaialdia bizi-
tzeko aukera eman digu. 

Eromenaren 
ondorioa

MArIjE 
UgAldE

n i r e  u s t e z

sailkaPena

  taldea P j
 1 estrella Coja 42 16
 2 errefuxa 35 16
 3 river City 33 14
 4 komando Piperrak 33 16
 5 america 23 14
 6 Poteo izarrak 23 15
 7 Vodka juniors 19 15
 8 birgerias 15 15
 9 sanpe united 13 14
 10 his 9 14
 11 arrano zabalik 9 14
 12 sVC 8 16

Partiduak

maiatzak 29, domeka
11:00 Poteo izarrak-sVC / birgerias
12:00 Poteo izarrak-birgerias / SVC
13:00 Vodka juniors-his / poteo iz.
16:00 america-k. Piperrak / errefuxa
18:00 errefuxa-river City / arrano Zab.
19:00 estrella Coja-arrano z. / river City
20:00 arrano zab.-river City / estrella C.

l a b e g a r a i e ta

Esteban Landart organo jole 
irundarrak kontzertu onura-
garria eskainiko du domekan, 
maiatzak 29, Santa Marinako 
elizan. 19:00etan izango da 
emanaldia, eta sarreretatik 
lortutako dirua San Pedro 
parrokiako Stoltz-Frères orga-
noaren konponketara bidera-
tuko dugu.

Musikari bezala ibilbide 
oparoa du Landartek. Fran-
tziako estatuko kontserbato-
rio garrantzitsuetan ikasi 
zuen, eta gaur egun sonatua 
da bere izena. Baionako kon-
tserbatorioan eta Musikenen 
ematen ditu eskolak egun. 

Esteban Landart 
organo jolearen 
kontzertua etzi

o M u n i TaT e a  g o i e n a  
sto lt z- F r è r e s  o r g a n oa r e n  l ag u n a kk

M.t.  |  bergara

Khea Ziater taldearen eskutik 
Malmö izeneko film eszenikoa 
ikusteko aukera izango da dome-
kan, 19:30ean, Zabalotegin.  

Thriller-a da Malmö, eta 
antzerkiaren eta zinemaren 
elementuak uztartzen ditu.

Claudia eta Saga dira per-
tsonaia nagusiak. Duela bost 
urte ezagutu zuten elkar Dani-
markan, eta harreman oso estua 
izan zuten. Egun batean, baina, 
zerbaitek harreman hori hautsi 
zuen eta orain Saga Claudia 
ikustera dator, gorrotoz beteta.

Maria Urzelai protagonista 
Ikuskizuneko aktore protago-
nistetako bat Maria Urzelai 

bergararra da, ETBko Eskamak 
kentzen telesailean ere lan egi-
ten duena. Saga abeslariaren 
papera egingo du Urzelaik.

Sarrerak zortzi eurotan izan-
go dira salgai leihatilan.

'Malmö', agertokia eta zinema 
uztartzen dituen ikuskizuna

Maria Urzelai bergararra.  |   eiTb

nagOre jiMenez

Eskolarteko Gipuzkoako txapelketan txapeldun izan ziren Ariznoa 
gimnasia erritmiko taldeko kadeteak, eta infantilek, berriz, bigarren egin 
dute joan den asteburuan. Berri onak, beraz, Ariznoako gazteentzako. 

Ariznoakoak podiumean

Pol Pol MT boluntario bila 
dabil uztailaren 8an Bergara-
tik pasako den Ehun Miliak 
probarako. Izena emateko, 
bulegoan, pol-pol.mendital-
dea@hotmail.com-en edo han-
kaluzetrail@gmail.com-en. 
Ekainaren 3a aurretik. Izen-a-
bizenak, NA, telefonoa eta 
kamiseta neurria zehaztu.

Ehun Miliak ultra trail 
lasterketarako 
boluntario bila

Asteburuan jokatu zen txa-
pelketa Agorrosinen. David 
Astasio gasteiztarra izan zen 
onena banaka, eta taldeka 
Sestao-Natur Gas. Bergarako 
taldeak hamaikagarren egin 
zuen. "Maila altua" nabar-
mendu dute antolatzaileek.

Banaka Astasio eta 
taldeka Sestao garaile 
tximista xakean

Eguaztenean irabazita, gazteak 
zein nagusiak finalera igaro 
dira. Kadeteak aurrez zeuden 
klasifikatuta. Gaur, herriar-
tekoaren barruan, Azpeitian 
jokatuko dute bergararrek. 
Bihar, 11:30ean hasita, Uda-
berri txapelketako lau parti-
du Udal Pilotalekuan, gazteen 
bat eta nagusien hiru.

Debarroko pilota 
finalean Bergarako 
hiru bikote izango dira



gOIENA  |  2016-05-27  |  egubakOiTza 17oÑaTi

OIHANA ElOrtzA  |  OñaTi

Euskara erdigunean jarrita, jato-
rri ezberdinetako hizkuntza eta 
kulturak ezagutzeko aukera eman-
go du bihar, zapatua, Oñatin 
egingo den Auzoko egitasmoaren 
hirugarren jaiak. 

Ekimen honetan parte har-
tzen duten herri guztietako par-
te-hartzaileak etorriko dira, eta 
herritar guztiek gozatzeko modu-
ko ekitaldiak antolatu ditu Oña-
tiko Auzoko taldeak, 11:30ean 
hasita.

Mundua  
Aurreko bi edizioetan bezala, 
aurten ere, lehenik, ekitaldi txi-
ki bat egingo dute Foruen plazan. 
Ondoren, Auzokoren saioetan 
burutzen diren dinamikak eza-
gutu eta horietan parte hartzeko 

aukera eskainiko zaie herritarrei. 
Haurrek ere izango dute beren 
txokoa, munduko jolas eta esku-
lan tailerrekin. Horrez gain, 
jatorri ezberdinetako janaria 
probatzeko aukera egongo da 
eguerdi partean eta dantzen saio 
batekin emango diote amaiera 
festari.

tokia  
Egun, Gipuzkoa eta Arabako 
hamaika herritan dago martxan 
Auzoko egitasmoa, eta, anizta-
suna oinarri hartuta, euskaraz 
ez dakitenak euskarara gertu-
ratzeko helburua du Auzokok. 
Jai honekin, herriz herri egiten 
ari den lana ikusarazteaz gain, 
parte hartzaileek elkartu eta 
elkarrekin gozatzeko aukera 
eskaini gura dute antolatzaileek.

Oñatirekin batera, Eskoria-
tza, Antzuola, Aretxabaleta, Arra-
sate, Azpeitia, Bergara, Donostia, 
Ibarra, Soraluze eta Gasteiz dira 
gaur egun egitasmoa martxan 
duten herriak. Euskaratik urrun 
bizi direnak euskarara gertura-
tzeko helburuarekin, astero bil-
tzen dira taldeak, ordu eta erdiz 
euskaraz aritu eta ongi pasatze-
ko. Baita Oñatin ere. Pakistan-
goak, Kolonbiakoak, Portugale-
koak, Argentinakoak, Espainia-
koak, Gineakoak, Marokokoak 
edo Nepalgoak daude tartean, 
adibidez, eta baita ama hizkun-
tza euskara duten oñatiarrak 
ere. "Taldean, baina, badago 
gehiagorendako tokia ere", dio 
Urko Egañak, Auzokoko dina-
mizatzaileak. 

Munduko hizkuntza asko 
entzungo dira bihar plazan
beste kultura batzuk ezagutzeko aukera ere egongo da auzoko jaian

Oñatiko Auzoko taldeko kideak joan den urtean Eskoriatzan egindako jaian.  |   gOiena

O.E.  |  OñaTi

Botoa Txantxiku ikastolan eman 
ohi duten herritarrek Zubikoa 
kiroldegian emango dute datorren 
ekainaren 26an egingo diren hau-
teskundeetan. 

Aldaketa honen arrazoia da 
Txantxiku ikastolan egokitze 
lanak egin behar dituztela. Proiek-
tu pedagogiko berria jarriko dute 
martxan datorren ikasturtean, 
eta espazio aldaketak egin behar 
izatea ekarri du horrek. Beheko 
eta lehenengo pisuak egokituko 
dituzte; paretak bota eta espazio 
zabalak egingo dituzte. Lan horiek 
egiten ekainaren bigarren hama-
bostaldian hasiko dira. 

Zozketa 
Botoak jasotzeko hamabost mahai 
egongo dira ekaineko hauteskun-
deetan Oñatin eta ikastolan egon 
ohi diren zazpiak kiroldegian 
egongo dira. Beste mahaiak Ola-
kua dorrean, Txiki Txokon, Elkar 
Hezin eta Errekaldeko eskola 
txikian egongo dira. Mahai horie-
tan egongo diren herritarren zoz-
keta asteburuan egingo dute eta 
datorren astean banatuko dituz-
te jakinarazpenak udaltzainek. 

Posta bidezko botoa ekainaren 
16ra arte eska daiteke eta kan-
paina 10ean hasiko da. Kartelak 
jartzeko panelak ohiko tokietan 
jarriko dituzte.

Botoa ikastolan ematen dutenek 
Zubikoan emango dute ekainean

Lesbosen eta Atenasen erre-
fuxiatuei laguntzen boluntario 
moduan lanean ibili den Iña-
ki Iraola elgoibartarra etorri-
ko da martitzenean, hilak 31. 
Hotz Oñati taldeak antolatu 
du hitzaldia eta kultura etxe-
ko zinema aretoan izango da, 
19:30ean. Boluntarioen espe-
rientzia zuzenean ezagutzeko 
aukera izango da.

Oñati hobeto ezagutzeko irtee-
ra antolatu du Lagun Leku 
elkarteak datorren martitze-
nerako, maiatzak 31. Jerardo 
Elortzak gidatutako bisita 
izango da eta ondoren bazka-
ria egingo dute herriko jate-
txe baten. Zenbat lagun joan-
go diren jakiteko komeni da 
aurrez izena ematea; Lagun 
Lekun eman behar da.

Udako oporretan egingo dituz-
ten arte udalekuetara joan 
gura duenak eman dezake 
izena dagoeneko. 11 eta 15 
urte bitarteko gazteei zuzen-
dutako udalekuak dira eta 
hamabi lagunendako tokia 
egongo da. Ekainaren 27tik 
uztailaren 22ra arte izango 
dira, Bidebarrietako taile-
rrean. Doan dira.

Ekainaren 15etik aurrera igeri-
lekutik kanpoko belardira joate-
ko atea zabalik egongo da. Egun, 
kanpoko belardia zabalik dago, 
baina ezin da igerileku barrutik 
joan, kanpoko sarbidea bakarrik 
erabili daiteke.

Bestalde, igerilekuetara joa-
teko bonuak badituzte aurten ere. 
Hamar sarrerako bonuak dira, 
eta kiroldegian eska daitezke.

Ekainaren 15ean irekiko 
dute igerilekutik 
belardira joateko atea 

Lesbosko boluntarioen 
lana ezagutzeko 
hitzaldia egingo dute 

Oñati ezagutzeko 
irteera antolatu du 
Lagun Lekuk 

Arte udalekuetara 
joateko izen-ematea 
zabalik dago

Kale garbiketa zerbitzuko 
bederatzi lanpostuetan izena 
emateko epea ekainaren 2an 
itxiko da. Zazpi peoi eta bi 
peoi-gidari lanpostu dira uda-
lak bete gura dituenak. EAOn 
argitaratu ziren oinarriak eta 
baldintzak, maiatzaren 13an. 
Interesatuek udal bulegoetan 
aurkeztu beharko dituzte 
eskaerak epea baino lehen.

Kale garbiketako 
lanpostuetarako 
izen-ematea ixtear da

julen iriOnDO

Ekainaren 5era begira eguaztenean Santa Anan egindako solasaldian, 
Jaume Lopez aditu kataluniarrak erabakitzeko eskubidea momentuko 
komunitate politikoekin lotu zuen, eta ez arrazoi historiko, kultural 
edo linguistikoekin. Saratxagak hezkuntzaren garrantzia nabarmendu 
zuen, bizitzako arlo guztietarako pertsona burujabeagoak izateko.

Erain: Lopez eta Saratxaga

O.E.  |  OñaTi

Berdintasunaren aldeko eta 
emakumeen kontrako indar-
keriaren aurkako Euskadiko 
udalen sarea da Berdinsarea, 
eta horko kide da Oñatiko 
Udala, beste 60 udalerrirekin 
batera. 

Joan den azaroko osoko 
bilkuran onartu zuen udal-
batzak, aho batez, Oñati Ber-
dinsarean sartzea, eta zerbi-
tzua ondo emateko bermeak 
dituela erakusteko dokumen-
tazioa aurkeztu du Eudelen. 
"Garrantzitsua da hor egotea. 
Bakoitzak dituen proiektuak 
besteekin batera konpartitzen 
dira, eta elkarlana dago bi 
helburu horiek lortzeko. Ziur 
nago hor egotearen emaitzak 
ikusiko ditugula", dio udal 
berdintasun teknikariak, Mai-
tane Iribarrek.

Berdinsarean 
sartu da 
Oñatiko
Udala

O.E.  |  OñaTi

Baserri inguruetan dauden 
putzu edo hobi septikoak gar-
bitzeko diru laguntza emango 
du aurrerantzean Oñatiko 
Udalak.

Auzoak eta landa garape-
neko departamentuak lehen 
sektorerako bideratuko duen 
diru laguntzaren barruan sar-
tzen den lerro berri bat da 
hau. "Baserri asko urbaniza-
tuta daude, baina beste asko 
ez, eta putzu horiek garbitze-
ko laguntza emango du udalak. 
Garbiketaren kostuaren erdia 
ordainduko du udalak, gehie-
nez 6.000 euro. Baserritarrak 
udaletxean aurkeztu beharko 
du lanaren faktura eta horren 
erdia jasoko du bueltan", dio 
departamentu horretako udal 
teknikariak, Aitor Gerenaba-
rrenak.

Hobi septikoak 
garbitzen 
lagunduko du 
Udalak
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Hainbat arrazoirengatik, hiru 
gazteek jokalari izateari uztea 
erabaki dute aurtengo denboral-
di amaieran. 

Aloña Mendirekiko antzeko 
iritzia dute hirurek. "Futbola 
bigarren mailako gauza bat izan 
da talde honetan. Gehiago balio 
du taldekideekin daukazun harre-
man eta sintonia onak. Alde 
horretatik, asko eman dit Aloña 
Mendik", dio Urkiak. Ugartek 
gaineratu du "betiko lagunez" 

gain, jende berria ezagutzea eta 
horiekin harreman onak egitea 
garrantzitsua izan dela beraren-
dako. Ruizek ere bat egiten du 
horrekin. "Bigarren kuadrilla 
bat da Aloña Mendi, lagun talde 
bat gara", onartu du.

Jokatzen ez jarraitzeko era-
bakiari dagokionez, arrazoi ezber-
dinek eragin diete. 

"Ez naiz sekula izan minutu 
asko jokatzen dituen horietakoa. 
Gainera, orain, lanak denbora 
luzea kentzen dit eta futbolari 

astean lau egun eskaintzeak ez 
dit konpentsatzen, niretako ere 
denbora behar dut", onartu du 
Urkiak. 

Ugartek dio azken bi urteetan 
laneko gorabeherak direla-eta 
motibazioa galdu duela entrena-
menduetara joateko, nahiz eta 
gero partiduetan minutu asko 
eduki. "Gainera, jokalari gaztea-
goen hazkundean oztopo bat nai-
zela iruditzen zait, minutu dezen-
te jokatzen ditudala. Haiek ere 
merezi dute aukera bat", dio.

Ruizen kasua desberdina da. 
Izan ere, jokalari izateari utziko 
dio, baina Aloña Mendin bertan 
jarraituko du. "Entrenatzaile 
titulua ateratzen ari naiz. Beraz, 
jokalari izateari uzten diot, bai-
na herriko taldean entrenatzaile 
moduan jarraitzea da nire asmoa, 
futbola beste perspektiba batetik 
ikustea", adierazi du.

Hemendik aurrera zer egingo 
duten galdetuta, Ugartek dio, 
seguru aski, lanean ez duela jarrai-
tuko eta "berarendako denbora" 
hartzea gustatuko litzaiokeela. 
"Ez dut aterik ixten. Aurrean 
daukadana disfrutatu nahi dut", 
onartu du.

Urkiak, berriz, patinetan ibil-
tzen ikasi gura du. "Beti ikasi 
nahi izan dut, eta orain da momen-
tua", azaldu du.

Igor serrano ere badoa 
Entrenatzaile idiazabaldarrak 
ere taldea utziko du aurten.

"Plazer hutsa izan da talde 
honen parte izatea" 
asier ugartek, endika ruizek eta Mikel urkiak jokalari izateari utzi diote

Mikel Urkia, Endika ruiz eta Asier Ugarte.  |   enekO azurMenDi

MIrEIA bIkUñA  |  OñaTi

Aozaratzako San Migelen irudi 
berriak aurrekoak baino pisu 
txikiagoa du, arinagoa da, eta 
horixe izango da domekan egin-
go den Corpusetako prozesioko 
berritasun nagusia.

"Orain arte erabili den iru-
diak 70 kilo pisatzen du. Egur 
trinkozko irudia da. Pisu horri, 
santua eramateko oinarriaren 
pisua gehitu behar zaio. Cor-
puseko prozesioan lau lagunen 
artean eramaten dute, eta oso 
nekeza zen eurendako", azaldu 
du kofradiako kide Carlos Agi-
rrebengoak. Madrilgo Uniber-
tsitate Konplutentseko arte 
ederretako fakultateko irakas-
le Tomas Bañuelosek eta haren 
ikasleek egin dute irudi berria; 
sei hilabeteko lana izan da. 
Parrokian dagoen margolana 

oinarri hartuta egindakoa da 
irudi berria, beira-zuntza duen 
erretxinazko poliesterrarekin 
eta egur-hautsarekin egindakoa; 
28 kilo ditu.  

Orain arteko irudiak, Jesus 
Etxezarretarenak, Trianako 
etxean jarraituko du. Berriaren 
kokagunea, baina, erabaki barik 
dute oraindik: "Parrokiak monu-
mentu izaera dauka eta aditue-
kin adostu beharko dugu zein 
lekutan ipini", diote kofradeek.

Aurten ere prozesioaren 
osagaiak erakusteko bisita anto-
latu du Turismo bulegoak; 
09:45ean izango da, Santa Anan. 
10:00etan santuak parrokiara 
eramango dituzte anderoek, 
dantzariek lagunduta; San Migel 
10:45ean eramango dute. Meza 
nagusia 11:00etan da eta ondo-
ren hasiko da prozesioa.

Aozaratzako Migelen 
irudi berria ikusiko 
da prozesioan 

kofradiako kideek joan den astean aurkeztu zuten santu berria.  |   M.b.

O
spakizun egunak izan 
ditugu gurean, Oñati Irra-
tiak 25 urte bete dituela 
ospatu baitugu. 25 urte, 

nire bizitzaren erdia eta erdi 
horren zatirik handiena Oñatin 
pasatu izanaren arrazoi nagusie-
tako bat bada Oñati Irratia. Baze-
goen zer ospatua.

Ospatzeko unea izan da eta 
orain arte egindakoari begiratze-
koa ere bai. 11.000 biztanle dituen 
herrian bertako gaiak lantzen 
dituen irrati batek 25 urtez jarraian 
jardutea nabarmentzekoa da, 
dauzkan baliabideekin astero 
emititzen dituen ordu kopurua 
betetzea ere bai. Eta hori lortzeko 
25 urte hauetan irratian aritu 
direnak egin duten lana ere azpi-
marratzekoa.

Muga argiak dauzkan irratia 
da Oñatikoa, teknikoki eta balia-
bideen aldetik txikia, gaur egun 
munduko edozein lekutan entzun 
badaiteke ere bere uhinak Oña-
tiko bailara honetatik ez dira 
pasatzen. Baina indar guneak ere 
baditu, adibidez, komunikabide 
handiagotan jaso ez diren edo 
gutxiagotuta geratzen direnei 
lekua ematea.

Oñati herri bizia da, ekimen 
ugari eta desberdinak sortzen 
diren lekua. Hori elikagaia da 
irratiarentzat, irratiak beti behar 
baitu zer kontatua. Baina eragin 
hori alderantzizkoa ere badela-
koan nago; alegia, Oñati Irratiak 
eta beste herri komunikabideek 
eragin dutela urtez urte areago-
tzen joan diren herri ekimenen 
sorreran, egiten den hori jaso eta 
zabalduko duena egoteak erraztu 
egiten duela gauza berriak sortzea. 

Urteurrena

AItOr 
UgAldE

n i r e  u st e z

"Eragin hori 
alderantzizkoa ere 
badelakoan nago"

O.E.  |  OñaTi

Arrazola abizena daramaten 
200dik gora lagun elkartuko 
dira Oñatin datorren hilean. 
Gaztela-Mantxa, Kolonbia, Bel-
gika eta Madrildik etorriko dira 
batzuk, adibidez. Jose Ramon 
eta Jabier Arrazola oñatiarrak 
dabiltza, tartean, topaketa hau 
antolatzen. "Unibertsitatean 
hitzaldiak izango ditugu eta 
Oñati eta Olabarrietako Arra-
zola etxea bisitatuko ditugu, 
baita Bizkaiko Arrazola auzoa 
ere, adibidez", azaldu du Jose 
Ramonek.

Topaketa ekainaren 18an 
eta 19an egingo da eta parte- 
hartzaileek euren arbasoen 
misterio eta bitxikeriak ezagu-

tzeko aukera izango dute hitzal-
dien bitartez. Arbaso  aipaga-
rrien artean daude, besteak 
beste, 1599. urtean Isabel erre-
ginaren Idazkari izan zen Juan 
Arrazola Oñate eta 1851 eta 
1853. urte bitartean Auzitegi 
Nazionaleko presidente eta 1864. 
urtean Espainiako ministro
-kontseiluko presidentea izan 
zen Lorenzo Arrazola.

Oñatiko hitzorduak jarrai-
pena ematen dio duela bi urte 
Guadalajarako Checa herrian 
egin zuten topaketari. Orduan 
170 lagun elkartu ziren eta Oña-
tin gehiago elkartzea espero 
dute. Ekimen honi buruzko 
informazio guztia www.arra-
zola.org atarian jaso dute. 

Mundu osoko 200dik 
gora arrazolatar 
elkartuko dira Oñatin
ekainaren 18an eta 19an egingo dute topaketa 
eta hitzaldiak eta irteerak antolatu dituzte 

O.E.  |  OñaTi

Oñatiko Udalak diru laguntza 
emango du, bigarren urtez, etxea 
alokatu gura duten gazteendako.  
Aurtengo berrikuntza da eska-
tzaileen gehienezko diru sarrera 
28.000 eurokoa izan behar dela 
eskatzaile bakoitzeko.

Diru laguntza 18 eta 30 urte 
bitarteko gazteek eskatu ahal 
izango dute, gutxienez hamabi 
hilabeteko alokairu kontratua 
baldin badute. Hileko alokairu 
prezioaren erdia estaltzeko diru 
laguntza emango da; gehienez, 
250 euro. Etxebizitzako kide bat, 
gutxienez, Oñatin erroldatuta 
egon beharko da denbora jakin 
batez eta etxebizitzak Oñatin 
egon beharko dira eta bizigarri-
tasun baimen izan beharko dute.

Eskaerak egiteko epea zabalik 
dago; udal bulegoetan egin behar 
dira.

Gazteek diru 
laguntza eska 
dezakete 
alokairurako
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ENEkO AzUrMENdI  |  OñaTi

Zirika Zirkus taldearen eskutik 
Txarlestrup emanaldia izango da 
bihar, zapatua, 18:00etan, Oñati-
ko Foruen plazan. Sarrera doan 
izango da.

Hainbat ikuskizun mota uztar-
tzen dituen emanaldia da hau. 

Hain zuzen ere, antzerkia, zirkua, 
klakea, umorea eta musika zuze-
nean egiten dute berau osatzen 
duten lau kideek. 

Hauek dira artistak: Oier Bra-
vo klarinete-jotzailea; Luis Lai-
nezek Washboard instrumentua 
jotzen du; Maribel Martinezek 

pianoa eta Ainhoa Juanizek kon-
trabandoa. 

Familiei eta haurrei zuzen-
dutako ikuskizuna da, batez ere 
umorea lantzen da eta. Horrez 
gain, publikoaren parte hartzea 
ere sustatzen dute, modu josta-
garri eta umoretsuan. 

Nabarmentzekoa da Asturias-
ko Seten nazioarteko jaialdian 
kaleko ikuskizun onenaren izen-
dapena jaso zuela Txarlestrup-ek, 
iaz. 

Iaz 'tren geltokia'
Zirika Zirkus hainbat emanaldi 
eskaintzen dituen taldea da eta 
horien artean biharkoa dago. Iaz, 
Tren geltokia izeneko beste ema-
naldi bat eskaini zuten Oñatin, 
plazan bertan. Jende ugari bildu 
zela nabarmendu du Ainhoa Jua-
nizek, Zirikako kideak. "Jende 
asko bildu zen Oñatiko plazan 
eta oso sintonia ona sortu zen 
publikoarekin", azaldu du.
Juanizek herritar guztiei deia 
egin die biharko emanaldira ger-
turatzeko, guztien artean arra-
tsalde ederra pasatzeko.

Eguraldi txarra egiten badu, 
Santa Ana antzokian izango da 
emanaldia.

zirika zirkus taldeko antzezleak, Aretxabaletan egindako saio baten.  |   gOiena

ENEkO AzUrMENdI  |  OñaTi

Bizipoz zahartze aktiboa susta-
tzen duen ekimena da, LEINN 
(Lidergo Ekintzailea eta Berri-
kuntza) graduko bi ikaslek -Bea-
triz Santamaria eta Eider Etxe-
barria- eta Oñatiko udalak elkar-
lanean antolatu dutena.

Pasa den egubakoitzean aur-
keztu zituzten ekimenaren lau 
proiektuak: Pake Leku elkartea-
ren dinamika aldaketa, bidaieta-
ra zuzendutako ingeles ikastaroak, 
herriko irisgarritasuna eta gar-

bitasunari lotutako proiektua eta 
norbanakoaren hazkunde pertso-
nala landuko duena. 

55 urtetik gorakoei zuzendu-
tako programa da hau. Tailer 
dinamiko eta praktikoak egingo 
dira eta euren beharrei erantzu-
tea dute helburu," azaldu du Eider 
Etxebarriak, ekimeneko kideak.

pake Lekun 
Bidaietara doazenean oinarrizko 
esaldiak ingelesez ikasteko tal-
deak lortu du, dagoeneko, ira-

kaslea. "Taberna bat edo tren 
geltokia, adibidez, non dauden 
jakiteko adina ingeles ikasteko 
taldea sortzea da gure asmoa. 
Bidaietan erabili ditzakegun oina-
rrizko esaldi edo elkarrizketa 
laburrak ikasi gurako genituzke", 
dio taldeko Miren Palaciosek. 
Ekainaren 6an bilera irekia egin-
go dute proiektu hau azaltzeko 
eta epea zabalduko dute jendeak 
izena eman dezan. Pake Lekun 
dagoen alargunen elkarteko gelan 
izango da bilera, 16:30ean.

Bizipoz ekimenaren lau 
proiektuak abian dira
bidaietan ingelesa erabiltzeko taldeak ekainaren 6an egingo du bilera irekia

Aurkezpenaren ostean atera zuten talde argazkia.  |   biziPOz ekiMena

O.E.  |  OñaTi

Corpusetako plater tiroketa 
lehiaketa egingo da bihar, 
Txopekuako tiro zelaian. 

Foso olinpiar modalitate-
ko lehiaketa izango da eta bi 
kategoria egongo dira: senio-
rrak eta beteranoak. 35 euro 
balio du bateko zein besteko 
izen-emateak, platerak barne. 
Emakumeek eta gazteek pla-
terak ordainduko dituzte, bost 
euro, eta sariren bat irabaziz 
gero  izen-ematea ordainduko 
dute (35 euro). Lehiaketa hone-
tan parte hartzeko, derrigo-
rrezkoa izango da federazioko 
urteko txartela aurkeztea. 
Taberna eta kartutxo zerbi-
tzua egongo da probak irauten 
duen bitartean. Txapelketa 
10:30ean hasiko da, eta 17:30ean 
bukatu; eguerdian bazkaltze-
ko tartea egongo da.

Corpusetako 
plater tiroketa 
lehiaketa 
egingo da bihar

O.E.  |  OñaTi

Discipulos de Dionisos eta 
Bitz taldeek joko dute gaur, 
egubakoitza, Antixena gazte-
txean. 22:00etan hasiko da 
kontzertua eta sarrera bost 
euro izango da.

Donostian sortu zen Dis-
cipulos de Dionisos taldea, 
1994an. Laukote bat da: Bertto 
Siffredi (gitarra), Ion Staglia-
no (bateria), Spartakus (baxua) 
eta Juan Holmes (gitarra eta 
ahotsa). Aitortu duten moduan, 
zozketa bidez erabaki zuten 
nork ze instrumentu jo. "Musi-
ka bizia" egiten dutela diote, 
"entzuleak berotu" gura dituz-
tela. Eurekin batera Bitz tal-
deak joko du; bigarren lana 
ari dira grabatzen oñatiarrak. 
Zapatuan Harikiri taldea eta 
talde sorpresa izango dira, 
22:00etan.

Discipulos de 
Dionisos eta 
Bitz datoz gaur  
gaztetxera

ENEkO AzUrMENdI  |  OñaTi

Bihar, zapatua, areto-futboleko 
lehenengo Oñati Saria jokatuko 
da Zubikoa kiroldegian, Aloña 
Mendi Kirol Elkarteak antola-
tuta.

Infantil mailako mutilen 
hiruko torneoa izango da eta 
Debagoienekoak izango dira 
hiru taldeak: Arrasateko Lek 
Mondrate, Eskoriatzako Ariz-
meni eta Oñatiko Aloña Mendi 
taldeak, hain zuzen.

Lehenengo partidua 15:30ean 
izango da, Lek Mondrate eta 
Arizmendi taldeen artean. Ondo-
ren, 16:30ean, lehenengo parti-
du horretako galtzailearen aur-
ka jokatuko du Aloña Mendik. 
Azkenik, 17:30ean, lehenengo 
partiduko irabazlea izango du 
aurkari etxeko taldeak.

20 minutuko bi zati izango 
dituzte hiru partiduek. 

Garaipenak 3 puntu balioko 
du eta puntu gehien lortzen 
dituenak eramango du kopa. 
Berdinketa kasuan, aldeko eta 
kontrako golek erabakiko dute 
txapelduna.

Lehena, baina ez azkena 
Bi urte egon da Aloña Mendi 
areto-futboleko sail gabe. Orain, 
taldea berreskuratu du Xanti 
Bernalek, eta, aurten infantil 
mailako taldea bakarrik bada-
go ere, datorren urterako kade-
te eta gazte mailetako taldeak 
ere egongo direla ziurtatu du. 
"Sari hau antolatzen dugun 
lehen aldia da aurtengoa, baina 
datozen urteetan jarraitzeko 
asmoa daukagu. Gainera, infan-
til, kadete eta gazte mailetako 
txapelketak  antolatzea da 
asmoa", nabarmendu du Ber-
nalek, baikor.

Areto-futboleko 
Oñati Saria 
jokatuko da aurten 

Aloña Mendiko infantil mailako taldea.  |   xanTi bernal

18:00etan izango da; eguraldi txarra eginez gero, 
Santa ana antzokian izango da ikuskizuna

'Txarlestrup' emanaldia 
izango da bihar plazan
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Dantzan eginda gozatzeko 
egunak datoz, bihar hasita
Dantza astea antolatu du jaikik beste hainbatekin
MIrArI AltUbE  |  areTxabaleTa

Lehenengoz antolatu zutenetik 
hiru urte pasatu ostean indartu-
ta eta egitarau dotorearekin dator 
Dantza Astea. Jaiki elkarteak 
antolatu du beste behin, Udalaren 
laguntzarekin, eta beste hainbat 
talderekin elkarlanean: Basotxo-
ko erretiratuak; tango taldea; 
biodantza taldea; eta Leizarra 
musika eskola. Hala, bihar hasi-
ta, dantzan ez egiteko aitzakiarik 
ez dute aretxabaletarrek: "Adin 
eta gustu guztietako herritarren-
dako antolatu ditugu ekintzak. 
Gaztetxoenetatik hasi eta erreti-
ratu arterainoko guztiendako; 
izan ere, dantzak guztiok batzen 

gaitu", dio Maier Etxebarriak, 
Jaikiko kideak. 

Bihar goizean dantza ikasta-
roak egingo dituzte adituek lagun 
eginda: Sergio Nguema, Paula de 
la Fuente, Laia Bedos… Eta arra-
tsaldean, ikuskizunak eskainiko 
dituzte horiek eta beste hainba-
tek; Milenak, esaterako, ekialde-
ko dantzak egingo ditu. 

Datorren astean, ostera, herri-
ko dantzariak izango dira prota-
gonista. Basotxoko erretiratuek 
erakutsiko dituzte areto dantzak 
eta plaza dantzak; eta Jaikik kuar-
teleko ateak zabalduko ditu dan-
tza inprobisazioa eta biodantza 
zer diren ezagutarazteko.

B
istan denez, bozka urtea 
dugu nonbait: udal 
hauteskundeak, espai-
niar gorteetako hau-

teskundeak, hondakinen bil-
keta sistema aukeratzeko gal-
deketa... Eta, aurki, espainiar 
hauteskundeak berriz, eta 
baita EAEko hauteskundeak 
ere. Bada, ezin ukatu sukarral-
di betean gaudenik, edo, azken 
garaiotan, herritarron bozka 
ongi kotizatzen denik. Oste-
rantzean, beldur naiz ez ote 
duten sarri asperdura zein 
etsipena sortzen lehia politi-
koek, gatazkek, norberarena 
defendatu beharraren herrak 
edota komunikabideetatik jaso-
tzen dugun zaparradak, "zer"; 

eta "zertarako"; aukeratzen 
dugun (edo aukeratu nahi 
dugun) lokazteraino.

Bestelakoa da Erain Deba-
goiena ekimena dela-eta antze-
maten dudana. Aretxabaletan 
jendea ilusioz ikusi dut, eki-
menean batekoak eta bestekoak 
parte hartzen, elkarlanean, 
sinadura biltzen dela, pintxo
-potean barra ostean zerbitza-
tzen dela... Era berean, gogo 
ona eta gozatzeko nahia suma-
tzen da, eta, hartara, ekainaren 
5eko galdeketa ospakizunez 
jantzita aurkeztu da, festarako 
gonbidapen gisara. 

Gogora datozkit gaztetxotan, 
basora joanda, sasi eta egur 
zatiz etxolak eraikitzen geni-
tuenean igarotako gozamen 
uneak, behin amaitutakoan 
laster eraisten bagenituen ere, 
orduan ere elkarrekin aritzeak 
berak gehiago asetzen baikin-
tuen emaitzak baino. Erain 
Debagoienak jarrai dezala, hala, 
elkarlanean, saretzen, indar-
tzen, konplizitateak eraikitzen, 
elkarbanatzen, gozatzen...

Etxolak 
eraikiz

jOsU 
zAlOñA

n i r e  u s t e z

baSOTxO

Santoña aldean (kantabria) ibili dira Basotxoko erretiratuak, 117 lagun 
guztira; gustura ibili ere, eguraldiak ez lagundu arren. 

Ekainaren 2an, ostera, bakardadearen gaineko hitzaldia izango dute, 
rosa rosado psikologoak gidatuta, egoitzan, 17:00etan. Bakardadea 
ezagutzeko argibideak emango ditu: sinesmen faltsuak gezurtatu, 
estrategiak zehaztu bakardadeari beldurra kentzeko…

Santoñan izan 
dira 117 
erretiratu

flOren elOrTOnDO

Igeriketa txapelketa jokatu zuten joan den zapatuan Atzegiko kideek 
Donostian eta neska-mutiko mordoa elkartu ziren; tartean, 
Aretxabaletako ordezkariak: Alex Elortondo, Juan Carlos Barkero eta Iker 
Arejolaleiba. Eta, beste behin, saio bikaina egin zuten; sei domina lortu 
zituzten hiruren artean: hiru urrezkoak, zilarrezko bat eta brontzezkoak bi 
(argazkian, errelebo-lasterketako txapeldunak). "zorionak, adiskideon 
eta senideon izenean, eta segi horrela!", dio Floren Elortondok.

Dominaz beteta igerilariak

M.A.  |  areTxabaleTa

Afrikako kontuak gerturatuko 
dizkiete aretxabaletarrei ekai-
naren 2ko Ostegun Bidaiariek. 
2012an Irune Gabilondo berga-
rarrak hezkuntza bereziko ira-
kasle-ikasketen praktikak egin 
zituen Kamerunen Itziar Pere-
zekin batera. Nekazaritzari 
lotutako ingurunean haurrekin 
lanean jardun zuten hiru hila-
betez. Han bizitakoen berri 
emango dute argazkiek lagun 
eginda Dagda tabernan, 21:30ean.

Ostegun Bidaiariak ekime-
neko laugarren eta azken saioa 
ekainaren 9an egingo dute, 
Haizea tabernan. Jone Ojea 
aretxabaletarrak Venezuelako 

kontuak izango ditu berbeta-
rako gai orduan. Ikus-entzuleek 
saiorik onena bozkatzeko auke-
ra izango dute eta irabazleak 
100 euro jasoko ditu.

Afrikako umeekin izandako 
esperientzien berri eguenean

EGItArAUA
MAIAtZAk 28

09:30-12:30 Hip-hop 
ikastaroa kiroldegian.

09:30-12:30 Swing 
ikastaroa, arkupen.

10:00-12:30 kontakt 
inprobisazio tailerra, arkupen.

13:00-14:30 jam-ñam 
dantzaldi inprobisatua plazan.

16:45-18:00 Marrazketa eta 
mugimendu tailerra, kuartelean.

18:00 Dantza ikuskizunak 
Durana kalean: hip-hopa, 
ekialdeko dantza, lindy hopa…

19:30 Rueda cubana 
Mitarte kalean.

23:00 Djak tabernetan.

MAIAtZAk 29

Haur Dantzarien eguna.

MAIAtZAk 30

18:15-20:15 Dantza 
inprobisazioa, kuartelean.

MAIAtZAk 31

18:00 areto dantzak 
basotxokoen eskutik, plazan.

18:30-20:30 biodantza 
kuartelean.

EkAInAk 1

18:00 Plazan dantzak 
basotxokoen eskutik, plazan.

18:30-20:30 Tango 
erakustaldia, plazan.

EkAInAk 2

19:00 zine-kluba: Pina 
Bausch filma, Arkupen.

Haur Dantzarien Eguna, domekan
Leizarra musika eskolako dantzariek bat egingo dute domekan 
Arrasateko Lore Gazteak eta txikitxu, Antzuolako Oinarin eta 
Soraluzeko Urrats taldeekin. 10:30ean harrera egingo diete 
Herriko Plazan, eta 10:45ean, kalejira. Hamarretakoa jan ostean, 
11:30etik 13:15era, herriko hainbat txokotan dantzatuko dute 
taldeek, eta 13:30ean bazkaltzera joango dira. Arratsaldean, 
17:00etan, alarderako elkartuko dira guztiak, berriro, plazan.

Dantzariak Herriko Plazan dantzatzeko gertu, iaz.  |   gOiena

Gabilondo, kamerunen.  |   i.g.
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M.A.  |  areTxabaleTa

Uztaileko lehen bi asteetarako 
ekintza mordoa antolatu dituzte 
Aretxabaletako eta Eskoriatzako 
gaztelekuek Txatxilipurdirekin 
batera. 12 eta 17 urte arteko gaz-
tetxoek ez dute aspertzeko unerik 
izango. 

Izen-ematea ekainaren 5erako 
Batetik, egingo dituzte gazte uda-
lekuak, uztailaren 4tik 8ra. Bost 
eguneko egitasmoa da, eta, bes-
teak beste, espeleologia egitera 
joango dira Opakua aldera; eta 
paintballean jolastera Lasturre-
ra eta ondoren Debako hondar-
tzara. Gainerako egunetako ekin-
tzak parte-hartze prozesu bidez 
guztien artean erabakiko dituz-
tela iragarri dute. Gazte udalekuen 
prezioa 40 euro da, eta ez dago 
plaza mugaturik.

Bestetik, Gazte Konkis izango 
dute uztailaren 12tik 15era bitar-
tean: "Abenturaz betetako lau 
egun eta hiru gau pasatuko ditu-

gu Leixargarateko aterpetxean. 
Talde lana eta estrategia ezin-
bestekoak izango dira han egunez 
egun aurrera egiteko", jakinara-
zi dute antolatzaileek. Honen 
prezioa 20 euro da eta plazak 
mugatuak dira.

Izena emateko epea ekainaren 
5a arte egongo da zabalik eta ez 

dago derrigor bietan eman beha-
rrik. Horretarako, gaztelekura 
jo, edo Txatxilipurdi elkartera 
(943-79 54 46).

Gainera, gazte udalekuetan 
maiatzaren 30a baino lehen izena 
ematen dutenen artean matriku-
laren %50eko deskontu bat zoz-
ketatuko dute. 

Neska-mutikoak jolasean iazko Gazte konkis ekimenean.  |   iManOl gallegO

Gazteentzako ekintzaz beteta dator Udaero
12 eta 17 urte artekoendako udalekuak uztailaren 4tik 15era egingo dituzte

M.A.  |  areTxabaleTa

Bi urtean behin egiten duen 
mendi martxarako gertu daude 
Murrukixo mendizale elkarte-
ko kideak. "Azkenaren oso 
antzekoa izango da, baina bes-
te bide batzuk erabiliko ditugu 
toki berdinetara iristeko", jaki-
narazi du Iñaki San Migelek, 
Murrukixoko ordezkariak. Ize-
na emateko epea zabalik dago; 
martitzenean pasa daiteke 
Murrukixoren egoitzatik (Dura-
na kalea, 13), telefonoz deitu 
(943-79 93 74) edo mezu bat bida-
li honako helbide honetara: 
murrukixo@outlook.com. Egu-
nean bertan ere eman daiteke 
izena, eta prezioa da 10 euro.

Ibilbide samurra 
Ibilbideak 27 kilometro ditu eta 
Herriko Plazan hasiko dute 

07:00etan. Plazatik Urkulura 
joango dira eta handik Ugaste-
gira. Han egongo da lehenengo 
anoa-postua, jatekoarekin eta 
edatekoarekin, 8. kilometroan 
hain zuzen ere. Ugastegitik 
Degurixara joko dute eta gero 
Leixargaratera. Hango aterpe-
txean egongo da bigarren anoa
-postua, 16. kilometroaren buel-
tan. Kurtzebarri mendira joan-
go dira gero, eta handik behera 
Aretxabaletara, Herriko Plazan 
bukatzeko. 14:00etarako gehien-
goa bueltan izango dela uste 
dute antolatzaileek.

"Ibilbideak ez dauka apar-
teko zailtasunik eta askok korri-
kan egingo dute", dio San Mige-
lek eta gaineratu du: "Gure 
asmoa, baina, da bide zaharrak 
berreskuratzea eta horietatik 
ibiltzen erakustea mendizaleei". 

Murrukixoren       
IX. mendi martxa 
ekainaren 5ean

zaldiak kurtzebarri mendi inguruan.  |   Peli belTran De HereDia

MIrArI AltUbE  |  areTxabaleTa

Erabakitzeko eskubidearen gai-
neko iritziak jasotzen hasita 
daude Aretxabaletan. Botoa 
aurrez emateko aukera dute egu-
notan herritarrek, ekainaren 4a 
bitartean. Hona hemen ordutegia: 
astelehenetik egubakoitzera, 
18:30etik 20:30era; eta zapatuetan, 
11:00etatik 14:00etara. Pagaldai-
xenean dago hautetsontzia eta 
handik pasatu behar da. Auzoe-
tara ere iritsi gura dute Erain 
Debagoienako kideek; domekan, 
maiatzaren 29an, joango dira.

Domekan, gainera, Urkulura 
bizikleta martxa egingo dute.  
Bergaratik, Arrasatetik, Oñatitik 
eta Eskoriatzatik etorriko dira; 

Aretxabaletan elkartuko dira 
guztiak Urkulura igotzeko. Han 
gutun erraldoia irudikatuko dute. 
[Informazio gehiago 4. orrian].

Bertsolariak ekainaren 3an
Lekaixoka bertso eskolak ere bat 
egin du Erain Debagoienarekin, 
eta ekainaren 3rako antolatu 
duten ikasturte bukaerako jaia 
Pagaldaixenean izango da, 
19:30ean. Nerea Elustondo (Legaz-
pi, 1981) eta Aitor Sarriegi (Bea-
sain, 1976) bertsolariek girotuko 
dute ekitaldia.

galdeketa eguna
Aretxabaletako lantaldeak gertu 
dauka ekainaren 5eko egitaraua. 

Pagaldaixeneko ateak –hautes-
lekua– zabaltzearekin batera jai 
giroa nagusituko da herrian; 
izan ere, txistulariek, trikitila-
riek, gaitariek, buruhandiek eta 
beste hainbatek jardungo dute 
kaleetan gora eta behera. Hala, 
herritarrak animatu gura dituz-
te botoa ematera.

Herri bazkaria ere izango da. 
Mitarte kalean jarriko dituzte 
mahaiak eta paella gertatuko 
dute guztiendako. Txartelak dagoe-
neko salgai daude honako taber-
na hauetan: Bedarreta, Orly, 
Gurea, Kixkor, Haizea, Urbaltz 
eta Eguzki. Prezioa da 10 euro 
helduendako, eta 6 euro, umeen-
dako; erosteko azken eguna izan-
go da ekainaren 1a.

Herritarrak bozkatzen Pagaldaixenean, astelehenean.  |   Mirari alTube

Hasi dira erabakitzeko 
eskubidearen gaineko 
iritzia ematen 
aurrez bozka dezakete herritarrek ekainaren 4a arte 
eta herri bazkarirako txartelak salgai daude

EkAINArEN 5EkO 
EGItArAUA

09:00 Txupinazoa eta 
mahaien irekiera.

09:30 Diana txistulariekin.

11:00-14:00 Puzgarriak.

11:30 Trikitilariak.

12:30 kantu poteoa.

13:30 lekaixokaren eskutik 
bertso saioa.

14:30 Herri bazkaria, Mitarte 
kalean.

17:00 Street boulderra.

17:30 gaitariak eta 
buruhandiak.

18:00 Trikitilariak.

18:00 bolo txapelketa.

19:00 abesbatzaren 
emanaldia.

20:00 Mahaien itxiera.

Leizarra musika eskolako 
gitarra ikasleek eta konbo 
taldeetakoek emanaldia eskai-
niko dute astelehenen eta 
martitzenean, Arkupen, 
18:00etan. 

Bestetik, zabalik dago 
musika eskolan matrikula-
tzeko epea; azken eguna ekai-
naren 18a da.

Gitarra eta konbo 
taldeen emanaldia 
datorren astean

M.A.  |  areTxabaleTa

Etenik gabeko 24 orduko fron-
tenis txapelketa antolatu du 
UDAk mutilendako. Ekaina-
ren 4an jokatuko dute Iturri-
gorri pilotalekuan, eta izena 
emateko epea maiatzaren 31n, 
martitzenean, bukatuko da. 
Horretarako, idatzi honako 
helbide honetara: udafronte-
nisa@gmail.com. Bikoteak 10 
euro ordainduko ditu.

Armarria berritzen 
UDA ospatzen dabilen 70. 
urteurrenaren bueltako txa-
pelketa da. Horren harira, 
armarria berritzeko lehiake-
ta ere deitu du. Lanak aur-
kezteko epea ekainaren 23an 
bukatuko da, eta honako hel-
bide honetara bidali behar 
dira: udaretxabaletake@gmail.
com. Irabazleak 200 euro jaso-
ko ditu. Argibide gehiagorako, 
UDAren webgunera jo: www.
udaretxabaleta.eus.

Azken egunak 
frontenis 
txapelketarako
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Eskoriatzako Kirol Elkarteak 
hamargarren urteurrena ospatu-
ko du zapatu honetan. Urtero 
moduan, kirola izango da prota-
gonista, baina beste hainbat ekin-
tzarekin ere beteko da herria. 
Honekin batera, lehen aldiz, Motor-
zaleen Lehen Topaketa egingo da 
elkartearen egunarekin batera.

Kirol Elkartearen eguna kade-
te B mailakoen saskibaloi parti-
duaz hasiko da 10:00etan, kirol-
degian (Eskoriatza-Take Tolosa). 
Motorzaleak ere ordu berean 
irtengo dira plazatik egunerako 
antolatu duten bidea egitera, pla-
zan harrera egin ondoren. 
11:00etan, auto eta motor klasikoen 
erakusketa  egingo da Luis Ezei-
zako patioan, eta partxis plazan, 
eta 11:30ean, herriko beteranoen 
saskibaloi partidua jokatuko da. 

12:00etan, haurrentzako jolasak, 
eskulanak… izango dira herriko 
plaza apaintzeko asmoz, eta goiz 
osoan zehar, Zubiako txistorra 
jan eta sagardoa edateko aukera 
ere izango du nahi duenak. 

13:30ean, motorren kontzen-
trazioa egingo da plazan, eta 
14:30ean, herri bazkaria egingo 
dute kirol elkartekoek motorza-
leekin batera; guztira 200 pertso-
na inguru izango dira. Bazkaria 
plazan izango da, eta eguraldi 
txarra egiten badu, aldiz, fron-
toian. Urtero egin ohi duten 
moduan, paella erraldoia presta-
tuko dute, beste jaki batzuez gain.

Arratsaldean, A.V. Campos 
Stunt Ride taldearen eskutik, moto-
rren ikuskizun akrobatikoa egin-
go da 17:00etan, estazio zaharrean. 
Egun osoan zehar, Imanol DJaren 
musika izango da plazan, eta 

19:00etan, Andoni Moto DJak erre-
lebatuko du. Musikaz batera, 
parrillada prestatzen hasiko dira, 
eta 21:30ean, Super Eskoloteren 
zozketa ere izango da. Guztira, 
produktu ezberdinez betetako bost 
loteko zozketa izango da. Antonio 
Regaño elkarteko kidearen esa-
netan "Eskerrak eman nahi diz-
kiegu herriko komertzio eta taber-
nei, aurten produktu pila eman 
dizkigutelako…" .

Motorren topaketa lehen aldiz 
Lehen topaketan, ibilbidea pres-
tatu dute egunerako motorzaleek, 
eta 10:00etan irtengo dira plazatik; 
Arlaban-Legutio-Barazar menda-
tea-Otxandio-Urkiola-Otxandio-O-
leta-Kruzeta-Aramaio-Arrasate-A-
retxabaleta-Eskoriatzako Santa 
Marina plaza (motorren aparka-
lekua izango dena).

Kirol Elkarteak hamar 
urteak ospatuko ditu
Motorzaleen lehen Topaketa ere egingo da elkartearen egunarekin batera

Iaz Eskoriatza kirol Elkartekoek plazan egin zuten herri bazkarian batutakoak.  |   eSkOriaTza k.e

I.b  |  eSkOriaTza

Maiatzeko ohiko osoko bilku-
ran, Eskoriatzako Almen eta 
Luis Ezeiza ikastetxeetako lehen 
eta bigarren zikloetako ikasleak 
izan ziren atzo protagonista. 
Hainbat proposamen egin zituz-
ten, herriko hainbat gune, erai-
kin… hobetzeko asmoz; eta 
Joserra Zubizarreta alkateak 
adierazi zuen aipatutako lane-
tako batzuk eginak dituzten 
arren euren eskakizunak eran-
tzuten saiatuko direla.

Santa Marina plazako 
lurrean jolasak margotzea, 
Aranburuzabalan joko egoki-

tuak eta txintxaunak jartzea, 
skate parkea behar den moduan 
jartzea, liburutegiari probetxu 
handiagoa ateratzea, San Pedro 
parkea konpontzea… izan ziren 
besteak beste, egindako eskae-
rak.

nestor Arana zinegotzi 
Aipatzeko beste puntu bat Nes-
tor Aranak zinegotzi kargua 
hartzea izan zen. Maider Lan-
daren ordez sartu da Udalean, 
eta plenoa denbora jakin batez 
eten zen, bera etorri bitartean, 
hala kargua hartu, eta lehen-
bailehen lanean hasteko.

Eskola Agenda 21 egitasmoko 
proposamenak ikasleen eskutik

Zerbitzuaren berrantolaketa 
dela eta, ekainaren 1etik aurre-
ra Hondakinen Bulegoan alda-
ketak egongo dira. Manko-
munitateko teknikariak eguaz-
tenetan izango dira, 9:30tatik 
12:30tara bitartean, egubakoi-
tzetan beharrean. Beraz, maia-
tzaren 27a izango da Manko-
munitateko teknikariak izan-
go diren azken egubakoitza.

Aldaketak egongo dira 
Hondakinen Bulegoko 
ordutegian

Isabel Saludek, Oskar Matutek eta Sergio Campok 
solasaldia eskaini zuten atzo Zaldibar antzokian
Atxorrotx Kultur elkarteak antolatuta, Aldaketa soziala eta 
Erabakitzeko Eskubidea publikoarekin solasaldia izan zen atzo, 
Zaldibar antzokian. Bertan, Sergio Campo (Podemos-Ahal Dugu), 
Oskar Matute (EH Bilduko legebiltzarkidea Gasteizen) eta Isabel 
Salud (IU-Ezker Anitzako koordinatzaile orokorra) izan ziren. 
Hizlari bakoitzak bere ikuspuntua eta posizioa azalduz, berta-
ratu zirenek zituzten galderak eta zalantzak argitzeko aprobe-
txatu zuten.

Erain Debagoienak antolatutako herri galdeketan 
botoa aurrez emateko aukera dago Eskoriatzan
Erabakitzeko eskubidearen gaineko herri galdeketa egunean, ekai-
naren 5ean, botoa eman ezin nahi duenak martitzen eta eguenetan 
aurrez emateko aukera izango du. 19:00etatik 20:00etara bitartean, 
plaza aurrean dagoen Erain Debagoienaren lokalean (Jose Arana 
kalea, 19). Bertan, galdera honi erantzuteko aukera izango da: Nahi 
al duzu izan euskal estatu independente bateko herritar? 16 urte 
edo gehiago dituzten eskoriatzarrek botoa emateko aukera izango 
dute aurrez, edo herri galdeketa egunean bertan, hain zuzen.

Alkatea ikastetxeetako gazteen proposamenak entzuten.  |   i.b

Tel.: 943 71 31 72
Eskoriatza

Gizonezkoen 
ile-apaindegia 
saltzen da, 

erretiroagatik.

KING
ILE APAINDEGIA

i.b

Almen ikastetxearen 50. urteurrena dela eta, erakusketa dago ikusgai 
aste honetan, Eskoriatzako kultura etxean. Eguaztenean ireki zen, eta 
bihar arte egongo da irekita. 18:00etatik 20:00etara bitartean 
ikastetxearen historia ezagutu eta ikusteko aukera izango da bertan.

Almen 
ikastetxearen
erakusketa 
Eskoriatzan
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Herriko baserritarrek egindako 
gazta eta hazitako behorrek, 
ardiek, behiek... arreta piztu zuten 
San Isidro azokara gerturatu 
zirenengan. "Lehen, baserritarren 
eguna egun handia zen; gorriz 
markatuta geneukan egutegian;  
ikaragarrizko festa izaten zen... 
baina, orain, pixkanaka jaitsi da 
giro hori, baserritarrak ere gutxia-
go dira-eta!", zioen Antzuolako 
baserritar lagun-taldeak. 

Hain zuzen, apaltzen zihoan 
egun hori indartzea izan da Uda-
laren aurtengo helburua. "Jaiaren 
balorazioa ona da. Goiz partean, 
eguraldia lagun, jende dezente 
ibili zen azokan eta inguruetan. 
Txistulari, trikitilari, eta abarren 
laguntzarekin giro polita egon 
zen. Eraineko ekitalditxoak ere 
egin zuen bere ekarpena", azaldu 
du Beñardo Kortabarria alkateak.

Baserritar-kaletar apustua, 
ordea, ezin izan zen egin. "Parte 
hartu behar zuten gehienek Aitor 
Mendizabalen pilota partidua 
ikustera joatea erabaki zuten eta 
bertan behera geratu zen desa-
fioa". Arratsaldean, berriz, goi-

tibeheren jaitsieran gozatu ederra 
hartu zuten bertaratutakoek, 
nahiz eta tarte batean euria egin. 
"Eguraldi txarrak erromeriari 
distira kendu zion".

kukumarroak 
AntzuHontza kukumarroa egin 
zuten herriko gaztetxoek. "Asko 
gustatu zaigu eta herriko jaietan 
balkoian jarriko dugu ikusgai", 

azaldu du Kultura teknikari Jone 
Larrañagak. "Eta aurten ere, Lan-
datxopekoen kukumarroak, Siria-
ko errefuxiatuen egoera salatze-
ko lanak, ikusmina sortu du".

Herriko baserritarren eta artisauen 
lana azaleratzeko eta txalotzeko
giro ezin hobea eta bero galanta San isidro eguna ospatzeko

Erain Debagoienak kantua aurkeztu zuen.  |   iManOl SOrianO kukumarro lehiaketako parte-hartzailea.  |   MaiDer arregi

O
hian sartu ta berriz 
burua bueltaka. Gel-
ditxu nahi eta ezin. 
Herriko gaztiok ze 

itxen dun jakin nahixan ibil-
tzen naiz. Ze itxen dun ta nora 
goiatzen. 

Zentzugabeko kontua da 
egixa esanda, norberak nahi 
dabena ingo dau, ta hala izan 
bida. Baina, ze pasatzen da 
gaztiondako daukun txokua-
kin? 

Gaztetxia da gaurko pro-
tagonistia. Bai, eta seguru, 
gehixenok lehenenguan asmau 
dozuela zeri buruz nenbilen. 
Azken urte honetan dekaden-

tzian egon da eta gutxi batzun 
artian aurrera itxia zaila da, 
baina ez ezinezkua. Herritxik 
eta herrixantzat eskainitako 
aukerak asko die. Ezin da esan 
hildako herri baten bizi ganik, 
danok dihardu lanian eta. Hala 
ta be, hutsune bat dagola esan-
go nuke, edo nik behintzat, 
halaxe sentitzen dot.

Gaztiok gure proiektuak 
sortzeko lekua badauku, eta 
ideiak goguakin batera be 
seguru baietz. 

Indarra falta dala esango 
nuke, baina hori gure barne 
barnian be egongo da, beti 
egoten da eta! Gure inguruan 
jabe in, eta duda barik, gaz-
tiongandik herrixai alterna-
tiba desberdinak eskaintzeko 
kapaz ga.

Jarri garuna martxan eta 
berpiztu deigun gaztion inda-
rra! Ez hogeita bost urtera, 
ez hamarrera, ezta urtebetera… 

Etorkizuna bihar be bada-
lako!

Ezin gelditxu 

AMAIA 
rAMIrEz dE 
OkArIz  

n i r e  u st e z

M.A.  |  anTzuOla

Eguazten arratsaldean, Sortuko 
kide Joseba Permachek solasaldia 
eskaini zuen. Euskal Herriaren 
bestelako begirada ekonomikoaz  
eta sozialaz jardun zuen. "Azken 
hamarkadako krisirik luze eta 
gogorrena jasaten ari gara; aditu 
askok 1929ko krisiaz alderatzen 
dute. Krisitik irteteko tokiko 
garapena oinarri hartu behar da; 
baita bestelako industria eta erla-
zio laboral bat ere. Aberastasuna 
beste era batera banatu behar da 
eta eredu sozio-ekonomikoa alda-
tu beharra dago esparruz esparru", 
azaldu zuen Permachek. 

Eta krisi horrek lotura zuze-
na duela independentziarik eza-
rekin adierazi zuen: "Langabe-
ziarekin eta prekarietatearekin 
lotura zuzena du Espainiarekin 
lotuta jarraitzeak. Horren adibi-
de dira gutxieneko soldatak eta 
inposatutako pentsioa eta lan 
erreforma. Krisitik irteteko beha-
rrezkoa da lanpostu duinak ber-
matzea". 

Europan, Alemanian, esate-
rako, industria hazi egin den 
bitartean, Euskal Herrian lan-
postuak galdu egin direla zioen. 
"Dependentzia horren ondorioz 

burujabetza ekonomikorik ez 
dugu. Gure soldata minimoa eta 
argindarraren prezioa Madrilen 
erabakitzen dira. Eta baita gure 
umeen hezkuntzaren kasuan ere. 
Madrilek erabaki du-eta LOMCE 
legea", adierazi zuen Sortuko 
kideak. 

Eguneroko bizitzan indepen-
dentziarik ezak "izugarrizko ondo-
rioak" dituela azaldu zuen. Baina 
independentzia posible dela eta 
horretarako izaera eraldatzailea 
daukan prozesu independentista 
abian jarri behar dela esan zuen.

Permach, Olarango solasaldian.  |   M.a.

Joseba Permach: "Lanpostu 
duina bermatu behar da"
independentziaz eta krisiaz jardun zuten 

M.A.  |  anTzuOla

Laia Bedos kataluniarrak 
gidatuko du bihar, zapatua 
(09:00-14:00), Olaranen egingo 
den sormenaren gaineko tai-
lerra. Besteak beste, lan mun-
duan sormenak dauzkan onu-
rez jardungo du. Izan ere, 
ikerketek diote sormenak %10 
hazten duela enpresaren pro-
dukzioa.
zer da sormena?
Autonomia, autoestimua, arris-
kua, konfiantza, pasioa eta 
esfortzua. Guztiek dute lotu-
ra sormenarekin. Hezkuntza-
rekin, hazte pertsonalarekin 
eta hobekuntza sozial eta kul-
turalarekin ere lotu daiteke. 
Egungo bizitza erritmoaren 
ondorioz sormena txikitu da?
Inoiz baino gehiago, sormena 
oso garrantzitsua eta beha-
rrezkoa da gure gizartean. 
Zaila da denborarik ez duzu-
nean sortzailea izatea. Baina 
geroz eta gehiago dira sorme-
nak bizitza hobetzen duela 
ohartu direnak. Sormenak 
zoriontasuna eta bizitzeko 
gogoa ematen digu. 
zein da tailerraren helburua?
Parte hartzaileen jarrera sor-
tzailea esnatu gura dut. Eta 
errekurtsoak eta dinamika 
sortzaileak erakutsi nahi diz-
kiet taldean lan egiteko. Tai-
lerrera datozenak, jarrera 
irekiaz eta gauza berriak 
ikasteko prest etorri beharko 
dira. Egun, baina, bizitzako 
esparru ezberdinetarako balia-
garriak diren askotariko tai-
lerrak eskaintzen nabil. Gau-
zak beste era batera egitearen 
beharrean sinisten dut: erra-
zago eta ongizatea bermatze-
ko asmoz. Adibidez, eskolako 
irakasleendako, gurasoenda-
ko, enpresa arloko langileen-
dako... tailerrak egiten ditut. 
Eta Antzuolako biharko taile-
rrera nor etorriko da?
Elkarhezitzen eta Debagoie-
neko bestelako gizarte era-
kundeetako ordezkariak eto-
rriko dira sormena lantzera. 
Informazio guztia hementxe: 
www.beeosbonaterra.com.

Laia bedos  |arte ederretan 
lizentziaduna

"Sormenak 
zoriontasuna 
eta bizitzeko 
gogoa ematen 
digu"

Laia Bedos Bonaterra.  |   laia beDOS

O h a r r a k

OndARREkO JAIAk
Bihar, zapatua, 12:00etan, gin-
kana egingo dute, Peña Ayastuik 
antolatuta. Domekan, meza  
(11:00etan) ostean, prozesioa, 
salda eta dantzak izango dira.

AURREZ BOZkAtU dAItEkE
Ekainaren 3ra arte botoa ema-
teko aukera dago Kalebarrengo 
16. zenbakiko lokalean. Bertan 
duzue informazio guztia (18:30-
20:00, astelehenetik ostegunera).

Antzuolako baserritarren ganadua.  |   iManOl SOrianO Iralatik behera goitibehera.  |   beñarDO kOrTabarria
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Aramaioko Erain Debagoienak 
gonbidatuta, Iker Elexpuruk eta 
Rafael Bengoak erabakitzeko 
eskubidearen gainean berba egin 
dute. Herritarrak gonbidatu gura 
dituzte: "Ezin da aukera galdu".
Herria jabetzen da erabakiak bere 
esku izatearen garrantziaz?
Iker Elexpuru: Bai, uste dut 
gehiengoa baietz. Horren erakus-
le da Gure Esku Dago-k egin dituen 
ekimenetan zenbat herritarrek 
parte hartu duten. Aramaion 
300dik gora sinadura batzeak 
erakusten du kontzientzia handia 
dagoela. 
Rafael Bengoa: Eragileen kan-
paina eta kaleko ekintzak apro-
posak izan dira, ez zait agresiboa 
iruditu. Normalizazio hori da 
baloratzen dudana.
Nabaritzen duzue herritarrak akti-
batu egin direla gai horren inguruan?
R.B.: Batu den sinadura kopurua 
ikusita, duda barik, herritarrak 
aktibatu egin diren seinale da.
I.E.: Jende askok gero eta gar-
biago dauka erabakitzeko esku-
bidearen beharra: momentu hone-
tan guk ditugun beharrak edo 
nahiak ez dira erantzuten espai-
niar eta frantses estatuekin ditu-
gun harremanetan. Aldaketaren 
beharra eta erabakitzeko esku-
bidearen beharra dela oinarria 
gero eta argiago dute Aramaioko 
herritar askok. Oinarrizko esku-
bide demokratikoa da erabaki-
tzeko eskubidea. Kontzientzia 
sakontze bat izan da; besteak 
beste, urteetan ez delako emai-
tzarik egon ditugun beharrak 
sakonki erantzuteko.
giza katea mugarri bat izan zen. 
Uste duzue erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko mugimendua motel-
du egin dela ordutik?
R.B.: Nik uste dut Aramaio his-
torikoki oso pasiboa izan dela, 

oso zaila da jendea inplikatzea. 
Bakoitzaren lehentasunak lehen-
tasun pertsonalak dira.
I.E.: Nik uste dut Aramaio ez 
dela salbuespena. Gure Esku 
Dago-k izan ditu inflexio puntu 
batzuk: giza katea, jostunak... eta 
orain dator datorrena. Intentsi-
tate aldetik gorabeherak egon 
dira, baina horrek ez du esan 
gura jendea egoera pasiboan 
dagoenik. Hasierako parte-hartze 
horretatik gaur egungo 300 sina-
duretara gorakada gertatu da.
galdeketaren kontrako jarrera due-
narekiko jarrera zein izan beharko 
litzateke?
I.E.: Esan dudanez, erabakitzeko 
eskubidea eskubide demokratiko 
bat da. Horren kontra dagoenik 
ez dut ezagutzen, Aramaion, behin-
tzat. Beste gauza bat da galdera-
ri baietz edo ezetz erantzutea; 
hori beste kontu bat da.
R.B.: Nik ez dut uste horrelako 
kontsulta baten aurrean kontra 
inor egongo denik. Horrelako 
kontsulta baten aurrean apur bat 
demokratikoak izan behar gara. 
Erantzuteko ez dago zertan ara-
zorik egon. 
Ekainaren 5eko galdeketa hori muga-
rri bat izango da bidean?

I.E.: Uste dut baietz. Herri hone-
tan, zati esanguratsu bat kokatzen 
da jarrera konkretu batean; gal-
deketa horretan baiezkoaren alde 
kokatzen da. Baina hori oinarri 
bat da: hortik haragoko ariketa 
bat du jendeak buruan. Indepen-
dentziaren aldeko bidea eta esta-
tu propio bat eratzeko hasierako 
mugarria izatea galdeketa. Gai-
nera, euskal estatuaren inguruko 
ariketak egiten badabiltza gaur 
egun ere hainbat eragile.
R.B.: Denborak esango du. Era-
baki edo erantzun bat baldin 
badauka kontsulta horrek, ira-
kurketa bat egin beharko dute.
Erakundeen erantzuna zein izango 
dela uste duzue?
I.E.: Batzuetan, gauzak nahasi 
egiten ditugu. Herritarren nahiak 
erantzuteko daude erakundeak, 
eta ez erakundeen beharretara 
herritarrak. Kultura politikan 
sakondu behar dugu; eta herri-
tarrok gure nahiak erantzuteko 
bideak markatzen hasi beharko 
ginateke.
R.B.: Ez da emaitza, herriaren 
borondatea da. Herriaren boron-
datea aurrez aurre baldin badau-
kazu, baloratu egin behar duzu.
Nola ikusten duzue ekainaren 6a?
R.B.: Interesgarria izango da. 
Orain arte horrelakorik ez da 
egin, aurrerapauso bat da.
I.E.: Balio demokratiko sakona 
dauka, herriari hitza emango 
zaio eskubide hori onartzen due-
la erakusteko. Ausardia eskatzen 
diet herritarren hitza defenda-
tzeko defendatu behar den leku-
tan. 
gonbidapenik egin gura duzue?
I.E.: Ezin da aukera galdu. Par-
te-hartze masiboa, jai giroan eta 
inolako konplexu barik egin deza-
gun. Ariketa demokratikoa da.
R.B.: Aukera bat da eta aukerak 
aprobetxatzeko dira. 

iker elexpuru eta rafael bengoa | herritarrak

"Ariketa demokratikoa 
izango da galdeketa" 

Iker Elexpuru eta rafael Bengoa, Sastiña aurrealdean.  |   aranTzazu ezkibel

elexpuruk eta bengoak herritarrak gonbidatu nahi dituzte bozkatzera

emaitzaren araberako irakurketa egiteko eskatzen diete erakundeei

"batu den sinadura 
kopurua ikusita, 
herritarrak aktibatu 
egin dira"

"Parte-hartze 
masiboa, jai giroan 
eta konplexu barik 
egin dezagun"

A.E.  |  araMaiO

Aramaixo Tropikaleko Gazte 
Asanbladiek gertu du bihar 
egingo duten Eguzkierripa Rock 
jaialdia. Urtero moduan, herria 
girotzeko hainbat ekintza anto-
latu dituzte. Musikak leku nabar-
mena izango du jaialdian, eta 
bazkaria ere izango dute, Asan-
bladiek berak gertatuta. 

12:30ean hasiko dute eguna, 
poteoarekin. Herriko tabernetan 
ibiliko dira. Ondoren, 14:30ean, 

bazkaria egingo dute –txartelak 
salgai daude tabernetan, 5 euro-
ren truke–. Eguzkierripan ber-
tan prestatuko dute bazkaria: 
pasta-entsalada eta oilaskoa 
izango dute bazkaltzeko. 80 bat 
lagun elkartuko dira. 

Bazkalosteko kontzertuak
Bazkalondoren, Txabela Bragas 
–Palabras ke hace unos años 
una loka inskribio en la pared 
del manikomio– eta Hans, Willi 
eta Txakur igoko dira taula 
gainera, bazkalostea girotzera. 

19:30etik aurrera, musika 
kontzertuak hasiko dituzte Eguz-
kierripan. Aretxabaletako 
Kalaña taldea, Zarzamora ara-
maioarrak, Lekeitioko Pornox 
taldea, Durangaldean sortutako 
Nevadah eta Kraussk Mutriku-
ko metal taldea izango dira 
iluntzea girotzeko ardura izan-
go dutenak.

Eguzkierripa Rock 
jaialdia egingo dute, 
Gazte Asanbladiek 
antolatuta
bihar, zapatua, egingo duten bazkarirako 
txartelak salgai daude 5 euroren truke

Ekainaren 3an Emakumeen Topaketa egingo dute, Zuiako Kua-
drillak antolatuta. Aurten landuko duten gaia izango da: No todo 
está inventado por los hombres. Ekitaldietan parte hartzeko, ize-
na eman behar da aurrez: azkeneko eguna maiatzaren 30a izan-
go da, astelehena. Emakumeen elkartean edo Zuiako Kuadrillan 
eman beharko da izena. Aramaiotik autobusa irtengo da 15:20an. 

Zuiako Kuadrillak antolatuta, Emakumeen Topaketa 
egingo dute ekainaren 3an, barikua, Murgian

Txirritola euskara elkarteak antolatzen duen literatura lehiake-
tako sari banaketa egingo dute gaur. Elena Zubizarretak, Irene 
Txurrukak eta Leire Ruiz de Azuak osatu dute epaimahaia. 
Sariak mailaka banatuko dituzte: maila bakoitzeko bi sari; eta 
12 urtetik gorakoen mailan ere bi sari izango dira.

Literatura lehiaketako sari banaketa egingo dute 
gaur, 18:30ean, kultura etxeko areto nagusian

O h a r r a k

MAkROBIOtIkA ELIkAdURA
Itur Zuri emakumeen elkarteak 
antolatuta, makrobiotika eli-
kadurari buruzko hitzaldia 
eskainiko du Osasun Eskolako 
Egoitz Garrok. Sastiñan izango 
da, astelehenean, 19:00etan. Gaz-
teleraz izango da hitzaldia.

pILOtA
Arabako herri arteko pilota 
txapelketako jardunaldia joka-
tuko dute bihar. Etxeko taldeak 
Zuia hartuko du, 10:15ean hasi-
ta. Hiru pilota partidu jokatuko 
dituzte: kadete, gazte eta senior 
mailetakoak. Horrez gain, dome-

kan, lagun arteko pilota topa-
keta egingo dute.

pApARgORRI
Papargorri abesbatza otarreak 
zozkatzen dabil maiatzeko bari-
kuetan. Orain arteko saridunak 
izan dira: Beñat Burgi, Amaia 
Fernandez eta Miren Errasti. 
Oraingo barikuan zozkatuko 
dute azkeneko otarrea.

HAUtEskUndE MAHAIAk
Astelehenean, 14:00etan, ezohi-
ko bilkura egingo dute ekaina-
ren 26ko hauteskundeetarako 
mahaikideak izendatzeko.

zarzamora taldeko abeslaria.  |   T.M.
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f r O n t e n i s  t x a P e l k e ta

Martxa onean doa frontenis txapelketa. Emakumezkoek amaitu 
dute ligaxka, eta gizonezkoetan partidu bat jokatzea falta da. 
Antolatzaileek ekaineko lehenengo aste bukaerarako iragarri 
dituzte finalerdiak: ekainaren 4rako, hain zuzen ere. 

azken emaitzak
maitena mañarikua- ane martin / miren argi zeziaga-lierni mendizabal 13-25
mikel arkarazo-josu aranzabal / eneko maguregi-andoni elorza 08-25
josu mañarikua-beñat arabaolaza / imanol albizu-julen barrutia  25-20

bihar, zaPatua, 10:30ean
josu mañarikua-beñat arabaolaza / eneko maguregi-andoni elorza

Lan poltsaren iraupena bi 
urtekoa izango da, eta deialdia 
zuzenduta dago udaleku, ludo-
teka zein gazteleku zerbitzue-
tan hezitzaile izan nahi dute-
nendako. Interesatuek udale-
txean eman behar dute izena 
ekainaren 2ra bitartean. Infor-
mazio gehiagorako jo www.
elgeta.eus atari elektronikora. 

Torrealdea auzoko jai batzordea 
martxan da eta afarirako txarte-
lak salgai daude Goikoetxe hara-
tegian 12 euroan. Jaiak laguntze-
ko zozketako txartelak ere salgai 
daude herriko hainbat tokitan. 
Pintxo potea, bizikleta lasterke-
ta, jokoak, buruhandiak eta Amaia 
DJ iragarri dituzte. Gaztetxoen-
dako karaokea ere egongo da. 

Ekainaren 17rako 
iragarri dituzte 
beheko kaleko jaiak

Hezitzaileen lan poltsa 
eratzeko deialdia egin 
du Elgetako Udalak

Asier Kidam, Tor, Txoborro 
eta Imanol Ituiño gonbidatu 
dituzte aurten euskara hutsean 
izango den Elgetako Magia 
Mostrara. Sarrerak salgai 
daude Haizea eta El Rincon 
de Lola tabernetan. Umeen-
dako magia tailerrak ere ira-
garri dituzte ekainaren 5era-
ko. —Ikus 30. orria—.

Euskarazko Magia 
Mostra ekaineko 
lehen aste bukaeran

o M u n i TaT e a  g o i e n a   |   e lg e ta
e lg e ta  z e r o  z a b o r   k

"Aurtengo Aste Berdearen egi-
tarauaren barruan Elgetako 
Udalak errefusaren karakteri-
zazioa antolatu zuen, hau da, 
kontenedore grisean zer botatzen 
dugun ikustea. 

Oso jende gutxi hurbildu 
zen bertara, zaborra begien 
aurrean ipintzeak, ikusteak, 
oraindik beldurra ematen digu.

Emaitzek asko hobetu deza-
kegula erakutsi zuten. %28 
organikoa zen, konposta egite-
ra bideratuz gero herrian dau-
den baratzegileek eta lore zain-
tzaileek eskertuko lukete.

Botikara eraman behar diren 

erabili gabeko sendagaien kopu-
rua ere begi bistakoa izan zen.

Benetako errefusa %38,22 
izan zen; gehienbat, pardelak.

Nahastutako hondakinak 
ezin dira berreskuratu eta berre-
rabili, hau da, igandean topa-
tutako %61,71 baliabideak ziren, 
ia-ia zabortegi bidean. Eskerrak 
sailkatu zirela.

Guztiok ditugu eskubideak 
baina baita betebeharrak ere. 
Geure eta geure ondorengoen 
osasunaren eta ingurumenaren 
zaintzan pentsatuko bagenu 
pauso galanta egingo genuke 
etxeko hondakinak ondo sail-
katzen. 

Pixkanaka jarrai dezagun 
hobetzen". 

Elgeta Zero Zabor: "Dena ez da 
errefusa, hobetu dezakegu"

l.z.

Herri Eskolako hirugarren mailatik seigarren mailara arteko 
neska-mutikoek Intxortako frontea ezagutzeko ibilbidea egin zuten 
astelehenean. Museoa ikusi zuten eta ibilbide tematikoa egin zuten 
oinez Nerea Villaren azalpenekin lagunduta. Hala, orain 80 urteko 
herria suntsitu zuten gertakarien berri izan zuten eskola-umeek.

Eskolatik frontea ezagutzera

lArrAItz zEbErIO  |  elgeTa

Donostia 2016ko ekintzen barruan 
32 etapako mendi zeharkaldia 
egiten dihardute Ibilian egiten 
da kultura lelopean. Domekan 
hamargarren etapa egingo dute, 
Gesalibar eta Elgeta artekoa. 20,2 
kilometro ditu, eta ibilbidean 
hiru kultura ekintza egingo dituz-
te. 10:30ean, Besaiden, omenaldia 
eskainiko diete euskal mendiza-
leei. Bergarako orfeoiak eta hari 
taldeak hartuko dute parte. Bidean 
aurrera eginda Kanpanzarrera 
iritsiko dira mendizaleak 13:00 
aldera, eta hortik Intxorta aldera 
egingo dute. Aurreikusita dago 
16:00etan gerra lubakietara bisi-
ta gidatua egitea eta 17:15ean 
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentroa ikustea. 
Ekintza kulturalak irekiak dira 
eta edonork har dezake parte. 
Mendi zeharkaldia egin nahi 
dutenek, aldiz, aurrez eman behar 
dute izena www.dss2016.eu ata-

rian. Prezioa da zazpi euro. 2016 
Bideak harrera "ikaragarri ona" 
duela esan dute antolatzaileek: 
"Etapaz etapa kultura ekintzaz 
bustitako bidea egiten ari dira 
partaideak", esan dute. Zeharkal-
dian oinarrituta DSS2016EU GR 

sarea sortuko du Foru Aldundiak. 
"Gipuzkoako zazpi GR nagusiak 
lotuko ditu eta aukera emango 
du lurraldean dauden Natur Gune 
Babestu guztiak oinez lotzeko". 
Asentzioko bidegurutzean dagoe-
neko gertu dute panela.

Prest da Asentzion DSS2016EU Gr sarea markatzen duen panela.  |  l.z.

Hamargarren etaparekin Elgetara 
iritsiko da domekan '2016 Bidea'
Prest dago asentzion DSS2016eu gr sarea markatzen duen panela

O h a r r a k

'gU ERE kOntALARIA'
Gaur, barikua, herriko bost nes-
ka-mutikok egingo dute ipuin 
kontalari saioa, 17:00etan, udal 
liburutegian. 

AZkEn BARIkUA
Gaur, barikua, 20:00etan, hilero-
ko elkarretaratze isila Elgetako 
herriko plazan presoen eskubi-
deen alde.   

BIsItA LUBAkIEtARA 
Maiatzaren 29an eta ekainaren 
5ean eta 26an egingo dira. Ezin-
bestekoa da aurrez izena ematea: 
turismo@debagoiena.eus / 943 79 
64 63 / 943 71 89 11.

tUtOREA kZgUnEAn 
Eguaztenean, ekainak 1, kultura 
etxeko KZgunean izango da tuto-
rea, 09:00etatik 10:30era. 

HERRI gALdEkEtA 
Erain Debagoienak boluntarioak 
eskatu ditu ekainaren 5ean egi-
tekoa den herri galdeketarako. 
Izen-emateak: elgeta@gureesku-
dago.eus edo 678 21 39 08 (wha-
tsapp). Bestalde, Elgetan botoa 
aurrez eman nahi dutenek horre-
tarako aukera izango dute maia-
tzaren 31n eta ekainaren 2an 
Ozkarbipean, 19:00etatik 20:30era.

ENEkO AzUrMENdI  |  leinTz gaTzaga

Debagoieneko Mankomunitatea-
rekin elkarlanean egin dute logoa 
eta oso aberasgarria eta baliaga-
rria izan zaiela diote.
zelan sortu da logoa egiteko ideia?
Mondragon Unibertsitateko ikas-
leak gara eta Gradu Bukaerako 
Lana Debagoieneko Mankomu-

nitaterako egiten ari gara. Egin 
behar ditugun lanen artean, jaial-
diaren logoa diseinatzea egokitu 
zaigu. Ez da logo bat egiten dugun 
lehen aldia, baina bai horrelako 
proiekzioarekin.
zer agertzen da logoan?
Irudiari dagokionez, zazpi oin 
markaz edo zapatila markaz osa-

turiko irudi bat daukagu. Zapa-
tila markak erabili ditugu, men-
dian ibiltzen garenean eta loka-
tza dagoenean askotan markak 
uzten joaten garelako. Koloreei 
dagokienez, ostadarraren kolo-
reak erabili ditugu aniztasuna 
adierazteko, gure bailara oso 
anitza da eta. Puntaik Punta jaial-
dia gustu eta adin guztietarako 
jendeari zuzenduta dago.
Nondik hartu duzue ideia?
Mundu guztian zehar hainbat 
walking festival antolatzen dira, 
gurearen antzekoak. Ideiak har-
tzeko hango eta hemengo jaialdien 

logoak ikusi ditugu, baina gure 
errealitatera hurbildu nahi izan 
dugu. Askotan erabili izan dira 
oinazeak edo zapatilen markak 
logoetarako, eta guri asko gus-
tatu zaigu ideia hori. Proba uga-
ri egin ditugu, baina oso gustura 
geratu gara emaitzarekin. Espe-
ro dugu jendeari gustatzea.
jaialdira joateko asmorik?
Pena handiarekin, baina lehen 
egunean, behintzat, ezin izango 
gara egon, ekainaren 10ean gure 
graduazio eguna da eta. Hala ere, 
gure gertukoak joango dira, eta 
espero dugu jendea animatzea. Iregi eta Campo, lanean.  |   iregi eTa CaMPO

Jon Campo eta ibai iregi | Puntaik Puntako logoaren egileak

"Proba ugari egin ditugu, baina oso 
gustura geratu gara emaitzarekin"
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k i r o L a
fUtBOLA

xAbIEr UrzElAI  |  arraSaTe

Zapatuan Mojategiko harmailek 
denboraldiko itxura ederreneta-
koa erakutsiko dute, asko izango 
dira-eta urteko azken partiduan 
talde zuri-morea gertutik babes-
tu gurako dutenak. Futbol jaia 
izango da harmailetan, baina 
berdegunean gertatuko denak 
gutxi izango du jaitik, partidua 
amaitu arte ez, behintzat, Josu 
Zubiak (Aretxabaleta, 1975) ez 
du-eta konfiantzarik gura: "Pasaia-
tik emaitza ona ekarri dugu, egia 
da hori, baina oraindik ez dugu 
ezer lortu".
ze sentsazio edo sentipen duzu 
biharko partidura begira?
Alde batetik, urte osoko lana 
partidu batean jokoan egongo 
den sentsazioa daukat, eta horrek 
urduritasun puntu bat ematen 
du. Baina urduri baino gehiago, 
partidua jokatzeko gogoz gaude, 
eta urte osoko helburua betetze-
ko gogoz, kategoriaz igotzea. 
Larregiko konfiantza izan daiteke 
zapatuan Mondrak izan dezakeen 
etsairik handiena?
Etsaietako bat izan daiteke, bai. 
Baina garbi daukat gurea oso 
talde umila dela eta jokalariek 
ez dutela kanporaketa gainditu-
tzat emango. Emaitza positibo 
bat batzetik gatoz, baina hori ez 
dadila gure kontran etorri. Liga-
ko azken partiduan, Urolaren 
kontra etxean jokatu genuen har-
tan, euforia puntu hori igarri 
nuen jendearengan, baina hori 
normala ere bada. Futbola joko 
bat da, azken batean. Baina tal-
dekideok kontuz ibili behar dugu. 
Zaleak gogotsu egotea normala 
da, baina gu final bat jokatzera 
irtengo gara, umiltasun osoz. 
Oraindik ez dago ezer eginda. 
zenbat balio du Mikel Aizpuruak 
trintxerpen faltaz egin zuen 
1-2koak? 
Izugarrizko balioa dauka, seku-
lakoa. Jendeak aipatzen zuen 
Pasaian berdintzea oso emaitza 
ona izango zela, baina 1-2koak 
etxeko partidura begira askoz 
ere gehiago laguntzen digu.  
bihar sanpedrotarra erasora joka-
tzera derrigortuta dagoelako. 

Hori da. Etxetik kanpora Sanpe-
drotarra lau alditan ikusi dut 
jokatzen, eta lauretan modu 
berean egin izan dute, atzean 
gordeta. Horrek biharko parti-
durako ez die balio, aurrera egi-
tera derrigortuta daudelako, eta 
hor min egiteko kapaz gara. Joa-
nekoan jokalariei esan nien kon-
trariorik txarrena tokatu zitzai-
gula eta eurena futbol zelai txa-
rrena  ze la .  Eta  ha la  ere , 
Zestoaren, Zumaiaren edo Uro-
laren kontra egin genuen moduan, 
Sanpedrotarraren zelaian irabaz-
teko gauza izan ginen. Orain, 
gure ezaugarrietara hobeto mol-
datzen den partidua izango dugu. 
Mojategin zaleen babesa izango 
duzue. 

Zalantza barik. Gainera, ordua 
da Arrasateko zaleei poztasun 
bat emateko, azken urteak ez 
dira-eta errazak izan. Baina emo-
zio horiek kudeatzen jakin behar 
dugu. Partiduan kontzentratuta 
egoten jakin, eta, lehia aldapa 
gora jartzen bazaigu ere, lasai 
egoten asmatu. Arlo horiek ere 
asko landu ditugu, eta talde hel-
dua gara. Iaz aurpegiratzen zigu-
ten galtzen hasten ginen parti-
duetan ez ginela gauza egoerari 
buelta emateko, eta hori aldatu 
egin da aurten. Txarto hasten 
bagara ere, egoerari buelta ema-
teko gertu gaude. 
Non dago talde honen indarra?
Jokalariek erakutsi duten lane-
rako konpromisoan. Pribilegiatu 

hutsa naiz jokalari hauek entre-
natzeko aukera izan dudalako, 
garbi daukat hori. Entrenamen-
du bakoitzean 20 lagun izan ditut 
lanerako prest, eta horrek izu-
garri laguntzen du. Gainera, ez 
nik bakarrik, uste dut nire aurre-
tik egon zen Gotzon Urzelaik ere 
lan galanta egin zuela. Batez ere, 
kategoria galdu ostean talde bat 
sortzeko gauza izan zelako. Nire 
ardura izan da urte eta erdi hone-
tan talde hori osatzen joatea. Eta 
bestalde, benetako talde bat izan 
garela eta minutuak oso banatu-
ta egon direla: datu bat, 22 jar-
dunalditan ez dugu hamaikako 
bat errepikatu. Horrek esan gura 
du minutuak oso banatuta egon 
direla.

talde nagusiak azken hamarkadan 
izan duen ibilbidea ikusita, dagoe-
neko entrenatzaile talisman bila-
katu zara zuri-moreendako. 
[Barreak] Bueno, ez nuke horren-
beste esango. Guztira hamar urte 
egin ditut Mondran, bi sasoitan 
banatuta. Lehenengoan harro-
biarekin hasi nintzen, eta lehe-
nengo taldearen ardura hartu 
eta mailaz igo ginen. Orain, urte 
eta erdi daramat. Egia da etxean 
moduan sentitzen naizela Mon-
dran; asko eskertzen dut garai 
batean Patxi Yarzak eta Jose 
Luis Ezkurrak nigan erakutsi 
zuten konfiantza eta orain Ramon 
Azkaratek, Garaik eta Abelek 
erakutsi dutena.   
datorren urtera begira, egin duzue 
berba?
Bada, oraindik ez. Egia da aur-
tengo urtea desgaste handikoa 
izan dela, ezin genuelako hutsik 
egin, eta hori nekagarria da. 
Oraingoz, zapatuko partidua bai-
no ez dut buruan. Izango dugu 
berba egiteko astia. 

Josu Zubia | mondrako entrenatzailea

"umiltasun osoz irtengo gara bihar 
berdegunera, final bat jokatzera"

Josu zubia, eguazteneko lan saioaren aurretik egindako entrenamendu saioan, Mojategin.  |   xabier urTzelai

"jokalariek 
erakutsitako 
konpromisoan dago 
arrakastaren gakoa"

"Minutuak oso 
banatuta egon dira, 
ez dugu hamaikako 
bat errepikatu"

"bada garaia 
Mondrako zaleei 
poztasun bat 
emateko"

arrasateko futbol taldea kategoriaz igo daiteke bihar, zapatua (17:00), Mojategin

zuri-moreek aldeko dute kanporaketa, joan den astean Pasaian 1-2 irabazi ostean
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xAbIEr UrzElAI  |  arraSaTe

Atleta guztiek ez dute domekako 
Zegama-Aizkorri lasterketako 
oroitzapen onik gordeko, askok 
gorriak ikusi zituzten eta. Hel-
mugan Kilian Jornetek beste 
planeta batetik etorri dela era-
kusten zuen bitartean [3.50], korri-
kalari asko larri zebiltzan men-
dian, bai herri mailakoak, eta 
baita elitekoak ere. 

kondizio oso gogorrak 
Bost mila metro pasako desnibe-
la duen mendi maratoia izanda, 
jakinekoa da egun horretan sufri-
tu egin behar dela, eta atletak 
ondo prestatuta egoten dira sufri-
kario horretarako, baina hama-
bosgarren edizio honetako bal-
dintza gogorrek izugarri gogortu 
zuten proba, eta Aizkorriko men-
dizerran atleta asko ez aurrera 
eta ez atzera geratu ziren, tartean 

hainbat debagoiendar, hipoter-
miak jota, eta gorputza erabat 
blokeatuta. 

Euskal selekzioko ordezkari 
eta mendi lasterkari Iñaki Uri-
be-Etxeberria eskoriatzarrak 
bertatik bertara ikusi ahal izan 
zituen halako egoera asko: "Aur-
tengo Zegama-Aizkorri ikasgai 
ona izan da askorendako, arin 
joan guran arropa gutxi hartzen 
dugulako, edo segundo batzuk ez 
galtzeko soinean daramagun zira 
janzteko ez dugulako tartetxo bat 
hartzen, eta ondoren berandu da. 
Nik iaz ikasi nuen ikasgai hori, 
hoztu eta tripetatik oso txarto 
pasa nuelako, hipotermiak jota, 
eta domekan kontu handiz ibili 
nintzen. Eta, hala ere, ez pentsa 
arropa askorik neukanik soinean".  

Hala, beste urte batzuetan 
baino gutxiago entrenatuta, Uri-
be-Etxeberriaren helburua hel-

mugara iristea zen: "Lasai hasi 
nintzen. Zegaman 16 graduko 
tenperatura geneukan, baina 
Aratzen hotz egiten zuen, tenpe-
ratura jaitsiera handia izan zen. 
Sancti Espiritun jendea hotzak 
jota ikusi nuen, baina Aizkorri-
ko tontorra pasa eta mendizerran 
ikusi nuena ez zen batere gozoa 
izan. Mendiko eskiko lasterkete-
tan ere ez ditut halakoak ikusi. 
Beste urte batzuetan Aizkorriko 
mendizerran ikusle asko batu 
izan da, eta domekan ez zegoen 
horrenbeste; giroa benetan zen 
txarra. Eta tarte askotan inor ez 
zegoen atletei laguntzeko, eta 
asko ez aurrera eta ez atzera 
ikusi nituen, erabat gogortuta. 
Geratu eta aurrera egiteko esaten 
genien, hor ezin zutela geratu 
zerbait larria gerta zitekeelako, 
baina giharrak erabat blokeatu-
ta zituzten askok". 

Urbiako fondan nahikoa lan 
Antolatzaileek eta osasun zerbi-
tzuetako ordezkariek nahikoa 
lan izan zuten Urbiako fondan: 
"Esan didate hogei todoterreno 
inguru ibili zirela han jendea 
ebakuatzen, eta fondan aurkitu 
zutela atleta askok babesa. Dena 
dela, antolatzaileak ez daude atle-
tak ebakuatzera derrigortuta, 
egoera larria ez baldin bada, 
behintzat. Uste dut atletok kon-
tziente izan behar dugula ezin 
garela mugaren mugan ibili, men-
dian gaudelako, eta arazo txikie-
na izanda ere kapaz izan behar 
dugula gure kabuz erantzuteko. 
Ezin dugu espero antolatzaileek 
gu guztiok laguntzea. Alde horre-

tatik, Zegama-Aizkorri hau abisu 
bat izan da askorendako". 

gabez takarraran, gertu
Aurrera begira, Uribe-Etxeberriak 
eta beste hainbat lagunek ekai-
naren 18rako antolatuko dute 
Gabez Takarraran, Eskoriatzan: 
"Dagoeneko zabalik dago izene-
matea – kirolprobak.com atarian– 
eta aurreratu nahiko nuke aur-
tengo edizioan, egunean bertan 
ez ditugula izenak hartuko, horrek 
antolatzaileoi asko zailtzen digu-
lako lana. Hala, ekainaren 15a 
izango da azken eguna. Eta, for-
matu berberari eutsiko diogu, 
gauez izango da, eta 23 kilometro 
izango ditu lasterketak". 

"Mendiari ezin diogu inoiz 
errespetua galdu, ikasgai ona 
izan da aurtengo Zegama"

atleta askok hipotermia arazoak izan zituzten

urbiako fondan atleta asko artatu behar izan zituzten 

Iñaki Uribe-Etxeberria, Sancti Espiritun, zaleen berotasunean.  |   ariTz gOrDO

MIrEIA bIkUñA  |  arraSaTe

Oñatik eta Arrasatek euren esku 
dute Herriarteko Pilota Txapel-
ketan final-laurdenetara pasatze-
ko txartela. Joaneko partiduetan 
2-1eko abantaila lortu ostean, 
Tolosa eta Azkoitia menderatze-
ko  aukera handiak dituzte. Ber-
garak, ostera, ez dauka zereginik 
Azpeitiaren kontra: joanekoan 
3-0 galdu zuen.

Oñatiarrak Zubikoan
Oñatik etxean jokatuko du Tolo-
saren kontra, gaur, egubakoitza, 
19:30ean. Joanekoan kadete eta 
gazte mailetako puntuak irabazi 
ostean (22-19 eta 22-19, hurrenez 
hurren), abantailarekin jokatuko 
dute oñatiarrek. "Kadete eta gaz-
te mailetakoak irabazi behar ditu-
gu. Azkoitiak berdinketa lortuko 
balu, oso zaila izango litzateke 
aurrera egitea. Aldeko eta kon-
trako tantoak hartuko lirateke 
kontuan, eta arlo horretan ez 
daukagu abantailarik", diote.

Arrasatek Azkoitian 
Arrasatek Azkoitiko frontoian 
jokatuko du itzulerakoa, gaur, 
egubakoitza, 22:00etan. "Kadete 
mailan gu gara faboritoak eta 
gazte mailan azkoitiarrak. Hortaz, 
gakoa senior mailakoan egongo 
da. Joanekoan 19-22 irabazi 
genuen. Baina azkoitiarrek euren 
pilotari onenak berreskuratu 
dituzte eta oso zaila izango da. 
Gure jokoa egiten badugu, aurre-
ra egingo dugu", esan du Ibai 
Bolinagak.

Aukerarik ez Bergarak
Bestalde, Bergarak ez dauka auke-
rarik Azpeitiaren kontrako kan-
poraketan. Hiru partiduak galdu 
zituzten joanekoan eta 42 tanto 
dituzte kontra. "Bagenekien oso 
zaila izango zela. Baina jokalariek 
ilusio handiarekin jokatu zuten", 
dio Reyes Azkotiak.  

Itzulerako partiduak gaur, 
egubakoitza, 19:30ean, jokatuko 
dira pilotalekuan

oñati eta arrasate, 
Herriartekoan aurrera 
egiteko abantailarekin
Puntu bateko aldea dute biek ala biek; bergarak, 
aldiz, ez dauka aukerarik kanporaketan

MIrEIA bIkUñA  |  OñaTi

Iazko garaipena berresteko 
aukerarik izan ez zuen arren, 
"pozik" itzuli da Argider Isasti 
Los 10.000 del Soplao izeneko 
kirol erronkatik. Bigarren 
lekuan sailkatu zen han egiten 
den kirol diziplina gogorrenean: 
Soplaoman triatloian.  

Ur irekietan hamar kilome-
tro igerian, gauez 75 kilometro 
korrika eta 110 kilometro men-

diko bizikletan. Horratx par-
te-hartzaileen erronka Cabezon 
de la Sal herrian (Kantabria). 

Tino Zaballa txirrindulari 
ohiak 18.49.22 egin zuen, Argider 
Isastik 19.08.51 eta Jesus Manuel 
Gomezek 21.16.25. Eurak igo 
ziren podiumera. "Azkenera arte 
Zaballa estutzen saiatu nintzen, 
baina, azkenerako, esfortzua 
ordaindu egin nuen", esan du. 

Atzetik aurrera 
Tino Zaballak aurre hartu zue-
nean, bigarren lekuarekin kon-
formatu barik haren atzetik 
joan zen oñatiarra. Bizikletako 
sektorean desabantaila murriz-
ten joan zen, hiru minutura 
ipini arte. Horraino heldu zen 
bere progresioa. Liderra harra-
patzeko egindako esfortzua 
garesti ordaindu zuen. "Ezin 
izan nuen Zaballaren erritmoa-
ri eutsi. Baina gustura nago 
proban egindako lanarekin, eta 
baita aurretik egindakoarekin 
ere", esan du.

argider isasti oñatiarra 
bigarren sailkatu zen 
'Soplaoman' triatloian
Hamar kilometro igerian, 75 korrika gauez eta 
110 mendiko bizikletan egin zituen kantabrian

Podiuma  |   argiDer iSaSTi

M.b. |  bergara

Euskal Herriko hockey txa-
pelketa jokatuko da bihar, 
zapatua, Bergarako Labega-
raieta kiroldegian. Askotari-
ko partiduak jokatuko dira. 

Euskal Herriko txapelke-
tan Metropolitano, Hanka 
Labanka eta Dragons taldeak 
lehiatuko dira. Euren artean 
jokatuko dute: Metropolita-
no-Hanka Labanka 16:00etan 
eta 17:15ean eta Dragons-Han-
ka Labanka 18:00etan. Horien 
ostean, puntu gehien lortzen 
duen taldeak irabaziko du 
txapelketa. Berdinketa gerta-
tzen bada, penalti jaurtiketak 
egongo dira lehia bakoitzeko 
irabazlea zehazteko.

Jokalari gazteak 
Euskal Herriko txapelketaren 
aurretik, harrobiko taldeen-
dako txanda izango da. Metro-
politano eta Hanka Labanka 
taldeetako jokalari gazteek 
elkarren kontra jokatuko dute: 
13:45ean eta 14:45ean alebinak 
eta 14:15ean eta 15:15ean ben-
jaminak. Ordu erdiko parti-
duak jokatuko dituzte. 

euskadiko 
hockey 
txapelketa 
bergaran

pILOtA tRIAtLOIA HOckEyA
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Leintz Eskolako azken jaia 
Aretxabaletan izango da, Iba-
rran. Joko modifikatuak, kirol 
hastapena, Multikirola (Floor-
balla, eskubaloia, saskibaloia, 
errugbia, futbola eta atletis-
moa), zumba erakustaldia, eta 
amaitzeko, 12:30ean ekitaldi 
nagusia izango da ikasle guz-
tien artean. Garaikur bana-
keta eta oparien zozketarekin.

Leken azken jaia 
aretxabaletan izango 
da zapatuan

Gipuzkoako taldekako txirrin-
dularitza txapelketa izango 
da Zumaian, domeka honetan 
eta bi kategorietan debagoien-
darrak izango dira parte-har-
tzen. Juniorrak, 09:45an irten-
go dira, eta 29, 5  kilometroko 
bidea egingo dute. Kadeteak, 
berriz, 11:15ean irtengo dira, 
eta 18,5 kilometroko bidea 
egingo dute.

Taldekako erlojupekoa 
izango dute kadete eta 
juniorrek Zumaian

I.b  |  OñaTi

Errekalde auzoko jaietan VII. 
Goitibehera txapelketa ospatu 
zen Oñatin, eta azkarrenak Julen 
Markez eta Beñat Landa izan 
ziren pneumatikako kategorian.

Euskadiko goitibehera txa-
pelketarako puntuagarria izan 
zen Errekaldeko lasterketa, eta 
errepidea bustita egon arren, 
guztira, 48 parte-hartzaile izan 
ziren goitibehera ezberdinekin 
jaitsiera apartak egiten.

Gaztetxoak zein helduak izan 
ziren Goitibeherak gidatzen, eta 
Larraingaineko irteera puntutik 
Moiua kalerako ibilbide aldapa-
tsua zen egin beharreko ibilbidea. 
900 metroko zirkuituan, entre-
namenduko saioaz gain, bi man-
ga ofizial egin behar izan zituzten  
pilotuek.

Pneumatika modalitatean, 
Markez eta Landaren atzetik sar-
tu ziren Ibai Zumalakarregi eta 
Ibai Ajuriagoikoa minutu bateko 
denborarekin. Eta hirugarren 
geratu ziren, Jon Madina eta 
Danel Gereta, minutu bat eta 
segundo bat eginda. Arinak moda-
litatean, ostera, Iker Arizti izan 
zen bizkorrena 01:04 denbora 
eginda; drift trike modalitatean, 
Aritz Etxabe, 01:21 denborarekin; 
eta errodamentuetan, Aitor Aran-
solo eta Itai Maruri 01:44rekin.

Bidea bustita eta arriskutsu 
Errepidea bustita, arriskutsu 
zegoen, eta istripu txikiren bat 
ere gertatu zen. Ez zen larria 
izan, eta momentu batez laster-
keta geratuta egon bazen ere, 
giro aparta izan zen bertan. 

Julen Markez eta beñat 
Landa nagusi lehiaketan
errekalde auzoko Vii. goitibehera txapelketan 
azkarrenak izan ziren pneumatiken kategorian

IMANOl bElOkI  |  arraSaTe

Xabi Fernandez Purito pilotu 
arrasatearra lan bikaina egiten 
ari da Madrilen, San Sebastian 
de Los Reyesen dagoen Jarama-
ko zirkuituan. Aurten estreinatu 
berri duen  Seat Leon MK I autoa-
rekin, pole-a lortu zuen, laster-
keta bat irabazi eta beste batean 
bigarren postuan geratu zen 
aurreko aste bukaeran.

Lehen lasterketan, irteera 
ezin hobea egin zuen, eta erritmo 
bikaina mantendu zuen laster-
ketan zehar. "Bigarren eta hiru-
garren autoengandik tartea lortu 
genuen arren, lasterketaren erdial-
dera moteldu egin ginen arazo 
mekaniko batengatik; hala eta 
guztiz, irabazi egin genuen".

Bigarren lasterketan, aldiz, 
ez zuen irteera onik egin arrasa-
tearrak, postu ugari galduz, eta 
Maximo Sant Ramo pilotuak aurre 
hartu zion.  Ezin izan zuen aurre-

ratu, eta, bata bestearen alboan 
joan arren, lasterketan bigarren 
postuan geratu zen. Presioa man-
tendu zuen Purito-k, eta, azken 
bueltetan freno barik geratuta 
eta beste pilotuaren autoaren 
aurka talka txikiak eginez, ondo-
rio larririk gertatu gabe, ezin 
izan zuen garaipena lortu. Hala 
ere, oso pozik geratu zen eginda-
ko lan onagatik, eta batutako 
puntuengatik. 

Gainera, adierazi du txapel-
ketako autoen artean ez dagoela 
diferentzia handirik: "Lehia oso 
polita izaten da, auto guztiek 
berdin korritzen dutelako."

debuteko bidea jarraituz
Aurreko aste bukaeran lan oso 
ona egin zuen pilotu arrasatea-
rrak, baina bere debuta ere, api-
rilaren 9an egindakoa, ezin hobea 
izan zen. Trofeo Race lasterketan 
pole-position-a lortu zuen, egin-

dako bi lasterketetan lehen pos-
tua eskuratuta. Bere lehen aldia 
izan zen Jaramako zirkuituan, 
eta, hala hasita, bide onetik ari 
da Xabier Fernandez pilotua, 
emaitza bikainak lortzen. Gaine-
ra, debagoiendar ugari joan dira 
orain arte mekanikari lanak egi-
tera eta pilotuari laguntza ema-
tera. Hala, "jendearen babesa 
ezinbestekoa da; bai babesleena, 
eta bai lagunena. Azpiegitura 
aldetik laguntza behar izaten da 
eta alde horretatik ezin naiz kexa-
tu", adierazi du pilotuak.

Laguntza ezinbestekoa 
Bestalde, Purito-k adierazi du 
txapelketan parte hartzen duten 
beste pilotu gehienak talde pri-
batuetan lehiatzen direla, eta "lan 
zikina" taldeak egiten duela, pilo-
tua gidatzeaz arduratuz soilik. 
Bere kasuan, aldiz, aste batzuk 
lehenago auto guztia prestatu, 

garraiatu, behar dena konpondu… 
egin behar izaten dute. "Horrek 
pilotuarendako asko suposatzen 
du. Izan ere, kasu honetan pilotua 
ez da bakarrik gidatzeaz ardura-
tzen, gauza asko eduki behar 
izaten ditu buruan".

Hurrengo erronka 
Datorren urtera begira, beste 
pilotu batekin batera, Espainia-
ko erresistentzia txapelketa (CER) 
egitea pentsatuta duela adierazi 
du Purito-k, baina oraindik era-
baki barik dutela.

Lan bikaina egiten ari da xabi 
Fernandez 'purito' Jaraman
'Polea', lehen postua eta bigarrena lortu zituen aurreko aste bukaeran

Xabier Fernandez 'Purito', Jaramako lasterketan aurreko asteburuan.  |   iberiaMOTOr

gOItIBEHERAk

EskOLA kIROLA txIRRIndULARItZA
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AItzIbEr ArANbUrUzAbAlA  |  elgeTa

Badira hainbat urte Elgetako 
Udalak magia erakustaldiak indar-
tzen laguntzeko apustua egin 
zuela, eta aurten ere apustu horri 
eutsi dio. Bergarako Pikupe Pro-
dukzioak-ek antolatu du aurten-
goa, eta ekainaren 3tik 5era bitar-
teko asteburuan izango da. 

Euskal magia sortzaileak gon-
bidatu dituzte taularen gainera, 
euskaraz egindako sorkuntza 
lanek duten kalitatea goraipatze-
ko asmoarekin. "Euskal Herrian 
lehenengo aldiz antolatuko da 
horrelako erakustaldi bat. Eus-
karazko magiak euskal sorkuntzan 
duen indarra nabarmendu gura 

dugu, sinisten dugulako Espaloia 
kafe antzokia moduko espazio 
batek euskal sortzaileen lana 
indartzeko urratsak ematen jarrai-
tu behar duela", azaldu zuen  
Janire Lazkanok, Elgetako kul-
tura zinegotziak, eguaztenean 
egin zuten aurkezpenean. 

Eskarmentu handiko magoak 
Asier Kidam mago gasteiztarrak 
zabalduko du egitaraua eta fami-
lia giroan gozatzeko 1805 ikuski-
zuna egingo du egubakoitzean.  
Iraganeko eta orainaldiko mago 
ezagunen lanean inspiraturik, 
magiaren historian zehar bidaia-
tzera gonbidatuko ditu ikusleak. 

Zapatuko galan, berriz, hiru mago-
ren trikimailuekin gozatzeko 
aukera izango da: Tor, Txoborro 
eta Imanol Ituño izango dira ager-
tokian. Ikusleen parte hartzea-

rekin, magia eta komedia saioa 
egingo du Tor eta Txoborro biko-
teak. Ondoren, kartak, sokak eta 
bestelako tresnak agerrarazi eta 
desagerraraziko ditu Ituñok. 

sarrerak salgai daude 
Eskuragarri daude ikuskizune-
tarako txartelak: "Egubakoitze-
rako sei eurotan daude eta hamar 
eurotan, berriz, zapatuko gala-
rako. Pikupe Produkzioak-en 
bulegoan -Artekalea 7- eros dai-
tezke, edo Pikupe.com atarian 
bestela, eta baita Elgetako Rincon 
de Lola eta Haizea tabernetan 
ere", azaldu du Pikupeko Iker 
Muruamendiarazek.

Magia euskaraz gozatzeko Mostra 
datorren astean elgetako espaloian

askotariko trukoen erakustaldiak eta tailerrak, adin ezberdineko publikoaren eskura

bergarako Pikupe Produkzioak-ek antolatu du, elgetako udalaren laguntzarekin

AsIER kIdAM zazpi urte zituela, mago batek belarritik 
txanpon bat atera zion Asier kidami (Gasteiz, 1984); 
txundituta geratu zen, eta handik hiru urtera mago moduan 
debutatu zuen berak ere. Harrezkero, 2.000 saiotik gora 
egin ditu, telebistan eta askotariko aretoetan. Elgetan 
ordubeteko saioa egingo du askotariko tresnak erabilita eta 
garai ezberdinetako magia trukoak uztartuta; eta, bide 
batez, magiaren historia kontatuko die bertaratutakoei.

aSier kiDaM

IMAnOL ItUñO Ingeniaritza Elektronikoa urte batez ikasi 
eta gero, Ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatu zen 
geroago Ituño (Bilbo, 1989). Erredakzio bat baino gehiago, 
festak, jaialdiak eta antzokiak ditu lantoki, txikitan konturatu 
zen-eta mago bat zeukala barruan. Haren esanetan, magia 
parrastan egiten pasatzen du denbora. kartekin, sokekin eta 
bolatxoekin ikuskizun parte-hartzailea, dinamikoa eta 
familiarra egiten du; eta asmo horrekin doa Elgetara.

iManOl iTuñO

txOBORRO EtA tOR Hamalau urte zituela bere kabuz 
hasi zen magia ikasten Iñigo Gabilondo Txoborro (Bilbo, 
1983); handik gutxira, Espainiako Ilusionismo elkartean 
eman zuen izena. torrek, berriz, aitaitak kartekin magia 
truko bat egin zionean erabaki zuen mago izan gura zuela; 
hala ere, Ingeniari Industrial ikasketak egin zituen, baina 
magiak irabazi zuen. Nor bere bidetik zihoan, baina, 
2012an elkartu, eta Akelar konpainia sortu zuten.

akelar

EsAnAk

"Espainiako Magia 
kongresuan 
saritutako trikimailu 
bat ikusteko aukera 
ere izango da"

aS i e r  k i D a M   |   m a g o a

EGItArAUA
EkAInAk 3

20:30 asier kidam. 1805 
ikuskizun familiarra.

EkAInAk 4

22:00 Tor eta Txoborro. 
Aztikeriak ikuskizuna.

22:30 imanol ituño. Magia 
parrastan ikuskizuna.

EkAInAk 5

12:00 Magia tailerrak. 
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ENEkO AzUrMENdI  |  OñaTi

1966. urtean sortu zen Oñati Abes-
batza. Hala ere, garai hartan 
Coral Oñatz izenarekin jaio zen, 
Oñatz kultura elkarte mistoaren 
baitan.  

Denboralitxo bat zuzendari 
gabe egon ostean, Patxi Anduaga 
sartu zen abesbatzan hutsune 
hori betetzera. Oñati Abesbatza-
ren lehen zuzendaria izan zen 
eta urtebetez egon zen.

Ondoren, Imanol Muruak 
hartu zion lekukoa, 1968an, eta 
40 urtez egon zen zuzendari lane-
tan, 2008. urtera arte. Gizon honen 
gidaritzapean eman zituen abes-
batzak emaitza eraginkorrenak. 
Oraindik ere Coral Oñatz izena-
rekin Tolosako Abesbatzen Lehia-
ketan hainbat urtez hartu zuen 
parte –1969an, 1971an, 1972an eta 
1974an–. Esan behar da Loli Ordo-
kiren –gerora bere lekua hartu-
ko zuena– laguntza handia izan 
zuela Muruak urte haietan guz-
tietan.

Esan bezala, 2008an Loli Ordo-
ki jarri zen zuzendari, Imanol 
Muruaren lanari jarraipena ema-
nez. Azpimarratzekoak dira Fran-
tziara (Chateaubernard) eta Valen-
tziara egindako irteerak eta bes-
te abesbatza batzuekin egindako 
elkartrukeak. 

Azkenik, iaz, oraindik zuzen-
dari lanetan dagoen Miren Guru-
tze Plazaolak hartu zuen postua. 

Urteurrena ospatzen
50 urte ez dira egunero betetzen, 
eta, urteurren garrantzitsu hau 

ospatzeko, hainbat ekintza anto-
latu dituzte abesbatzako kideek.

Ekainaren 4an, zapatua, kon-
tzertu nagusia eskainiko du Oña-
ti Abesbatzak, Santa Ana Antzo-
kian –sarrerak 5 eurotan daude, 
Txokolateixan–.

Kontzertu hau berezia izango 
da, zentzu guztietan. 

Alde batetik, mende erdi hone-
tan abesbatzarentzat esangura-
tsuak izan diren abestiak kanta-
tuko dituzte –Aita Madina ardatz 
hartuta, Agur Maria, Aita Gurea, 
eta Poema Arantzazu-ko zenbait 

pasarte–. Bestetik, abesti berriak, 
elizakoak ere eskainiko dituzte 
–Lacrimosa-Mozart, 3 Contenpo-
rary latin settings– eta beste zen-
bait abesti folkloriko –Kantauri, 

A la fuente del olivo, De ronda 
por Aragón– ere bai. 

Zuzendari lanak banatu egin-
go dituzte. Aipatutako Imanol 
Murua, Loli Ordoki eta Miren 

Gurutze Plazaolaz gain, Aitor 
Biainek eta Esteban Urzelaik ere 
zuzenduko dituzte hainbat kantu. 
Organo lanak Esteban Irustak 
egingo ditu.

Bestalde, urte hauetan jaso-
tako hainbat elementuz osatuta-
ko erakusketa bat egongo da 
ikusgai kultura etxean, datorren 
astelehenetik ekainaren 12ra 
bitartean.

200dik gora argazki –emanal-
dietakoak, parte hartutako ome-
naldietakoak eta gertakizun 
garrantzitsuenak–; beste abesba-
tza batzuekin egindako trukake-
tetan jasotako opariak, plakak; 
esku-programak; diskoak; parti-
turak, eta abar ikusi ahal izango 
dira. Horrez gain, zenbait bideo 
proiektatuko dituzte erakuske-
tako horma batean.

Azkenik, abesbatzaren histo-
ria laburbiltzen duen liburu bat 
argitaratu dute, Oñati Abesba-
tzaren historia laburra izenekoa. 
Jose Antonio Azpiazuk, Paulo 
Anduagak eta Xabier Ugartek 
idatzi dute. Txokolateixan salgai 
egongo da, eta kultura etxean ere 
bai, erakusketa zabalik dagoen 
bitartean.

oñati abesbatza 
mende erdia 
ospatzen ari da
ekainaren 4ko kontzertu nagusiaz gain, liburu bat 
eta erakusketa bat ere prestatu dituzte

Oñati Abesbatza, Agustinotan emandako kontzertuan.  |   jOSe anTOniO Villar

kuLTura

40 urtez izan zen 
zuzendari, 1968tik 
2008ra bitartean. 
Berarekin egin ditu lan 
emankorrenak 
abesbatzak: 
topaketak, omenaldiak, 
lehiaketak, 
abesbatzekin 
elkartrukeak, diskoen 
grabaketak, eta abar. 

IMAnOL 
MURUA

Iaz jarri zen zuzendari. 
Errepertorio berria, 
kanta berriak eta 
abesbatzari aire 
berria eman nahian 
hasi da. Berarekin 
elkartukeak egiten 
hasi dira -zaragozako 
Belxitekoekin-, eta 
50. urteurreneko 
ekitaldiak ere bai.

MIREn gURUtZE 
pLAZAOLA

1966. urtean hasi zen 
zuzendari lanetan, 
abesbatza 
sortzearekin batera. 
Denbora laburra iraun 
arren, berarekin egin 
zituen abesbatzak 
lehenengo 
emanaldiak. Euskal 
kanta tradizionalak 
lantzen hasi ziren.

pAtxI 
AndUAgA

Imanol Muruaren 
laguntzaile finena 
izateaz gain, gero 
lekukoa hartu ziona 
izan zen. 7 urtez egon 
zen zuzendari. 
kanporako irteerak,  
beste abesbatza 
batzuekin  
elkartrukeak eta 
omenaldiak egin ditu.

LOLI 
ORdOkI

Abesbatzaren lau zuzendariak

A. ArANbUrUzAbAlA  |  bergara

Blues akustikoarekiko pasioak 
batu zituen Belceblues taldeko 
Asier Elortza eta haren gazte 
garaiko lagun min Mikel Etxe-
berria 2014. urtean. 

Proiektuak bluesaren sustrai 
sakonetaraino eraman du bikotea, 
Mississippiko doinu zaharrei 
ukitu pertsonala emanez. Blues 
akustikoaren ohiko instrumen-
tazioa erabiltzeaz gainera, doinu 
eta tresna bereziekin apaintzen 
dute euren soinua: ahotsekin 
jolastuz, eta, besteak beste, dro-
boaren eta tronpetaren doinuekin. 

kantu ezagunen bertsioak 
"Gure estilora eramandako eta 
ingelesez abestutako aspaldiko 
blues kantuen bertsioak dira 
argitaratu berri dugun bilduman 
batu ditugun kantuak. Oso zaha-
rrak dira gehienak, 1920-1950 urte 
bitartekoak. Kantu akustikoak 
dira, giro lasaian entzutekoak 
eta detailez betetakoak", azaldu 
du Asier Elortza abeslariak.

Elortzak etxean daukan estu-
dio txikian grabatu dute. Kon-
tzertuetan eta Diabluesbluecifer 
.blogspot.com.es atarian eskura 
daiteke, bost eurotan. 

datorren astean, Londresera 
Bedelkar elkarteak bihar, zapa-
tua, 20:00etan hasita, Oxirondo 
plazan egingo duen Udaberri 
Egunaren baitan herrikideen 
aurrean aurkeztuko du bikoteak 
lan berria. 

Herrikoaz gainera, datozen 
asteetarako ere beste hainbat 
kontzertu dituzte lotuta: "Lon-
dresera goaz datorren asteburuan 
eta ekainaren 30ean, berriz, Tolo-
sako Blues Jaialdian izango gara", 
kontatu du abeslariak.

bluesaren sustrai sakonetara bidaia 
Diablues & bluecifer bikotearekin
autoekoiztu duten 'DisCovers' lana bihar Oxirondo plazan aurkeztuko dute

Mikel Etxeberria eta Asier Elortza iazko Hondarribiako blues jaian.  |   a. e.

diablues & blueCiFer

DiSCoVerS

estiloa: bluesa.

argitaletxea: autoekoiztua.

fItxA
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Plazatik Gaztetxera sariketaren 
finala izan zen Mutrikun pasa den 
zapatuan. Hala ere, Maider Arregi 
oñatiarrak, Gemma Urteaga 
bikotekide zuela, ezin izan zuen 
finala irabazi. Bikote honen 
hasierako agurra oso originala izan 
zen, elizkizun bat  interpretatuta. 
Irabazleak Aitor Salegi eta Antton 
Aizpurua izan ziren.

Maider arregik 
ezin izan du 
finala irabazi 
Mutrikun

PlazaTik gazTeTxera

IrAtI ElOrtONdO  |  bergara

Bigarren aldiz antolatu dute 
BETeko kideek Bergarako 
elektronika topaketa. Bihar, 
zapatua, hilak 28, hasita, 
16:00etatik 06:00ak arte aritu-
ko dira giroa alaitzen. 

disko jartzaileak 
Disko jartzaile beterano eta 
berriak gonbidatu dituzte eta 
guztira 13 disko jartzaile ari-
tuko dira Bergarako gazte-
txean. Hala nola Polybius Trax 
eta Clasicos Del Ruido musi-
ka elektronikoa sustatzen 
duten diskoetxe independen-
teak dira eta Der Kapitan, 
Gus Van Sound eta VJ Render 
dira buruak, Bartzelonatik 
etorriko dira Bergarako gaz-
tetxea girotzera. Osvaldo Wil-
son bilbotarra Tenerifen eman 
da ezagutzera eta ordubeteko 
bi saio eskainiko ditu, tropi-
cal, italo, disko eta electro 
funk doinuak nahastuta.
Javi Pez eta Telmo Trenor 
donostiarrak ere igoko dira 
oholtzara; Javi, disko jartzai-
lea izateaz aparte, festen anto-
latzaile ere bada. Telmok 
musika beltzera jotzen du. 
Vortex Count ere arituko da 
Bergaran, doinu abstraktu 
eta esperimentala erakutsiz. 
Bergararrak ere arituko dira 
bertan, Ttun Ttun Brigade 
taldea eta BET DJak. Kastil 
gasteiztarrak artista interna-
zionalak eskainiko ditu. Azke-
nik, Chit Chat Sex Band iruin-
darrak igoko dira oholtzara; 
beraien soinua electro-clash, 
ebm eta punk bezala sailkatu 
daiteke. Asier Baltzategi anto-
latzailearen hitzetan: ''Gure 
helburua elektronika barruan 
dauden estilo ezberdinak 
herriari erakustea da.''

bihar hasiko da, 
bergaran, beT 
ii. elektronika 
topaketa

topaketa 2013an.  |   iManOl SOrianO

IrAtI ElOrtONdO  |  arraSaTe

Astelehenetik zapatura, Aiaral-
deko eskualdean hainbat kon-
tzertu, emanaldi, tailer eta ipuin 
kontaketa antolatu dituzte eus-
kal kultura aurrera eramateko 
asmoz. Bederatzi herritan bana-
turik: Laudio, Amurrio, Urduña, 
Aiara, Orozko, Artziniega, Okon-
do eta Arrankudiagan. 

komunikabideak laguntzan
Jaio berri den egitasmoa da Jal-
gi, Euskal kulturaren plaza ibil-
taria lelopean, hain zuzen ere. 
Euskal Herri osoko komunika-
bideen laguntzarekin, Gotzon 
Barandiaran antolatzaileak gogo-
tsu dihardu lanean etorkizunean 
euskal kulturak indar handiagoa 

izan dezan:  ''Oso egoera preka-
rioan ari dira gehienak, eta hauek 
ere indar handia behar dute. 
Batzuk sarituak izaten dira, eta 
beste batzuk erabat baztertuak. 
Gaztelaniaz edo frantsesez ari 
diren egunkariek indar handia-
goa izango dute eta horri ere 
aurre egiteko beharrezkoa ikus-
ten ditut bailarako komunika-
bideak.'' 

Etorkizunari begira
Ekitaldi gehiago antolatuta eta 
aurrera jarraituta egoera guztiz 
normalizatua izan daitekeela 
azpimarratu du Gotzon Baran-
diaranek: ''Horrek ekarriko luke 
euskal kultur sortzaileok eten-
gabe gure kultura aldarrikatzen 

ez egotea. Sortzen ari garena 
geurea dela, euskaraz dela eta 
gure herria eta kultura aurrera 
eramatea beharrezkoa dela.''

datozen emanaldiak
Gaur gauean Amurrion Ruper 
Ordorika oñatiarra igoko da 
oholtza gainera 21:30ean Igor 
Arzuagarekin batera. Horrez 
gain, Urduñan, Esne Beltza tal-
deko kide Xabi Solano gaztetxean 
arituko da 19:00etan. Eta 21:00etan, 
berriz, Izar Mendigurenek eta 
Miren Amurizak herriko kalee-
tan zehar bertso-poteoan jardun-
go dute. Zapatuan, Gorka Urbi-
zu, Hesian, Anari eta Garilak 26 
erromeria taldeak kontzertua 
eskainiko dute 18:30etik aurrera.

euskal komunikabideak 
elkarlanean Jalgi ekitaldian
ruper Ordorikak kontzertua eskainiko du amurrion, 
euskal kultura suspertzeko egitasmoaren barruan

Jalgi egitasmoaren lehen eguna astelehenean.  |   aiaralDea kOMunikaziO leiHOa

"Goienak astero 
prentsa jarraitua 
argitaratzean, 
euskal kultura 
suspertzen da"
ruper Ordorika oñatiarrak amurrion 
eskainiko du gaur kontzertua 21:30ean 
bere taldearekin batera. euskal kul-
tura suspertzeko egitasmo paregabea 
dela dio, azken urteotan eboluzio bikai-
na egon baita.
Nola sentitzen zara jalgi ekitaldi-
ko parte izanda?
anbizio handia dago atzean eta uste 
dut ekitaldia amaitu arte itxaron behar-
ko dugula emaitza baloratu ahal iza-
teko. baina primeran iruditzen zait, 
egitasmoak euskal kultura sustatzen 
du eta sortzaileontzat ezinbestekoa 
da.
Nola sustatu beharko genuke eus-
kal kultura?
egia esan, mota hauetako ekitaldiek 
aurrera jarraitzen laguntzen dute, eta 
hori da garrantzitsuena. komunika-
bideen egitasmoa ere eskertzekoa da. 
goienak egiten duena txalotzekoa da, 
astero-astero prentsa jarraitua argi-
taratzea; horrek ere suspertzen du 
euskal kultura.
Nola dihardu euskal kulturak eta 
nola eboluzionatu du?
nik guztia ederto ikusten dut, garai 
ilunagoak bizi izan baititut, eta esan-
go nuke askoz hobeto gaudela. gutxien-
goa garenez gero kontuak atera behar-
ko ditugu eta ahal den heinean aurre-
ra jarraitu. 

RUpER ORdORIkA 
abeSlaria

gOiena

EsAnAk

"Orain jende 
gehiagok 
entzuten du 
elektronika, eta 
pozgarria da"

a S i e r  b a L Z aT e g i   |   b e t  k o l e k t i b o a
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IrAtI ElOrtONdO  |  areTxabaleTa

Beñat Arizabaletak (Aretxabale-
ta 1997) txiki-txikitatik dihardu 
abesten. Pasa den irailean hasi 
zen unibertsitatean, Arte Dra-
matikoa ikasten, Bilbon. Lehen 
urtea izanik, emozioz beterik eta 
oso animatuta ikasten ari dela 
dio hark.
Noiz eta zergatik aukeratu zenuen 
musika?
Oso txikia nintzela hasi nintzen 
abesten. Betidanik gustatu izan 
zait eta beti izan dut musikare-
kiko erlazio oso estua. Etengabe 
ari naiz musika entzuten, oso 
garrantzitsua da niretzat. Hasie-
ran, afizio bezala neukan grina 
zen, baina, denbora pasa ahala, 
nire bizitzaren parte bihurtu da. 
Zerbait profesionalagoa izatea 
nahi nuen, eta aurrera jarraitu 
dut gogotsu.
Musika klaseetara joan izan zara?
Musika eskolan ibili naiz Are-
txabaletan, partiturak irakurtzen 
ikasteko gogoa nuelako. Aretxa-
baletako abesbatzan ere ibili naiz, 
esperientzia izateko. Orain hasi 
naiz dakidan guztia ikasten, aurre-
tiaz nekiena neure kabuz ikasi 
dut etxean.
zer da musika zuretzat?
Musika hain da handia eta era 
berean hain gauza hauskor eta 
txikia, zaila da deskribatzen. Nik 
musika egunero entzuten dut, 
ezin dut musika barik bizi. Ez 
da igarotzen egunik musika entzu-
ten ez dudana. Ikaragarri disfru-
tatzen dut. Nire bizitza musikaz 
dago osatuta, kalean noanean 
musika dut beti buruan.
bizi ahalko zinateke musika gabe?
Ez dut uste. Saiatu nintzen, behin, 
astebetez-edo musikarik ez entzu-
ten, eta oso gogorra egin zitzaidan. 
Gorputzak musika eskatzen dit, 
behar izugarria dut, eta ezingo 
nuke inondik inora ere alde bate-
ra utzi. Emozio guztiak adieraz-
teko balio duen tresna da musi-
ka. 
Kantugiro eta Izarrak Kalean saioe-
tan egon zinen pasa den urtean; 
nolakoa izan da esperientzia?
Finalera iritsi nintzen, eta izu-
garrizko esperientzia izan da 
niretzat. Izarrak Kalean saioan 
lehen aldiz abestu nuenean, nire-
tzat ere jendaurrean abesten nuen 
lehen aldia izan zen. Hasieran, 
oso urduri jarri nintzen, zirraraz 
beteta. Esperientzia itzela izan 
zen, ahaztuko ez dudan momen-
tua, alegia.
Youtubera igotzen dituzu bertsio 

asko; nolakoa izan da esperientzia?
Orain dela bi urte hasi nintzen 
bideoak bertara igotzen. Nire 
abesti kuttunenen bertsioak gra-
batzen ditut, eta, egia esan, espe-
rientzia zoragarria izan da. Abes-
tiez aparte, vlog tankerako bideoak 
ere igo izan ditut, eta ondo pasa-
tzeko denbora-pasa aparta da. 
Horrez gain, nire kantuak sortzea 
ere gustatuko litzaidake, etorki-
zunean bertara igo ahal izateko, 
beste abeslari batzuek egiten 
duten moduan. 
Erreferenterik baduzu?
Denetarik entzuten dut eta zaila 
izaten da bakarra aukeratzea. 
Queen, adibidez, asko gustatzen 
zait, txikitatik entzuten dudan 
taldea da. Euskarazko taldeei 
dagokienez, Ken Zazpi aukeratu-
ko nuke, dudarik gabe, baita 
Hesian ere. 
Arte dramatikoa ikasten hasi berri 
zara bilbon; zer-nolako lotura du 
honek musikarekin?
Egia esan, lotura handia du musi-
karekin; kantu klaseak izan ohi 
ditugu bertan eta nahiko ondo 
uztartzen dira biak. Asko lagun-
tzen duen ikasketa da, ezagutza 
maila ikaragarria bermatu dit 
azken hilabeteetan. Orain arte 
nire kabuz eta musika eskolan 
ikasi dudanak lagundu dit, baina 
unibertsitatea ezberdina da, eza-
gutza maila aparta lortzeko auke-
ra dago bertan.
Non ikusten duzu zure burua hemen-
dik 10 urtera?
Edozein lekutan ikus dezaket 
nire burua, oso zaila da hori 
aurreikustea. Nire ametsa musi-
kaletatik bizi ahal izatea da; ber-
tan, musika eta antzerkia uztar-
tzen dira, eta aukera paregabea 
izango litzateke niretzat. 
zer esango zenieke orain musikan 
murgildu nahi dutenei?
Aurrera jarraitzeko. Lehiakete-
tara aurkeztu eta amorerik ez 
emateko. Etxean euren talentua 
gordetzen badute, munduak ez 
du inoiz haien berri izango.

iraTi elOrTOnDO

abesti bat: jessie j-ren Who You Are. 
Talde bat: Queen. 
amets bat: musikal bateko protagonista 
izatea. 
bizitzeko toki bat: new York. 
Herriko tokirik gogokoena: urkulu. 

abesteko leku bat: nire logela. 
Youtuber gogokoena: boyce avenue. 
emanaldi bat: El Rey León musikala. 
ahaztuko ez duzun momentua: Izarrak 
Kalean programan finalera pasa nintzenean. 
Telesail bat: American Horror Story.

pERtsOnALA

Beñat 
Arizabaleta 

aretxabaletarra 
kantuan.

"behin, saiatu nintzen
astebetez musikarik ez 
entzuten, eta oso 
gogorra egin zitzaidan"

beñat arizabaleta | abeslaria



2016-05-27  |  egubakOiTza  |  gOIENA34 ZerbiTZuak
1. eTxebiZiTZak

103. errenTan eMan

eskoriatza. etxebizitza guz-
tiz jantzia ematen da errentan 
eduardo gorosarri enparan-
tzan. sukaldea, bi bainugela, 
egongela eta hiru logela. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:  605 77 51 65 

pineda (Tarragona). 65 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. terraza 
handia eta altzariz hornitua, 
igerilekua eta garajearekin. 
hondartzatik 200 metrora. 
urte osorako edo uda sasoi-
rako. asteko, hamabost egu-
neko eta hilabeteko tarifak. 
harremanetarako, deitu  634 
42 13 70 zenbakira  edota 
idatzi honako helbide elektro-
nikora:  oskar.carrascal@
gmail.com.

 
104. errenTan HarTu

arrasate. egoera onean 
dagoen bi logelako etxebizi-
tza hartuko genuke errentan. 
ezin dugu hilean 500 euro 
baino gehiago ordaindu. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 07 99 70 

arrasate. hiru logelako etxe-
bizitza hartuko nuke errentan. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 632 92 67 36  edo 
602 30 45 86 

bergara. bi logelako etxebi-
zitza hartuko nuke errentan. 
hilean 350-400 euro ordain 
ditzaket. berdin da altzaririk 
ez badago. interesatuok dei-
tu zenbaki honetara: 632 77 
35 38 

 
105. eTxeak oSaTu

Debagoiena. neska espai-
niarrak logela behar du erren-
tan, azpierrentamendu kon-
tratuarekin. urgentea da. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 603 45 83 80 

Logela errentan oñatin. 
logela ematen da errentan 
erdigunetik oso gertu dagoen 
duplex berri batean. Pertsona 
arduratsua eskatzen da. Wifi 
konexioarekin. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 656 
74 29 49 

 

2. garaJeak

204. errenTan HarTu

a n t z u o l a n  g a r a j e a . 
antzuolan garaje baten bila 
ari gara errentan hartzeko. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 676 61 15 47 

 

4. Lana

401. eSkainTZak

antzuola. emakume edo 
neska euskaldun bat behar 
dugu 5 urteko bi ume zaindu 
eta etxeko lanak egiteko. inte-
resatuok deitu zenbaki haue-
tara: 606 27 87 47  edo 606 
26 71 53 

ospitalera joateko lagun-
tzailea. aldizka, bi astean 
behin gutxi  gora behera, 
familia bat bergaratik txago-
rritxura mediku kontsulteta-
ra autoz garraiatzeko pertso-
na bat behar da.  interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 637 
13 16 23 

402. eSkaerak

arrasate eta bergara. 
zaintza lanetan, etxeko lane-
tan eta garbiketan aritzeko 
gertu nago. esperientzia eta 
erreferentzia onak. 665 38 
20 66  edo 686 44 70 38 

arrasate, bergara eta 
oñati. gizonezko erizain 
laguntzailea gertu nagusiak 
zaintzeko. san juan de dio-
sen eta aita mennin lan egin-
dakoa. 639 66 57 88  edo 
943 78 62 19 

arrasate. 58 urteko emaku-
me euskalduna prest lan 
egiteko: pertsona nagusiak 
zaintzeko, etxeak garbitzeko, 
umeak zaintzeko. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
688 66 76 91 

bergara. neska gertu bule-
go eta lokalak garbitzeko eta 
nagusiak lagundu edota afa-
riak gertatzeko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 610 
34 97 88 

bergara. neska gertu etxe 
garbiketak egiteko orduka. 
ordua 7 euroan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 943 
25 38 64 

Debagoiena. neska gertu 
arratsaldetan nagusi eta 
umeak zaintzeko        edo gar-
biketa lanak egiteko. intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra:  696 84 19 51 

Debagoiena. 10 urte baino 
gehiagoko esperientzia dau-
kat pertsona nagusien zain-
tzan. aurretik lan egindako 
familien erreferentziak aurkez 
ditzaket. orduka edo etxean 
bertan lan egiteko prest. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 617 72 94 98 

Debagoiena. 32 urteko 
emakumea gertu nagusiak 
zaindu eta etxeko lanak egi-
teko. interesatuok deitu  602 
18 95 92  zenbakira edo 
i d a t z i  h e l b i d e  h o n e ta ra : 
rameshparu57@yahoo.com 

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zainduko nituzke. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 687 36 02 86 

Debagoiena. baserri lane-
tan eta ume eta nagusien 
zaintzan lan egingo nuke. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. esperientzia dut. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 631 14 27 02 

D e ba g o i e n a .  e g u n ea n 
zehar nagusi eta umeak zain-
tzen edo garbiketak egiten lan 
egingo nuke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 681 
37 60 13 

Debagoiena. emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko. 
izan daitezke dependentzia 
dutenak edo ondo moldatzen 
direnak. esperientziaduna 
naiz. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 634 94 31 60 

Debagoiena. emakumea 
orduka etxeko lanak egiteko 
gertu. autoa daukat. intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra: 632 77 35 38 

Debagoiena. erizain lagun-
tzaile titulua duen neska 
zaintza lanetarako gertu. 
esperientzia dut eta errefe-
rentziak aurkez ditzaket. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 620 23 58 15 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela, zain-
tza eta baserri lanetan arituko 
nintzateke. deitu zenbaki 
honetara: 602 32 76 80 
(sebastiana) 

Debagoiena. garbiketak, 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke, orduka edo egun osoz. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 638 85 43 36 

Debagoiena. geriatriako 
titulua duen neska prest ordu-
ka lan egiteko. etxeetan lan 
egiteko ere bai, orduka. eskar-
mentu handia. autoa daukat. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 600 00 51 60 

Debagoiena. gizona lane-
rako gertu: garbiketak, bana-
ketak edo denetariko lanak. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 632 77 35 38 

Debagoiena. gizona prest 
adineko pertsonak zaintzeko, 
garbitasunak egiteko, lorate-
giko lanak, baserrien mante-
nua eta abar. deitu zenbaki 
honetara: 634 14 36 65 

Debagoiena. mutila nagu-
siak zaintzeko gertu. espe-
rientzia daukat eta sukaldean 
ere ondo moldatzen naiz. 
autoa daukat. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 647 
01 74 66 (Cristino) 

Debagoiena. nagusiak 
zaindu eta garbiketa lanak 
egiteko gertu nago. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
679 30 12 37 (arelis) 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 

esperientzia daukat. sukal-
dean ondo moldatzen naiz. 
autoarekin. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 660 
90 51 50 (argelis) 

Debagoiena. nagus iak 
zaintzen, garbiketak egiten 
eta abarrean lan egingo nuke. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 616 35 54 96 
(Carmen) 

Debagoiena. nagusiak 
zaintzen, garbiketan eta 
sukalde laguntzaile moduan 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 691 
03 25 02 

Debagoiena. neska espai-
niarra gertu nagusiak zaintze-
ko, egunez edo gauez. etxeak, 
atariak eta tabernak garbitzen 
ere arituko nintzateke. espe-
rientzia dut. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 603 
45 83 80 

Debagoiena. neska gertu 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela lan egiteko. berehala 
hasteko prest. orduka ere bai. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 631 27 02 83 

Debagoiena. neska gertu 
garbiketak egin, nagusiak 
zaindu eta abarretarako. txar-
kuterian ere lan egingo nuke. 
orduka edo jardun osoz. 600 
61 89 96 (marisol) 

Debagoiena. neska gertu 
goizez zein arratsaldez nagu-
si eta umeak zaintzeko. baita 
asteburuetan ere. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
622 24 86 64 

Debagoiena. neska zain-

tzan edota garbiketan aritze-
ko gertu. orduka zein etxean 
bertan bizi izaten. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
603 29 94 29 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzen edo etxe, 
atari eta abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. berehala haste-
ko gertu nago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 688 
65 14 17 

Debagoiena. sozio sanita-
rio titulua duen mutila etxez 
etxeko laguntzan aritzeko 
gertu. Praktikak aita menni 
o s p i t a l e a n  e g i n  n i t u e n . 
berehala hasteko gertu. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 94 31 59 

D e b a g o i e n a .  s u k a l d e 
laguntzaile, nagusiak zain-
tzen edo garbiketak egiten 
aritzeko gertu nago. orduka, 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 685 64 
85 64 

Debagoiena. zaintza lane-
ta n  a r i t ze ko  g e r t u  n a g o . 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez, orduka eta baita aste-
buruetan ere. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 695 
40 56 65 

Debagoiena. zaintza lane-
ta n  a r i t ze ko  g e r t u  n a g o . 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez, orduka eta baita aste-
buruetan ere. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 603 
64 98 53 

Debagoiena. zaintza lane-
tan aritzeko gertu nago. ordu-
ka, etxean bertan bizi izaten 
edo gauetan ere bai. 672 98 
20 91 

Debagoiena. zaintza lane-
tan edo etxe, atari, baserri eta 
abarrak garbitzen lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi iza-
ten edo bestela. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 674 
12 22 57  edo 626 29 55 32 

Debagoiena. zerbitzari 
moduan edo zaintza lanetan 
arituko nintzateke. etxean 
bertan bizi izaten edo beste-
la. interesatuok deitu zenba-
ki hauetara: 632 70 52 82  
edo 629 29 11 23 

e m a k u m e a  l a n e r a ko 
prest. emakumea umeak edo 
nagusiak zaintzeko edo etxe-
ko garbiketak egiteko prest. 
aretxabaleta eta inguruak. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 632 44 92 85  edo 
665 21 38 21 

Lan bila. aretxabaletako 22 
urteko neska euskalduna lan 
egiteko prest, haurrak zain-
tzen, zerbitzari  moduan, 
dendari moduan, garbiketa 
lanak egiten eta abarrean. 
astean zehar zein asteburue-
tan. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 650 20 29 87 

Lan bila. neska euskalduna 
prest adineko pertsonak zain-
tzeko, etxeko lanak egiteko 
edo umeak zaintzeko, arrasa-
ten, aretxabaletan, eskoria-
tzan, gatzagan, aramaion, 
antzuolan eta elgetan. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 81 54 93 

Lana. ume eta nagusiak 
zaintzen, gozoki eta arropa 
d e n d a n  e d o ta  ze r b i t z a r i 
moduan lan egingo nuke. Pre-
sazkoa da. arrasaten, aretxa-

baletan, eskoriatzan eta 
baita eibarren ere. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
676 44 85 58 

oñati, arrasate edo ber-
gara. emakume oñatiarra, 
haur hezkuntzako ikaskete-
kin, arratsaldetan haurrak 
zaintzeko edo orduka garbi-
keta lanak egiteko prest. 
kontratuarekin egingo nuke 
lan. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 664 53 28 56 

 

5. irakaSkunTZa

501. JaSo

bergara. neska bat behar 
dugu 10 urteko neskatila bati 
eskola partikularrak emateko. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 696 84 19 51 

 

6. MoTorra

601. SaLDu

kymco people S 200 c.c. 
scooter motoa. 2011 urte-
koa eta 4.200 km bakarrik! 
azken errebisioa 2016ko 
apirilaren 25ean egina. Pre-
zioa: 1.000 euro. deitu eta 
probatu konpromiso barik. 
tel.: 629 069 360 

 

602. eroSi

7 plazakoa. bigarren esku-
ko zazpi plazako ibilgailua 
erosiko nuke. deitu zenbaki 
honetara: 618 76 34 40 

 

8. DeneTarik

805. TrukaTu

Zaldiendako lursaila. zal-
diak bertan izateko moduko 
lursail bila ari naiz. trukean, 
lursaila garbi mantenduko 
nuke. 697 41 66 24 

 

806. gaLDu

eraztuna bergaran. eraz-
tuna galdu nuen bergaran, 
espoloia eta ibargarai artean, 
apirilaren 28an. urre zurikoa 
da eta harritxo bat dauka. 
aurkitu baduzu, eskertuko 
nuke deitzea: 675 70 06 43 

Mugikorra bergaran. kai-
xo, ostegunean, maiatzak 5, 
mugikorra galdu nuen oila-
gorra soziedade inguruan, 
joan xxii plazan. aurkitu 
baduzu, mesedez deitu tele-
fono honetara. mila esker. 
649 44 48 99 

poltsa bergaran. maiatza-
ren 30eko gauean, umearen 
hello kitty-ren poltsa bat 
galdu genuen. aurkitu due-
nak, telefono honetara dei-
tzea eskertuko nuke. 661 10 
29 66 

 

807. aurkiTu

Txamarra aretxabaletan. 
kaixo, maiatzaren 21 eta 
22ko astebukaeran, iralaba-
rri plazan ume baten txamarra 
agertu da. zuena baldin bada 
deitu zenbaki honetara: 650 
59 24 91 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berriztuta,	garajea	barne.	210.000	€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	berriztuta.	Ez	du	obra	beharrik.	175.000	€.
•	 Bolu,	113	m2,	4	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	210.000	€.	Bi	garaje	aukeran.
•	 Irizar	pasealekua,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	190.000	€.	
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000	€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Lizaria,	50	m2,	2	logela,	eraikuntza	berria.	Garajea	barne.	197.000	€.	Eguzkitsua.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua,	eguzkitsua.	Ez	du	obrarik	behar.	165.000	€.
•	 Artzamendi,	75	m2	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000	€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Aranerreka,	80	m2,	3	logela,	igogailua,	berriztuta.	149.000	€.	Garajea	aukeran.
•	 Madura,	65	m2,	4	logela,	bi	balkoi.	110.000	€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000	€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Ernai,	52	m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Etxebizitza	tasatua.	178.000	€.
•	 Espoloia,	95	m2,	3	logela.	Trastelekua.	200.000	€.	Garajea	aukeran.	25.000	€.	
•	 Koldo	Eleizalde,	74	m2+30m2	ganbara,	duplexa	egiteko	aukera	170.000	€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000	€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Koldo	Eleizalde,	87	m2,	3	logela,		Fatxada	berriztuta.	199.000	€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Simon	Arrieta,	68	m2,	2	logela,	80	m2ko	terrazarekin.	130.000	€.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000	€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000	€.
•	 San	Pedro,	90	m2,	4	logela.	95.000	€.	AUKERA	ONA.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000	€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000	€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000	€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	120.000	€.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000	€.
•	 Baserria	233	m2.	Lursailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000	€.
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	hornitua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	Osintxu	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berriztua.	130.000	€.	AUKERA	BIKAINA.
•	Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000	€.	AUKERA	BIKAINA.
•	Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000	€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	180.000	€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berriztua.	130.000	€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000	€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000	€.

ElGETA: 
•	 San	Roke,	etxebizitza,	lokala,	ganbara	eta	garajea.	Dena	eraikuntza	batean.
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berrizteko.	72.000	€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

iragarkia JarTZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   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.
astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro goiena klubeko bazkideentzat (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
iragarkiak goiena paperean eta goiena.eus-en argitaratuko dira.
- profesionalen moduluak. 
modulo bakarra: 22 euro (+bez).

1. eTxebiZiTZak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. LokaLak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. Lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaSkunTZa
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. MoTorra
601. saldu
602. erosi
603. errentan eman
604. bestelakoak

7. aniMaLiak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. DeneTarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. HarreManak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

Zure    
iragarkiak

p r e Z i o  b e r e Z i a k  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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bergara
Maddi gallastegi 
etxeberria
ekainaren 2an, 7 urte. 
zorionak, pitxin! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean, 
etxekoen eta laguntxoen 
partetik, eta patxo erraldoi 
bat, oinatzen partetik!

bergara
naroa ugarte Leturia
ekainaren 2an, 11 urte. 
zorionak, naro! Primeran 
pasatu zure eguna, maittia. 
mila patxo zuretzat! garazi, 
libe, ximun, hur, ion, noa, 
aitatxo, amatxo, aiteita eta 
amamak, tio, tia... eta danon 
partetik!

oñati
Luken beltran de 
guevara De Miguel
ekainaren 1ean, 7 urte. 
zorionak, luk! 
ondo-ondo pasatu zure 
egunean. muxu erraldoi 
bat, danon partetik.

bergara
aratz Domenech 
iñarra
maiatzaren 30ean, 9 
urte. zorionak, pitxin! 
zure eguna oso ondo 
pasatzea espero dugu. 
mila muxu potolo eta 
belarritik tirakada handia 
familia osoaren partetik.

bergara
aratz Sotil barrio
maiatzaren 30ean, 7 
urte. zorionak, aratz! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu potolo bat 
etxekoen eta, bereziki, 
sararen eta unairen 
partetik.

arrasate
Janitz abasolo 
Zugasti
maiatzaren 30ean, 11 
urte. zorionak, 
txapeldun! oso pasatu 
zure egunean. lagun eta 
familia guztiaren 
partetik.

bergara
Manex arana garitano
maiatzaren 29an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
muxu handi bat, etxeko 
guztion izenian eta, 
bereziki, Peioren 
partetik. ondo pasatu 
egun berezi hau!

arrasate
Haizea errasti Canales
maiatzaren 29an, 4 urte. zorionak, printzesa! ondo 
pasatu zure urtebetetzean, sorgintxo! musu asko, 
haizea, familia osoaren eta, batez ere, juneren, 
aitorren eta alazneren partetik. muxu handi bat, guapi!

aretxabaleta
ekain urteaga Larrea
maiatzaren 28an, 3 
urte. zorionak, ekain! ze 
handi ein zaren! Patxo 
erraldoi bat!

oñati
aner aranzadi umerez
maiatzaren 29an, 8 
urte. zorionak, aner! 8 
urte! ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetze eguna, 
etxekoen eta bereziki 
aioraren partetik. Patxo 
handi bat, txapeldun!

aretxabaleta  / bergara
izaro puga Saez
maiatzaren 28an, 10 urte. zorionak, izaro! asko maite 
zaituen zure neba honek, aitzolek, egun zoragarria pasa 
dezazun opa dizu. muxu handi-handi bat. 10 urte egin 
dituzu; nola pasatu den denbora. maite zaitugu.

arrasate
Haitz Souto Lasa
maiatzaren 28an, 
urtebete. zorionak, 
pottoko txiki! egun 
ederra pasatu ezazu zure 
lehen urtebetetzean! 
muxu handi-handi bat, 
etxeko denon partetik!

antzuola
izadi eta Jessika
izadik, 4 urte maiatzaren 30ean eta jessikak 33 urte, 
maiatzaren 28an. urtiak betetzen dittuzuelako,  
zorionak nagoreren, aritxoren eta ekaitzen partetik! 
ondo-ondo pasatu zuen eguna eta muxu potolo bat!

oñati 
June urtaza ronda
maiatzaren 27an, 5 urte. 
zorionak, printzesa. oso 
ondo pasatu zure eguna 
eta muxu handi bat, zure 
familiako guztien 
partetik.

oñati
Maialen Sanchez 
Chapado
maiatzaren 26an, 9 
urte. zorionak, laztana! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna, zure 
lagunen partetik.

oñati
artiom erostarbe eta Jaione igartua
maiatzaren 26an, 9 urte. zorionak, artiom eta jaione! 
muxu handi bat denon partetik eta oso ondo pasatu 
zuen urtebetetzean.

bergara
aritz Leturia Zurutuza
maiatzaren 26an, 2 
urte. zorionak, aritz! 
Primeran ospatu egun 
berezi hau! Parkeko zure 
laguntxuak!

aretxabaleta
naia gonzalez Seijo
maiatzaren 26an, 10 
urte. zorionak, naia! 10 
urterekin oso polita 
zaude! muxu handi bat, 
etxekoen partetik. asko 
maite zaitugu!

arrasate
Danel navarro Vicente
maiatzaren 26an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun! oso 
ondo pasatu zure eguna. 
muxu asko, familia 
osoaren partetik.

bergara
eider Villamor
maiatzaren 26an, 6 
urte. zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
muxu handi bat, 
familiaren eta lagunen 
partetik. aitaren eta 
reberen partetik.

eskoriatza
Lorea Muñoz rey
maiatzaren 25ean, 11 
urte. zorionak, morenita; 
11 urte! egun ederra 
pasatu, familia osoaren 
partetik. muxu handi bat.

arrasate
ane Labayen Marin
maiatzaren 25ean, 
urtebete. zorionak, 
anetxo! egun on-ona 
pasatu, sorgintxo! muxu 
bana, etxekoen partetik!

antzuola
aiantze irizar iztueta
maiatzaren 25ean, 8 
urte. zorionak politt hori! 
ondo-ondo ospatu zure 
urtebetetze eguna! izan 
beti horrelako neska alaia 
eta jatorra. muxu potolo 
bat, etxekoen partetik!

angiozar
ur asurmendi garcia
maiatzaren 25ean, 4 
urte. etxeko gure 
suhiltzailearen laugarren 
urtebetetzea. jada 
matematiketan iaioa, 
2 + 2 = 4. Patxo-patxo, 
muxu-muxu eta 
txokolatezkoa.

antzuola
Laia Yarza 
uribeetxebarria
maiatzaren 25ean, 4 
urte. zorionak etxekoen 
partetik. ondo-ondo 
pasatu zure egunean. 
Patxo potolo bat!

aretxabaleta
Maddi iturricastillo 
elkoro
maiatzaren 24an, 9 urte. 
zorionak, poxpolin! ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta muxu erraldoi 
bat, etxeko danon 
partetik.

oñati
alazne bolinaga 
barrena
maiatzaren 24an, 4 urte. 
zorionak eta patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik. ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna.

oñati
ekain Markuleta inza
maiatzaren 24an, 6 urte. 
zorionak eta oso ondo 
pasatu zure eguna! 
etxeko denon partetik.

arrasate
galder arroiabe garcia
maiatzaren 24an, 4 urte. 
zorionak, politt hori! 
muxu handi bat denon 
partetik. bereziki, 
anartzen, jonen eta 
lierren partetik.

arrasate
unai eta xabier garcia
unaik maiatzaren 23an, 9 urte eta xabierrek 
maiatzaren 26an, 6 urte. zorionak, bikote! jarraitu 
horren alai. asko maite zaituztegu. muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

aretxabaleta
inge berridi errasti
maiatzaren 23an, 5 urte. 
zorionak, inge! 
disfrutatu topera eguna! 
muxu handi bat, 
nahiatxoren eta etxeko 
danon partetik!

arrasate
Maialen agirre 
pinatxo
maiatzaren 22an, 2 urte. 
zorionak, familiaren eta 
lagunen partetik, zure 
urtebetetze egunian, 
prexioxa!

 

oñati
izar Salazar igarzabal
maiatzaren 21ean, 8 
urte. zorionak, printzesa! 
8 urte! ederto pasatuku 
zure eguna ospatzen! 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon eta, 
bereziki, iratiren eta 
amatxoren partetik.

oñati
uxue beitia 
Maisterrena
maiatzaren 21ean, 2 
urte. zorionak, uxue! 
gure etxeko txikiñak bi 
urte! ondo-ondo pasatu 
zure egunian eta 
patxuak, politt hori!

arrasate
alaitz etxebarria 
Maortua
maiatzaren 20an, 10 
urte. zorionak! 
ondo-ondo pasatu zeure 
urtebetetze egunien, 
etxeko danen partetik!

arrasate
beñat alonso Lopez
maiatzaren 19an, 13 
urte. zorionak, 
txapeldun! ederto 
ospatu eguna eta oso 
zoriontsu izan, etxekoen 
partetik. muxutxuek. 
maite zaitugu!

aretxabaleta
niko ansoategi Valle
maiatzaren 19an, 
urtebete. zorionak, 
maitia, zure lehenengo 
urtebetetzian! Patxo 
handi bat, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

oñati
unai ibabe kerexeta
maiatzaren 19an, 4 urte. 
zorionak, artista, etxeko 
danon partetik!

arrasate
unai otero
maiatzaren 17an, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo handi-handi bat, 
etxekoen partetik!

oñati
elena pardo
maiatzaren 17an, 95 
urte. zorionak, prexioxa!

z O r i O n  ag u r r a k
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ZApAtUA, 28

giro ezegonkorra espero da eta 
litekeena da han-hemenka ekai-
tzak botatzea. Tenperatura zer-
txobait jaitsiko da.

dOMEkA, 29

nahiz eta tarteka ostarteak 
zabalduko diren, orokorrean lai-
notuta egongo da eta domekan 
euria egitea espero da.

Max. 24º

Min. 10º

Max. 22º

Min. 8º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSkAL HErrIA

giro nahasia espero da 
astebururako; zapatuan 
ekaitzak izango dira eta 
domekan euria egingo du.

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

Lana
kale-garbiketako 7 peoi pla-
za Oñatiko Udalean. Oñatiko 
udala. Deialdi honen helburua 
da oposizio-lehiaketa sistema-
ren bidez, e sailkapen-taldean 
eta laboralak diren kale-garbi-
ketako 7 peoi plaza hornitzea, 
plaza horietako bat minusba-
liatuen txandarako gordeta 
dago. Hautatuak direnek kale
-garbiketako peoi izeneko lan-
postuaren jabetza hartuko 
dute. baldintzak: eskolaratze 
ziurtagiria edo baliokidea den 
titulazioa izatea edota titulu 
hori lortzeko eskubidea ordain-
duta edukitzea; b gidabaime-
na edukitzea (minusbaliatuen-
tzako plazarako izan ezik); 
euskaran, 1. He. ekainak 2.

kale-garbiketako 2 peoi 
gidari plaza Oñatiko Udalean. 
Oñatiko udala. Deialdi honen 
helburua da oposizio-lehiake-

ta irekiko sistemaren bidez, e 
sailkapen-taldean eta labora-
lak diren kale-garbiketako 2 
peoi gidari hornitzea da. bal-
dintzak: eskolaratze ziurtagiria 
edo baliokidea den titulazioa 
izatea edota titulu hori lortze-
ko eskubidea ordainduta edu-
kitzea; C gidabaimena; euska-
ran, 1. He. epea: ekainak 2.

Diru LagunTZak
Haur eta gazteria departa-
mentuak kudeatzen duen 
programaren kontura, Oñatin 
emango diren diru laguntzak. 
informazio guztia: Oñatiko 
udaleko web orrian. 

MEtA kultur proiekturako 
diru laguntzak. MeTak zure 
kultura-proiektua abian jartze-
ko aukera eskaintzen dizu, 
crowdfunding kanpaina baten 
bitartez. Proiektuak aurkezte-
ko epea: ekainak 19.

inForMaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate.eus
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

astelehena, 30 martitzena, 31 eguaztena, 1 eguena, 2zaPatua, 28 domeka, 29egubakoitza, 27

12:00 debagoiena zuzenean

13:00 korapilo

13:30 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 amaia dj

15:30 onein

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 aizank!

18:00 Platonic

18:30 berriak

19:00 kantari 

19:30 amaia dj

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 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean

00:30 berriak

01:00 harmailatik

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 harmailatik

13:00 kmk 2016: demasa 

jaialdia

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 harmailatik

15:30 onein

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 zaindu zaitez

17:30 hurbilean: Pello zabala

18:30 berriak

19:00 korapilo

19:30 harmailatik

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 harira

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean

00:30 berriak

01:00 harira

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 harira

13:00 Platonic

13:30 korapilo

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 atlantikoa helburu

15:30 hurbilean: Pello zabala

16:30 berriak

17:00 zaindu zaitez

17:30 ikusi irratia

18:30 berriak

19:00 harmailatik

19:30 harira

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 mahaingurua: komunikatuz 

eraldatu

23:00 debagoiena zuzenean

23:30 berriak

00:00 harira

01:00 debagoiena zuzenean

01:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 mahaingurua: komunikatuz 

eraldatu

13:30 kantari 33

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 mahaingurua: komunikatuz 

eraldatu

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 atlantikoa helburu

17:30 hurbilean: Pello zabala

18:30 berriak

19:00 mahaingurua: komunikatuz 

eraldatu

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 erreportajea: gazta zati bat

23:40 debagoiena zuzenean

00:15 berriak

00:45 mahaingurua: komunikatuz 

eraldatu

01:45 debagoiena zuzenean

02:15 berriak

09:00 kantari

09:30 Platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari

11:00 debagoiena zuzenean

11:55 astea iruditan

12:00 aizank!

13:00 kmk 2016: demasa 

jaialdia

14:00 harira: bergara

15:00 debagoiena zuzenean

16:00 astea iruditan

16:05 Platonic

16:30 kantari 

17:00 korapilo

17:30 amaia dj

18:00 kmk 2016: demasa 

jaialdia

19:00 debagoiena zuzenean

19:55 astea iruditan

20:00 kantari

20:30 amaia dj

21:00 harira: bergara

22:00 debagoiena zuzenean

22:55 astea iruditan

23:00 erreportajea: jostunak

00:30 ikusi irratia

09:00 kantari 

09:30 Platonic

10:00 korapilo

10:30 kantari 

11:00 hurbilean: Pello zabala

12:00 harira: bergara

13:00 debagoiena zuzenean

13:55 astea iruditan

14:00 kmk 2016: demasa 

jaialdia

15:00 aizank!

16:00 Platonic

16:30 kantari

17:00 korapilo

17:30 debagoiena zuzenean

18:25 astea iruditan

18:30 amaia dj

19:00 harira: bergara

20:00 kantari

20:30 debagoiena zuzenean

21:25 astea iruditan

21:30 erreportajea: jostunak

23:00 debagoiena zuzenean

23:55 astea iruditan

00:00 amaia dj

00:30 harira: bergara

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 kmk 2016: demasa 

jaialdia 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 erreportajea: jostunak 

16:30 berriak 

17:00 aizank! 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 atlantikoa helburu 

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 erreportajea: jostunak

01:00 debagoiena zuzenean 

01:30 berriak

 02:00 amaia dj

GOIENA tELEBIStA

as t e a  g O i e n a n

gOiena

komunikazio 
alternatiboa hizpide
latinoamerikako gonbidatu indi-
genak eta euskal Herriko kaze-
tari komunikatzaileak batuta 
egindako Komunikatuz Eraldatu 
mahai-ingurua eskainiko da. 
Mugarik gabek eta elkarhezi-
tzenek goienaren laguntzarekin 
antolatutako solasaldia da.
'komunikatuz eraldatu'
eguaztena, 22:00

gOiena

'gazta zati bat' 
dokumentala
jon Maia bertsolariak zuzendu-
ta, euskal gatazkaren gaia era 
berritzailean aurkezten du Gaz-
ta zati bat dokumentalak. egue-
nean ikusi ahal izango da tele-
bistan idiazabalgo nazioen 
Mundua herr i  ekimenaren 
ikus-entzunezkoa.
'gazta zati bat'
eguena, 22:00

ArrASAtE IrrAtIA

Elgetako Espaloian hurren-
go asteburuan egingo den 
Euskarazko Magia Mostra-
ko ikuskizunetarako sarre-
rak zozketatuko dira 
hurrengo egubakoitzean. 
Zozketan parte hartzeko 
deitu 943 25 05 05 telefono-
ra edo bestela idatzi irra-
tia@goiena.eus helbidera. 
Parte hartu eta zorte on!

euskarazko Magia 
Mostrarako sarrerak 
zozketatuko dira

Asteburuan hainbat elka-
rrizketa entzun ahal izan-
go dira; ikasturteko azke-
neko Kooltur Ostegunak 
egitasmoaren barruan par-
te hartu duen Arrasateko 
Asier Salak hitz egingo du, 
eta futbol kontuak ere izan-
go dira berbeta gai Mon-
drako atezain Ander Ruiz 
de Azuaren eskutik.

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, 27 irizar erguin, 11 943 79 12 39

Zapatua, 28 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Domeka, 29 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

astelehena, 30 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

Martitzena, 31 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

eguaztena, 1 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

eguena, 2 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

bergara

egubakoitza, 27 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Zapatua, 28 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Domeka, 29 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

astelehena, 30 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

Martitzena, 31 estella matxiategi 5 943 76 19 63

eguaztena, 1 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

eguena, 2 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Oñati

egubakoitza, 27 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Zapatua, 28 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 29 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 30 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Martitzena, 31 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 1 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

eguena, 2 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).
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Marian-pedro eta aurkene-iñigo 
Marian eta Pedro maiatzaren 30ean ezkonduko dira. aurkene eta 
iñigo, ekainaren 3an. "zorionak! Heldu da eguna. Ondo pasatu eta 
oso zoriontsu izan. zorionak, kuadrillakoen partetik".

Mirian eta Mikel 
Mirian eta Mikel maiatzaren 28an ezkonduko dira. "zorionak, lagun 
guztion partetik, eta ondo pasa egun berezi honetan. guztiok bertan 
egongo gara! Muxu handi bat, bikote!".

Dativo eta Valentina 
Dativo baladronek eta Valentina Muñozek 50 urte egin dituzte 
ezkonduta . "zuen urrezko ezteiak ospatuko ditugu zapatu honetan, 
maiatzaren 28an. zorionak, seme-alaben eta biloben partetik!". 

e z kO n t z a k  e ta  e z t e i - O s Pa k i z u n a k

urTeurrena

2015eko maiatzaren 24an hil zen, 74 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2016ko maiatzaren 27an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, maiatzaren 28an, 
19:00etan, arrasateko san Frantzisko elizan.

—
Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Julian 
Uribeetxebarria Osoro

eSker Ona

2016ko maiatzaren 22an hil zen, 67 urte zituela.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 27an.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, mari tereren, anderren, mirariren eta 
familia osoaren izenean.

 Bixente
Milikua Guridi

eSker Ona

2016ko maiatzaren 22an hil zen, 55 urte zituela.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 27an.

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

Jabier 
Txintxurreta Igartua

OrOigarria

Almen, 50. urteurrena.
Eskoriatzan, 2016ko maiatzaren 27an.

almeneko hildako partaide (guraso, ikasle, irakasle, langile eta kolabaratzaile) 
guztien oroimenez meza ospatuko dugu. 

dorletako santutegian (leintz-gatzaga), ekainaren 4an, larunbata, 10:30ean.

meza iñaki sarasuak ospatuko du eta aretxabaletako abesbatzaren kolaborazioa izango da.

bertaratuko zareten guztiei, aurrez mila esker.

Almeneko
hildako partaideak

OrOigarria

tolosan hil zen 2014ko maiatzaren 15ean.

Bergaran, 2016komaiatzaren 27an.

gurasoak: juan mari eta isabel. anai-arrebak: konsuelo eta juan mari 
arriolabengoa, xabier. tia nina eta tio Fernando (†).

Zure zuhaitzak adarra eman dau.

 Ion Mirena 
Errasti Alzelai

alejandro Jimenez Zaballos. arrasaten, maiatzaren 20an. 92 urte.

Mila irizar garmendia. bergaran, maiatzaren 20an. 67 urte.

Jabier Txintxurreta igartua. oñatin, maiatzaren 22an. 55 urte.

bixente Milikua guridi. oñatin, maiatzaren 22an. 67 urte.

Sabina garitano iñurrategi. bergaran, maiatzaren 24an. 97 urte.

Jose Luis arantzabal ezenarro. bergaran, maiatzaren 24an. 82 urte.

esperanza altube bolinaga. arrasaten, maiatzaren 25ean. 89 urte.

Consuelo ugarte San Vicente. aretxabaletan, maiatzaren 25ean. 84 urte.

Teresa ezpeleta urkia. arrasaten, maiatzaren 25ean. 88 urte.

h i l da kOa k

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. 
Azken agurrean maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

eSkeLak JarTZeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 hileta egunean eskela goiena.eus-en + oroigarria edo esker ona 
goiena Paperean eta goiena.eus-en: 160 € /  goiena klubeko 
bazkideendako 142 €

 eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 140 € / goiena 
klubeko bazkideendako 125 €

goiena: irakurriena Debagoienean.

aSTe barruan, baiTa ere:
arraSaTe goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
bergara jardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 
oÑaTi biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.
eLgeTa ugari janari denda: andra mari plaza 2. 943 76 80 98.
anTZuoLa itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.

eSker Ona

2016ko maiatzaren 24an hil zen, 97 urte zituela.

Bergaran, 2016ko maiatzaren 27an.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi,
 hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Sabina 
Garitano Iñurritegui

gonzalo eta Mertxe 
gonzalok eta Mertxek, maiatza-
ren 21ean, 50 urte bidelagun! 
50 urteko ibilaldian kide eta 
gidari izan zaituztegun seme-a-
laben eta biloben partetik, eske-
rrik asko eta zorionak!".
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MuSika

oÑaTi Haize-egur taldea
Jose de Azpiazu musika eskola-
ko ikasleak kalera irtengo dira 
euren errepertorioarekin.  
gaur, egubakoitza, Portu kaleko plazatxoan, 
19:00etan. 

oÑaTi Harakiri taldea
Metal doinuak nagusi. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

bergara elektronika topaketa
Iruñeko, Bilboko, Donostiako, 
Elorrioko, Eibarko, Gasteizko, 
Bartzelonako eta Bergarako musi-
ka taldeak eta DJak egongo dira. 
Sarrerak, bost euro. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 16:00etan.

bergara esteban Landart
Organo emanaldia egingo du Irun-
go musikariak. Sarrerekin jaso-
tako dirua San Pedro parrokiako 
Stoltz-Freres organoaren konpon-
ketara bideratuko da. Sarrerak, 
bost euro. 
etzi, domeka, santa marinan, 19:00etan. 

areTxabaLeTa gitarra eta konbo 
emanaldiak
Leizarra musika eskolakoek ema-
naldi bikoitza egingo dute: maia-
tzaren 30ean eta 31n.   
aipatutako egunetan, arkupen, 18:00etan.

erakuSkeTak

oÑaTi oñati abesbatzaren historia
Urrezko ezteiak bete ditu taldeak, 
eta, 50 urteko ibilbidearen erre-
pasoa egiteko, askotariko mate-
riala bildu dute erakusketan: 
argazki zaharrak, partiturak, 
esku-programak, kartelak, 
bideoak... Maiatzaren 30ean zabal-
duko dute.  
ekainaren 12ra arte, kultura etxean, 18:00etan 

arraSaTe beart elkartea
Bergarako Arte Elkarteko kideen  
pinturak ikusgai ipini dituzte. 
maiatzaren 28ra arte, kulturaten.

areTxabaLeTa 'piedra'
Ainhoa Caberoren lanak ikusgai.
maiatzaren 30era arte, arkupen.

eSkoriaTZa 'almen 50 urte'
Argazkiak, dokumentuak, eta 
beste hainbat material. 
maiatzaren 28ra arte, kultura etxean. 

anTZerkia

bergara 'Malmö'
Khea Ziater antzerki taldearen 
lana. Claudiak eta Sagak hiru 
urte zoro pasa zituzten elkarre-
kin. Harreman hura apurtu egin 
zen. Orain, maleta gorrotoz bete-
ta dator Saga, Claudiari bisita 
egitera. Sarrerak, zortzi euro.  
etzi, domeka, zabalotegin, 19:30ean.

oSpakiZunak

eSkoriaTZa eskoriatza keren 
eguna
Areto-futbol eta saskibaloi par-
tiduak, rider ikuskizuna eta 
motorren topaketa egingo dituz-
te. Azken horiek Arlaban-Legu-
tio-Otxandio-Urkiola-Oleta-Kru-
zeta-Eskoriatza ibilbidea egingo 
dute.  
bihar, zapatua, hainbat lekutan, 09:30ean.

arraSaTe 'beste bat! eguna'
Futbol partidua, poteoa, bazkaria 
eta kontzertuak izango dira pro-
tagonista. Beste Hiru!, Quadrophe-
nicos, Arkaiko, Skaleak eta Jolly 

Rogers Band taldeek egingo dituz-
te kontzertuak, Amaiur, Osorik, 
Iluntz, Dat eta Arrasate taberne-
tan.  
bihar, zapatua, hainbat lekutan, 10:00etan.

arraSaTe erretiratuen eguna
Adikzioaren legeak kiroldegi 
barruan alkohola edatea eta erre-
tzea galarazten duenez, kiroldegi 
kanpoko aparkalekuan egingo 
dute bazkaria. 800 erretiratu batu-
ko dira han, eta edadetuenak 
omenduko dituzte.  
bihar, zapatua, aparkalekuan, 14:30ean.

oÑaTi 'auzoko' eguna
Donostiako, Gasteizko, Ibarrako, 
Soraluzeko, Antzuolako, Arrasa-
teko, Aretxabaletako, Azpeitiko, 
Bergarako eta Eskoriatzako kideak 
egongo dira. 
bihar, zapatua, Foruen plazan,11:30ean. 

ikuSkiZunak

oÑaTi 'Txarlestrup'
Dantza, akrobazia, zirkua eta 
umorea bat eginda, Zirika Zirkus 
taldearekin.  
bihar, zapatua, Foruen plazan, 18:00etan. 

TuriSMoa

arraSaTe San balerio ermita
Udalatx mendiaren magalean, 
Meatzerreka auzoan dagoen ermi-
tara bisita gidatua. Izenak ema-
teko: 943-79 64 63.  
bihar, zapatua, ermitaren sarreran, 12:00etan.

Debagoiena arantzazu-araia
Ignazio Loiolakoak 1522an egin-
dako Inaziotar Bidearen hirugarren 
etapa egingo dute. 16,5 kilometro. 
Prezioa: hamar euro, gidaria eta 
istripu asegurua barne.  
etzi, domeka, arantzazun, 09:00etan.

oÑaTi Corpusetako bisita berezia
Prozesioaren osagai nagusiak eta 
txoko bereziak ezagutzeko auke-
ra. Gaur, egubakoitza, da izena 
emateko azken eguna, 943-78 34 
53 telefonoan.  
etzi, domeka, turismo bulegoan, 09:45ean.

eLgeTa bisita gidatua lubakietara
Memoria Historikoaren Euskal 
Interpretazio Zentrotik irtenda, 
Intxortaraino joango dira. Aurrez 
eman behar da izena: 943-79 64 
63 edo 943-71 89 11 telefonoetan. 
etzi, domeka, espaloian, 10:00etan. 

Jaiak

bergara otaba jaiak elosuan
Zapatuan: mus txapelketa eta 
bertso afaria Sebastian eta Beñat 
Lizaso aita-semeekin. Domekan: 
meza, pilota partiduak, erretira-
tuen bazkaria eta herri kirolak. 
Astelehenean: meza, bazkaria, 
umeendako jolasak, poteoa eta 
afaria. 
aipatutako egunetan, elosu auzoan.

anTZuoLa ondarreko jaiak
Zapatuan: ginkana, Peña Aias-
tuiren eskutik. Domekan: meza, 
prozesioa, dantzariak eta salda 
dastatzea. 
aipatutako egunetan, ondarre auzoan.

gaZTeLekuak

arraSaTe birziklapen tailerra
Palet zaharrak berritu eta loka-
lerako altzari bilakatuko dituzte 
aste bukaeran. 
aipatutako egunetan, erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

LiTeraTura

eLgeTa 'gu ere kontalari'
Herriko neska-mutikoak ipuin 
kontalari. Saioko kontalariak 
Ehari, Maia, Alazne, Uxue eta 
Janire izango dira. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:00etan. 

bergara ipuin kontaketa
Amaia Arriaran bergararraren 
saioa. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 18:00etan. 

HiTZaLDiak

bergara Makrobiotikari buruz
Jexus Larretxearen berbaldia 
jateko era horri buruz. 
gaur, egubakoitza, irizarren, 19:00etan.

bergara boluntarioei buruzkoa
Ez dugu heroirik behar... zu behar 
zaitugu izeneko berbaldia egingo 
dute DYAko kideek. Euren bolun-
tarioek egiten duten lana eta 
elkartearen kide izateko bideak 
azalduko dituzte. Bilera irekia 
da interesa dutenendako. 
bihar, zapatua, dYaren egoitzan, 11:30ean. 

iManOl SOrianO

oÑaTi Discipulos de Dionisos 
eta bitz taldeak
Punk eta rock doinuak izan-
go dira nagusi. Oñatiko Bitzek 
bigarren diskoarekin sukalde 
lanetan dihardu, baina ete-
naldia egingo du kontzertu-
rako. Bestalde, Discipulos de  
Dionisos donostiarrek euren 
ibilbideko kanturik esangu-
ratsuenak joko dituzte. Sarre-
rak, bost euro 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

iManOl SOrianO

oÑaTi Corpus eguna
Dantzariak eta domekako pro-
zesioa izango dira aste bukae-
rako protagonista nagusienak 
Oñatin. Askotariko ekintzak 
egongo dira, baina ekitaldi 
nagusia, prozesioa izango da. 
11:00etako meza nagusiaren 
ostean irtengo dira apostoluak, 
San Migel eta gainerako san-
tu guztiak parrokiatik, kale-
rik kale ibiltzeko.
etzi, domeka, kalerik kale, 12:00etan.

gOiena

areTxabaLeTa Haur Dantzarien eguna
Leizarra musika eskolako dantzariekin batera, Arrasateko 
Lore Gazteak eta Txikitxu Arrostaitz, Antzuolako Oinarin 
eta Soraluzeko Urrats taldeetako ordezkariek parte hartuko 
dute egun osoko jaialdian. 
etzi, domeka, kalerik kale, 11:30ean. 

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

non-Zer maiatza 27
ekaina 2

ZerbiTZuak
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araMaio 'Makrobiotika elikadura'
Egoitz Garro Osasun Eskolako 
kidearen eskutik. Gazteleraz izan-
go da hitzaldia. 
maiatzaren 30ean, sastiñan, 19:00etan.

eSkoriaTZa 'euskara, etxean 
beste hizkuntza bat sartzen da'
Nafarroako Unibertsitateko ira-
kasle Paula Kasaresen hitzaldia. 
Euskararen eskuraketari buruz 
egingo du berba. Galderak egite-
ko aukera izango dute. 
ekainaren 2an, luis ezeizan, 17:30ean. 

Deia

Debagoiena elkarretaratzeak
Debagoieneko Hezkuntza Bilgu-
neak deitu du bailarako herri 
guztietan. . 
gaur, egubakoitza, herri guztietan, 17:00etan.

Debagoiena bizikleta martxa 
urkulura
Debagoieneko herrietatik irtengo 
dira tropeltxoak ordu ezberdine-
tan. 11:30ean martxa bateratua 
egingo dute Aretxabaletatik Urku-
luraino, bidegorritik. 
etzi, domeka, aretxabaletan, aipatutako orduan.

areTxabaLeTa odol ateratzea
Arabako odol bankuko kideak 
egongo dira. 
maiatzaren 30ean, osasun etxean, 16:30ean. 

ikaSTaroak

arraSaTe Txalaparta
Ttakun taldekoek egingo dute 
ikastaroa maiatzaren 30etik ekai-
naren 27ra, astelehenetan, 18:00eta-
tik 20:00etara arte. Izena emate-
ko: Gazte Bulegoa, gaztebulegoa@
arrasate.eus helbidea edo 943-25 
20 65 telefonoa.
izen-ematea aipatutako lekuetan.

bergara Sendabelarrak
Udalatx mintegiko kide Nerea 
Altunak eta Idurre Arangurenek 
egingo dute ikastaroa ekainaren 
7an eta 14an, Jardunek gonbida-
tuta. Sendabelarrak identifikatu, 
batu, erabilpenak ezagutu ondo-
rengo etekinak zeintzuk diren 
landuko dute. Leku mugatuak 
daude eta aurrez eman behar da 
izena: jardunkultura@topagunea.
com helbidean, Jardunen egoitzan 
edo 943-76 36 61 telefonoan.
izen-ematea aipatutako lekuetan.

oÑaTi 'nordick Walking'-a
Hastapen ikastaroa egingo dute 
ekainaren 3an (17:30-19:30) eta 
4an (09:30-12:30). Lekuak muga-
tuak dira eta aurrez eman behar 
da izena Zubikoa kiroldegian. Bi 
makilen laguntzarekin egiten den 
ibiltzeari buruzko azalpenak 
emango dituzte.
izen-ematea aipatutako lekuan. 

bergara erorikoak prebenitzeko 
tailerra
Pertsona nagusiendako tailerra 
egingo dute ekainaren 7an eta 
9an, Agorrosinen. Dagoeneko 
zabalik dago izena emateko epea, 
Agorrosinen eta San Joxepen.  
izen-ematea, aipaututako lekuetan.

ibiLaLDiak

arraSaTe artzaintzaren ibilbidea 
Urkiola eta Arraba artean egin-
go dute hirugarren etapa. 17,1 
kilometro ditu.  
etzi, domeka, garibain, 07:30ean.

arraSaTe picos de europara 
Zeharkaldia egingo dute ekaina-
ren 4-5eko aste bukaeran. Izena 
emateko eguna maiatzak 30, 
19:30etik 20:30era. 
izen-ematea, besaiden, aipatutako egunean eta 
orduan.

aurkeZpena

bergara 'Zona roja. La 
experiencia cubana del ébola'
2014ko epidemiaren ostean, kuba-
tarrek erakutsitako elkartasuna-
ri buruzko liburua. Ostean, Cuba-
nos, entre la vida y el ébola film 
laburra emango dute.  
maiatzaren 31n, irizarren, 19:00etan. 

ikuS-enTZuneZkoa

arraSaTe 'aztarnak'
Hainbat emakumek mendian 
lortutako balentrien gaineko 
bideoa. Ostean, solasaldia egingo 
dute.
ekainaren 1ean, kulturaten, 19:00etan.

LeHiakeTak

eSkoriaTZa balkoiak apaintzeko 
lehiaketa
Kultura etxean, kultura@esko-
riatza.net helbidean edo 943-71 
46 88 telefonoan eman behar da 
izena. Ekainaren 12rako gertu 
egon behar da balkoia epai-
mahaiak balora dezan. 
izen-ematea, aipatutako lekuetan.

eSkoriaTZa San pedro jaietarako 
esaldi lehiaketa
Udalak deitu du dagoeneko ekain 
bukaerako herriko jaietarako 
esaldi lehiaketa. Helburua da 
herritarrak jaiak ondo pasatzera 
gonbidatzea. Lanak entregatzeko 
azken eguna ekainaren 8a da, 
kultura etxean. 
lanak entregatzeko epea, goian aipatutakoa. 

iZen-eMaTea

0ÑaTi udako kirol kanpaina
Ekainaren 27an hasiko dute lehen 
txanda, eta oraindik lekua dago 
hainbat taldetan. Besteak beste, 
mendiko bizikletan, mini-teni-
sean, xakean, igeriketan, eska-
ladan eta gurasoendako eta seme-a-
labendako patinajean.  
izen-ematea, kiroldegiko bulegoan.

anbOTO.Org

araMaio eguzkierripa jaialdia
Poteoa (12:30), bazkaria (14:30) eta musika kontzertua (19:30) 
izango dira. Hain zuzen ere, azken horretan parte hartuko 
dute Kalaña, Zarzamora, Pornox, Kraussk eta Nevadah (argaz-
kian) taldeek.
bihar, zapatua, hainbat lekutan, aipatutako orduetan.

ZInEMA
arraSaTe

AMAIA ANTZOKIA

Julieta
zapatua: 19:30, 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

angry birds 3D
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

cOLISEO

alicia a traves del 
espejo
zapatua eta domeka: 
17:00.

Mi amor
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.

noche real
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

angry birds
zapatua eta domeka: 
17:00.

alicia a traves del 
espejo
zapatua; 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gaSTeiZ

fLOrIDA

alicia a traves del 
espejo
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 

22:30.
astelehena, eguaztena 
eta eguena: 17:30, 
20:00.
martitzena: 17:30, 
20:15.

Corazon gigante
egubakoitza: 16:30, 
20:00.
zapatua eta domeka: 
16:30, 20:00.
astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Magallanes
egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
20:20, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 19:00, 
21:00.

el libro de la selva
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00.

angry birds
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30.

el olivo
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:00.

x-Men, apocalipsis
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Las estaciones
egubakoitza: 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 20:15.

un doctor en la 
campaña

egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
19:00.

Mas alla de las 
montañas
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
22:30.
astelehena, eguaztena 
eta eguena: 17:30, 
20.15.
martitzena: 17:30.

noche real
egubakoitzetik 
domekara: 20:00.
astelehenetik 
eguenera: 21:00.

BOULEvArD

alicia a traves del 
espejo
zapatua: 23:00, 
00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
19:00, 20:30, 21:30., 
22:30.
zapatua eta domeka: 
15:30, 16:30.

alicia a traves del 
espejo 3D
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

x-Men. apocalipsis
zapatua: 23:00, 
23:50.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
19:15, 20:00, 21:00, 
22:15.
zapatua eta domeka: 
17:00.

x-Men. apocalipsis 
3D
zapatua eta domeka: 
16:15.

angry birds
egubakoitzetik 

eguenera: 18:00, 
19:00, 20:10.
zapatua eta domeka: 
15:50, 16:50.

el libro de la selva
egubakoitzetik 
eguenera: 17:40, 
19:50.
zapatua eta domeka: 
15:30.

kiki, el amor se hace
egubakoitzetik 
eguenera: 22:00.

objetivo: Londres
zapatua: 00:10.
egubakoitza, domeka 
eta astelehenetik 
eguenera: 22:50.

Capitan america
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 21:05.

el olivo
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitza, domeka 
eta astelehenetik 
eguenera: 22:50.

La bruja
zapatua: 00:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.
zapatua eta domeka: 
16:30.

Triple 9
zapatua: 00:35.
egubakoitzetik 
eguenera: 22:15.

espias desde el cielo
zapatua: 00:45.
egubakoitzetik 
eguenera: 20:15, 
22:30.

Tini. el gran cambio 
de Violetta
egubakoitzetik 
eguenera: 18:10.
zapatua eta domeka: 
16:00.

Matthieu mudantzak 
egiten lan egiten duen 
mutil gaztea da, baina 

bere ametsa idazlea izatea da. 
Idatzitako eleberria argitaletxe 
batera bidali du, baina ez dute 
liburua argitaratuko. Familiarik 
ez duen agure zahar bat hil 
ostean, haren objektu 
pertsonalak batu beharko ditu. 
Han topatuko du agureak 
idatzitako eleberri bat. 
Matthieuk eleberria 
argitaletxera bidaltzen du 
liburuaren idazlea bera dela 
esanez. Liburuak lortzen duen 
arrakasta izugarria da, eta, 
egun batetik bestera, 
ezezaguna izatetik idazle 
ospetsu izatera pasako da. Aldi 
berean, neska bat ezagutuko 
du. Hori da  istorioaren 
abiapuntua. Hortik aurrera El 
hombre perfecto suspentsezko 
pelikula bihurtuko da. 
Matthieuk bere bizitza eta  
maitasun harremana iruzurrean 
oinarrituko ditu. Eta gezur bat 
mantentzea ez da gauza erraza 
izaten. Irtenbide zaileko 
labirinto batean sartuko da eta 
hortik ahal duen bezala 
ateratzen saiatuko da. 

Filmak, intriga istorio 
moduan, ondo funtzionatzen 
du. Pertsonaia nagusia 

jarraitzeko kamera 
mugimenduak, muntaiak 
ematen dion erritmo egokia, 
eta istorioan, bata bestearen 
atzetik, izaten diren biraketa 
maltzurrak -Matthieu arazo 
batetik irteteko beste arazo 
handiago baten sartzen da, eta 
azken hori zuzentzeko beste 
handiago batean-. Ikusleak 
arretaz jarraitzen du 
pertsonaiaren pauso guztiak: 
sartu den labirintotik 
ateratzeko noraino heltzeko gai 
den eta zein izango den 
nahaste horren  bukaera. El 
hombre perfecto-n badaude 
Patricia Highsmithek sortutako 
Rippley pertsonaiaren aztarnak. 
Protagonistak bere neskarekin 
eta honen familiarekin duen 
harremanak Match-Point 
gogora ekartzen du eta Psicosis 
filmari keinu bat egiten dion 
eszena ere badago. 
zuzendariak pertsonaien 
erraietan arakatu baino gehiago 
istorioaren intriga modu 
egokian kontatzen saiatzen da.

Labirintotik irten guran

ANtONIO zAbAlA

kRItIkA

eL HoMbre perFeCTo  
Zuzendaria: Yann gozlan.
Herrialdea: Frantzia.
aktoreak: Pierre niney, ana girardot, andre 
marcon.

ZerbiTZuak

Pikupe Produkzioak-i esker

Imanol Ituiño eta Tor eta Txoborro 
magoen ikuskizunerako 
sarrerak ditugu.
Espaloia kafe Antzokian, Elgetan.
Ekainaren 4an, 22:00etan.

Pikupe Produkzioak-i esker

Asier Kidam magoaren 
ikuskizunerako sarrerak ditugu.
Espaloia kafe Antzokian, Elgetan.
Ekainaren 3an, 20:30ean.
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Maulanda jatetxean 
prestatutako tripakiak.

MIrArI AltUbE  |  araMaiO

Bibrazio bat duen edozer neur-
tzen du erradiestesistak; lurpeko 
urak, esaterako. Eta horretarako 
ez du inolako makinarik erabil-
tzen, intuizioa bakarrik, pendu-
luak eta hagaxkak lagun hartuta. 
Erradiestesiaren eta geobiologia-
ren gaineko ikastaroa egingo du 
Josu Olaizolak (www.josuolaizo-
la.net) ekainaren 4an eta 5ean, 
Aramaion: "Teknika oso samurra 
erabiltzen da horretarako, eta 
edonork ikas dezake; praktika 
da kontua", dio. 

Etxeko altzarien kokalekua 
Geobiologiak lurraren bibrazioak 
neurtzen eta aztertzen ditu. Erra-
diestesiak hori baino gehiago; 
mineralak, oligoelementuak eta 
beste hainbat kontu: "Gorputz 
batek elementuren baten falta 
duen neurtzen du, besteak beste", 
argitu du.

Ur bila ibili izan da Olaizola, 
baita topatu ere han eta hemen. 
Ura topatzeko, hagaxkekin egiten 
du lan lurrazal gainean. Baina 
handik kilometroetara, ura topa-
tu gura den lurraldearen mapa 
gainean ere egin daiteke hori. 
Petrolioa zein gasa topatzen dihar-
duten enpresa handiek ere hala 
egiten dutela lan dio: "Lehenengo, 

mapa gainean, eta gero, bertara 
joanda. Errusiako erradiestesis-
tak, esaterako, oso onak dira".

Etxeko altzariak egoki jarrita 
dauden begiratzen ere badaki: 
"Atseden hartzeko, ondo lo egi-
teko, oheak leku egokian dauden 
edo ez antzeman daiteke. Izan 
ere, ur korronteren bat edo lurre-
ko failaren bat egonez gero azpian, 
komeni da lekuz aldatzea", dio 
eta gaineratu du: "Lurrak eremu 

elektromagnetikoak ere baditu, 
Hartmann lerroak izenekoak. 
Hortaz, horien guztien eragina 
igarri egiten da. Adibidez, gerri 
ingurutik pasatuz gero, ziatika 
izateko joera izan ohi da. Edo 
buru aldetik pasatuz gero, neka-
tuta jaiki, ondo deskantsatu ezin 
eta burukominak izateko joera 
dago. Umeak, esaterako, oso sen-
tiberak dira horien eraginei". 
Horregatik, ohea metro erdi mugi-

tuta sarritan aldea igartzen dela 
dio: "Hobekuntza igartzen da, 
baina beste faktore batzei begi-
ratzea ere komeni izaten da; eli-
kadurari, adibidez".

Erradiazio neurketa 
Bovisen biometroa erabiltzen da 
erradiazioak neurtzeko, eta tau-
la horretan 6.500 da muga, hortik 
gora jotzen da osasuntsutzat. 
Lekuen erradiazioa neurtzen da, 
urarena, janariarena eta gizakia-
ren edozein organorena: "Gorputz 
osasuntsu batek 6.500 baliotik 
gorakoa du; minbizia izanez gero, 
ostera, 3.500 inguruan geratuko 
da", azaldu du, eta gaineratu: "Ur 
kloratuak 5.000tik behera du, eta 
gainerako iturriko urek, Arexo-
lakoak, adibidez, 8.000 inguru". 
Horien eta gehiagoren berri eman-
go du datorren asteko ikastaroan.

aramaioko josu Olaizolak erradiestesiaren eta geobiologiaren gaineko ikastaroa egingo du

ura bilatzen laguntzen du, baita etxeko altzariak leku egokian kokatuta dauden antzematen ere

intuizioarekin lan egiten duen igarlea
b u k at z e kO

Josu Olaizola erradiestesista penduluak mahai gainean dituela.  |   Mirari alTube

Erradiestesistaren lan tresnak.  |   M.a.

ANdEr 
EtxEbErrIA

J
uan Jose Ibarretxek 
joan zen astean esan 
zuen hemengo koope-
ratibismoaren arrakas-

taren gakoa euskaldunon 
kultura dela. Ingurune apro-
posa da, bai, Euskal Herria, 
demokrazia industrialarentzat. 
Oso aspalditik datoz esperien-
tzia kooperatiboan hezurma-
mitu diren ezaugarriak: auzo-
lana (historian zehar guztion 
onurarako egindako lana 
auzoko bideak mantentzeko, 
eraikin publikoak jasotzeko, 
auzotar batek beharra due-
nean laguntzeko, etab.), jabe-
tza ulertzeko modua (herri
-basoak denonak izanik, ino-
ri ez zaio bururatzen horiek 
saltzea; egungo herritarrek 
baliatu ditzaketen bezala, 
hurrengo belaunaldiek ere 
erabiltzeko), demokrazia (bil-
tzar ireki edo kontzejuetan 
elkartu izan dira toki askotan 
biztanleak), lanaren garran-
tzia, etab.

Lehendakariak, baina, 
gehitu zuen, kulturari lotuta 
dagoenez, ezin izan dela mode-
loa beste lekuetara eraman. 
Egia esan, Euskal Herriko 
beste bailara batzuetan ere 
ez du lortu kooperatibismoak 
Debagoienean duen indarra. 
Edonola ere, hemen zein mun-
duko bazter askotan, lagun-
garri gertatu da enpresa bidez-
koagoak sortzeko eta, ondorioz, 
inguru horietan ongizatea 
gehitzeko.

Lagungarri

a z k e n  b e r b a


