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datua

25
kontratu

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

tuta tarte mugatua dela; eskaerak
datozen neurrian banatuko dugu
tarte hori".
Aldez aurretik jakin daiteke
ze enpresa joango diren eta bakoitza zeren bila doan, eta elkarrizketa eskatu, webgune honetan:
lanbai2016.mondragon.edu.

"Azoka interesgarria da"
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
leire kortabarria | arrasate

Azken datuen arabera, %14,41eko
langabezia tasa dago. Gauzak
horrela, une ezin hobean dator
IV. Lanbai Enplegu Azoka, Mondragon Unibertsitateak eta Arrasateko Udalak Lanbideren laguntzarekin 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-munduan arrakastaz hasi nahi duen
edonorendako baliagarriak diren
tresnak edo gaiak landuko dituzte; horrela, azokara hobeto prestatuta joan daiteke jendea. Zehazki, ekainaren 6an marka pertsonala landuko dute; 7an,
curriculuma eta lan-elkarrizketak;
eta 8an, hautaketa prozesuak.
MUko Enplegurako Lan Orien-

tazio zerbitzuko arduradun Amaia
Corralesek eta Maria Alonsok
gidatuko dituzte tailerrak. Lanbideko zentro kolaboratzailea da
MUko enplegu zentroa. Corralesen esanetan, "tailerretan, erremintak 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 norberaren ibilbide profesionalera

esanak

esanak

"Elkarrizketa
tartea, orain arte
MUko
ikasleendako
zena, jende
guztiari zabaldu
diogu aurten"
susana azpilikueta
lanbaiko koordinatzailea

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

eta egoera pertsonalera moldatu
behar da"; beraz, nahiz eta boladan dauden bideo-curriculuma,
portafolioa eta beste formatu
batzuk, egokiena zein den norberaren arabera ikusi beharko
da. Hori zein den erabakitzeko
gakoak tailer baten emango dituzte, ekainaren 7an.

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

Enpresarik gabe ezin izango litzateke Lanbai azoka antolatu, eta
aurten inoiz baino gehiago izango dira, sektore askotarikoak,
eta, hainbat, lan-eskaintza zehatzekin; beste askori curriculuma
uzteko eta norbera ezagutarazteko aukera ere egongo da.
Arteman da Lanbain izango
den enpresetako bat, eta eskaintza zehatz batekin, gainera. Aurten selekzio prozesua zabaldu du
Artemanek, eta "pertsona horren
bila" joango da Lanbaira, Artemaneko Arantzazu Lagunillaren
esanetan: "Komunikazio aditua,
community manager ezagutzak
dituena, arlo komertziala landuta duena… profil nahiko zabalekoa". Iaz ere Lanbain izan zen
Arteman, eta egiaztatu zuen gazteak "oso ondo prestatuta" daudela "jakintza, jarrera eta ezagutza 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 honetan lan egiteko. Eskaera handia
dugu eta berau inguruko gazteei
erraztu nahi diegu".
Lanbai oso tresna egoki gisa
ikusten du Perezek: "Lanbai azokan interesgarriena izango da bi
ataletan zatizen dela: betikoa,
non enpresek gure standa izango
dugun eta CV dezente jaso ditzakegun, eta gero, elkarrizketak
egiteko aukera gure proiektuan
interesa dutenekin. Aukera ematen digu elkarrizketak azkar egiteko, interesatuekin egoteko, eta
lehen aukeraketa egiteko asko
laguntzen du horrek".
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Debagoieneko Hezkuntza
Bilguneak elkarretaratzeak
deitu ditu gaurko, barikua
'Gure Hezkuntza, Lomce eta Heziberri ez'
lelopean, herri guztietan biltzeko dei egin dute
Debagoieneko Ituna aurkezteko ekitaldian hainbat norbanako eta eragile elkartu ziren, Portaloian. | jokin bereziartua

Babes zabala "eredu"
izatearen aldarrikapenari
Debagoienak "epe laburrean" %80 gaika biltzea
lortu badu , "edozein lekutan" lor daitekeela diote
jokin bereziartua | arrasate

Debagoiena Eredu, Zabortegirik ez!
plataformak deituta eta mugimendu, alderdi eta sindikatuen ordezkaritza zabal batek babestuta, Debagoieneko Ituna aurkeztu zuten
martitzen iluntzean Arrasateko
Portaloian. Hondakinen kudeaketan eskualdea "eredu" dela eta eredu hori Gipuzkoara eta Euskal
Herri osora zabaltzeko modukoa
dela aldarrikatu dute.
Gipuzkoako Ingurumen sailburuak Epeleko zabortegiaren gainean
egindako adierazpen "kezkagarri"
batzuen ostean antolatu zen martitzeneko ekitaldi berezia deitu zuen
plataforma. Sailburuak Gipuzkoako
zaborrak Epeleko konpostaje planta berrira ekartzea aztertzen ari
zirela hedabideen aurrean esan
zuenetik hainbat modutara mobilizatu dira plataformako kideak,
zabortegia egitearen aurka: "Nola
liteke Gipuzkoa mailan ez ezik Euskal Herri mailan hondakin bilketa
tasarik handiena duen eskualdeak
–%80ko tasarekin– askoz gutxiago
birziklatzen duten Gipuzkoako
eskualdeen zaborra jasotzea aztertu
nahi izatea? Hemen gaudenok, zabortegiaren kontra ez ezik, Debagoiena
Gipuzkoarako, Euskal Herrirako
eta munduko edozein bazterretarako eredua dela diogu", esan zuten.

bezala biziko balira, hau bezalako hiru planeta beharko genituzke. Ez al da hori hondamendia?".

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

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.

Debagoieneko hamahiru ikastetxetatik hamabik Heziberri
2020 planak lehen hezkuntzako
3. mailan ezartzen duen proba
diagnostikoari planto egitea
erabaki zuten. Horretaz gain,
Debagoieneko Hezkuntza Bilgunea izeneko plataforma sortu zuten era honetako lege aldaketen aurrean kolektiboki erantzuteko.

Hezkuntza Bilgunea
Maider Barrutia irakaslearen
esanetan, "Debagoieneko ikastetxe ezberdinetako hezkuntza
komunitateek osatutako plataforma da, eta hezkuntzaz arduratzen den eragile zein herritar
guztiei zabalduta dago".
Kolektiboki erantzuteko helburuaz gain, denen artean ekintza bateratuak egin eta herriari
hezkuntzarekin lotutako gaien
kontzientzia sortzeko asmoarekin jaiotako bilgunea ere bada.
"Legeekiko desadostasunak adierazteaz gain, gure arteko harremana eta elkarlana sustatzeko
plataforma izatea nahi dugu",
adierazi du Maider Barrutiak.
Pasa den egubakoitzean bigarren batzarra egin zuten Aretxabaletako 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 plazetan. Euskal Autonomia Erkidegoan planto egingo duten
ikastetxe guztien artean argazki bilduma bat osatzea da helburua.

175 ikastetxe EAEn
Hezkuntza plataformen Bilguneak planto egiteko deialdia
zabaldu zuenetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 166 ikastetxek
uko egingo diote azterketa egiteari.

esanak

"Ikastetxeen
elkarlana eta
harremana
sustatu nahi
dugu"
"Bilgunea
hezkuntzaz
arduratzen den
edonori dago
zabalduta"
maider barrutia | kurtzebarri
eskolako 3. mailako irakaslea

Servicios de Manutención, S. Coop.

Oñati

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

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

"Herritarrak jabetu dira"
Horrekin batera, gogora ekarri
zuten Debagoienak erakutsi duela %80 gaika bildu daitekeela
"oso epe laburrean", eta gaineratu zuten arduradun politikoek
gatazka egoera gainditu ostean
"mezu egoki eta bateratua" bidali dutela: "Etxeetan hondakinak
sailkatzea nahitaezkoa da, eta,
gainera, erraz egiten da. Herritarrak berehala jabetu dira zentzuzkoa dela gaika biltzea. Gipuzkoar guztiek guk bezala egingo
balute, zabortegirik ez litzatekeela beharko ozen adierazi nahi
dugu. Ez zabortegirik, ezta beharrezkoak ez diren eta interes
ekonomiko partikularrei erantzuten dieten azpiegiturarik".
Bestalde, datu esanguratsu
bat ere eman zuten: "Arrasto
ekologikoaren kalkulua kontuan
hartzen badugu, munduko biztanle guztiak debagoiendar bat

Debagoieneko
Ituna

xabi gorostidi | debagoiena

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Akta onartzeko kideak izendatzea
Aurreko bilkurako aktaren onarpen txostena irakurtzea
2015/16 ikasturteko memoria
2016/17 ikasturteko egitasmoa
2015 urteko kontuen kudeaketa aztertu eta, hala balegokio, onestea
Soberakinen banaketa
2016 urteko aldizkako kuoten onarpena
Galde-erantzunak

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,

Bergaran, 2016ko maiatzaren 27an
Lehendakaria
Aitziber Lopez de Aretxaga Garmendia

.

“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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Erabakitzeko eskubidea
gauzatzera gonbidatzeko,
azken aste bukaera aurretik

Atzegi Eguna
ospatuko dute
bihar Arrasaten
j.b. | arrasate

Bihar 'lipdub' erraldoi bat grabatuko dute Bergaran
eta domekan bizikleta martxa egingo dute Urkulura
Irudian, Elosuko argazki erraldoia; bihar, lipdub erraldoia Bergarako plazan. |
jokin bereziartua | debagoiena

Erain Debagoiena ekimena azken
txanpan dago murgilduta ekainaren 5eko herri galdeketari
begira. Hasiak dira herriz herri
boto aurreratua ahalbidetzen –ikus
Herriak ataleko orriak– eta egun
handia girotzeko ekitaldiak bata
bestearen atzetik antolatu dituzte 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 erakusteko –ikus 14. orria–. Eta, Ber-

garan jarraituz, lipdub erraldoia
grabatuko dute bihar, zapatua,
San Martin plazatik hasita (16:30).
Astean zehar bideoaren hasierako zatiak grabatzen aritu dira
zenbait herritarrekin, Iraitz Salegiren 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". Horregatik, herritarrak animatu dituzte mozorroak, alkandorak, txapelak... ekarrita joatea grabaketara: "Garrantzitsuena da plazara
agertzea, ahalik eta jende gehien
egon dadin", diote antolatzaileek.

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.

Baietza eman diote 2.870 argi-puntu led
sistemarekin hornitzeko kredituari
Mankomunitateak hamar urterako interesik gabeko mailegua jasoko du
xabi gorostidi | debagoiena

IDAEk, Energia Aurrezteko eta
Dibertsifikatzeko Institutuak,
baietza eman dio Debagoieneko
Mankomunitateak aurkeztutako
Argi eta garbi proiektua finantzatzeari. Hori jakinarazteko,
prentsaurrekoa egin dute, Mankomunitatearen egoitzan, Joxerra
Zubizarreta, Maria Ubarretxena
eta Unai Elkoro alkateek.
Proiektu honen bitartez, 2.870
argi-puntutan led argiztatze sistema ezarriko dute; argi kontsumoa %71 txikituko da, eta argi
instalazioen CO2 isurketak %68
murriztu. Era honetan banatuko
dira argi-puntuak: 408 Aretxabaletan, 916 Arrasaten, 751 Bergaran,
676 Eskoriatzan eta 119 Oñatin,
hain zuzen ere.

Inbertsio interesgarria
Guztira, 1.719.560 euroko mailegua jasoko du Mankomunitateak.

Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatzako alkateak. |
Hamar urteko mailegua izango
da eta ez du inongo interesik
izango. "Mailegu hau aprobetxatu dugu gure argiteria sistema
hobetzeko eta aurrezki energetikoa lortzeko. Kontuak ondo ate-

Xabi Gorostidi

raz gero, oso inbertsio interesgarria izan daiteke", adierazi du
Unai Elkorok, Aretxabaletako
alkateak.
Lehen urtea kenduta, udal
bakoitzak urtero ordainduko dio

i.s.

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: "Bizikletaz ezin baduzu edo nahi ez
baduzu, zatoz oinez, autoz edo
zaldi gainean... Baina zatoz!".
Emaitzaz harago, debagoiendarrek eta aramaioarrek botoa
eman dezatela sustatu gura dute,
"ahalik eta parte hartzerik handiena" izateko.

datua

%71

Debagoieneko Atzegi Eguna
ospatuko da bihar, zapatua,
Arrasaten. Adimen urritasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea helburu duen
elkarteak 2000. urtean antolatu zuen lehen aldiz Atzegi
Eguna. Ordutik, urtero antolatzen dute, bailarako herriren
baten. 17. edizio honetan 125
bat lagun elkartuko direla dio
Debagoieneko koordinatzaile
Jokin Antxiak: "Lehen helburua da jaia ospatzea, ondo
pasatzea. Protagonistak zain
egoten dira eguna noiz helduko, ondo pasatzen dute eta".
Hala ere, beste helburu batzuk
ere baditu Atzegi Egunak:
"Bazkideei informazioa zabaldu, euren kexak jaso eta gure
arteko harremanak sendotu".

Bazkaria Uarkapen
Goizerako zein arratsalderako plana izango dute: 12:15ean
Kulturaten batzar orokorra
egingo dute bailarako bazkideentzat, 13:00etan trago pare
bat hartuko dute eta 14:00etan
bazkaria egingo dute Uarkapeko jatetxean. Ondoren, dantzaldia eta oparien banaketa
izango dituzte.

aurreztu

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

Mankomunitateari bere inbertsioari dagokion kuota.
Mailegua Mankomunitateak
eskatu duenez, udalek zorpetzeko
daukaten gaitasuna ez da txikituko, eta beste proiektu batzuk
finantzatzeko gaitasuna mantenduko dute.
Prentsaurrekoan adierazitakoaren arabera, 7-8 urteko epean
egindako argi kontsumoaren
aurrezkiarekin inbertsioa ordaintzea espero dute alkateek.
Uztailerako proiektua gauzatzeko, horniduren kontratuko
pleguak onartzea espero dute,
eta ondoren IDAErekin kontratua
sinatuko du Mankomunitateak.
Bertan, 12 hilabeteko epea ezartzen da egokitzapen lanak eginda
izateko.

DYAko boluntario
izateko hitzaldia
bihar Bergaran
j.b. | bergara

Ez dugu heroirik behar... Zu
behar zaitugu izenburuarekin,
DYA elkarteak hitzaldia antolatu du biharko Bergarako
Irizar jauregian (11:30). Helburua da, azaldu dutenez,
aisialdi pixka bat eskaintzearekin bakarrik inguruko jendearen bizitza alda daitekeela 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 erakusketa txiki bat ere jarriko dute.

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

debagoiendarrok dioguna

DEBAGOIENA

gOIENA | 2016-05-27 | egubakoitzA

Galerak laurdenera murriztuta bukatu du
pasa den urtea Eroski kooperatibak
Banaketa kooperatibak jada "amaitutzat" jo ditu saneamendu operazioak
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
markatu dute. Halaber,
fakturazioari eutsi izana lorpentzat
jotzen dute Eroskin, dendetan

Arrasateko supermerkatua. |

Goiena

eginiko birmoldaketei, Eroski
Kluba programaren arrakastari
eta frankizia denden hedapenari
esker.
Helarazitako bestelako datuen
artean, bi 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 mantentzen dira. Izan ere, eraldatutako
saltoki bakoitzeko %7 igotzen
dira salmentak.
Bezeroarekin lotura duten
programak garatzeari esker, Eroskik asko hazi ditu aurrezpen
transferentziak.

Kooperatiben
topaketa
ekainaren
10ean

'Atxiki dezagun
oraina!' eguna
ekainaren 4an
Bergaran

e.a. | eskoriatza

e.a. | bergara

Lanki ikertegiak antolatuta,
Kooperatibagintza eta eraldaketa soziala izeneko ekitaldia
egongo da ekainaren 10ean,
Eskoriatzako Huhezi fakultatean; Kooperatibagintza Topaketaren IV. edizioa, hain zuzen.
Ekitaldi irekia da kooperatiba zein bestelako eragilerentzat. Hori bai, aurrez izena eman behar da. Horretarako, akareaga@mondragon.
edu helbidera mezu bat idatzi,
edota Interneten Lanki ikertegiaren webgunean dagoen
inprimakia bete beharko da.
09:00etatik 14:00etara izango 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 (LaCiutat Invisible); Ipar Irlanda
eraldatzen, Gorka Espiau
(Young Foundation); eta Ekonomia Soziala Quebecen, Enekoitz Etxezarreta (Gezki–
EHU). Horrez gain, Arrasateko kooperatibagintzaren
gaineko hitzaldia ere egongo
da, Aitzol Loyolaren eskutik.

Joxemi Zumalabe Fundazioko
kideek antolatutako eguna
izango da hau, Fundazioaren
proiektu berritua eraikitzen
hasi zirenetik lan egin duten
norbanako eta kolektibo ezberdinekin berriz elkartzeko helburuarekin sortutakoa. Hain
justu ere, 2012an egin zuten
aurkezpena, Zarautzen.
Egitarau mamitsua antolatu
dute egun horretarako. Goizez,
Herri Mugimenduetako kultura politikoaren inguruko
solasaldia egongo da Irizar
jauregian.
Zigor Olabarria Eleak taldeko kidea, Itziar Gandarias
ikertzaile eta aktibista feminista, Mauge Cañada Arterra
Bizimodu proiektuko kidea
eta Julen Zabalo aktibista eta
EHUko irakaslea izango dira
solaskideak.
Eguerdian Gaztetxean bazkaria egongo da eta ondoren,
Ane Labaka eta Amaia Iturriotz bertsolariek alaituko
dute giroa.
Gauean, eguna bukatzeko,
kontzertua egongo da, Vinagre
de Moderna, Zarzaparrilla eta
Maribi DJs taldeen eskutik.

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

Isolamendu-sistema adimendunak

Zure etxeRAKO isolatzaile natural onenak ditugu:
kortxoa, zelulosa, eta abar
Ekologikoa
eta naturala

Kondentsazio-hezetasun
GEHIAGORIK EZ

%50eko aurrezpena
zure fakturan

Zarata nekagarri
GEHIAGORIK EZ

Etxebizitza egun bakarrean isolatuko dizugu

900 eurotik aurrera

Thermofloc isolatzaile berriaren aurkezpena
Bioterra 2016 Ficoban (Irunen)
Ekainaren 3an, 4an eta 5ean
Bioterra 2016: produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren,
energia berriztagarrien eta kontsumo arduratsuaren azoka.

5

Zatoz zure gonbidapena jasotzera Ion Leihoak-era.
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Parte hartzaileak Arantzazuko auzo etxean. |

miren arregi

Lehen sektorea biziberritzeko
jardunaldiak egin dituzte
Gazteak lehen sektorera gerturatu eta baserria
biziberritzeko helburuarekin egin dira horiek
m.a | oñati

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

teak, eta beste. Landa Garapenerako planaren barruan kokatzen
da jardunaldia eta helburua da
sektorean diharduten profesionalen iritziak batuz nekazaritza jarduerak 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 presidente Maite Aristegik. Identifikatuta dituzten oztopoen artean
nagusia da lur falta: "Lur falta eta
lurraren transmisiorako dauden
arazoak", dio Aristegik. Beste oztopo batzuk dira lurrak errentan
ematerako orduan jabeek izan ohi
duten mesfidantza; lurrarekiko
lotura sentimentala eta baita herentzia ondorengo banaketak ere.
Hain zuzen ere, oztopo horiei irtenbideak bilatzeko ekinaldia izan
da astean egin duten hori.

Ordaindu eta Eskuraturekin
batu da Nagua Alba
e.a / m.a | arrasate

Nagua Alba diputatuen Kongresurako Podemos-Ahal Dugu
alderdiko zerrendaburua Ordaindu eta Eskuratu plataformetako kideekin batu da Arrasaten
astean. Plataformek Mondragon
Taldearekin daukaten arazoaren
berri eman diote, eta hauteskunde programan kasu hau

Transmisioaren garrantzia
Transmisiorik ez badago ezinezkoa
da baserria biziberritzea, eta, Aristegiren esanetan, irtenbideak lehen
sektorean diharduten guztien
artean bilatu behar dira.
Erakundeek euren aldetik badute zer egin, Aristegiren ustez, eta
bideak erraztu beharko lituzkete:
"Etxebidek etxebizitzekin egiten
duen moduan, lurrekin ere egin
daiteke horrelako zerbait, baratzeak ipintzeko guneak sortzea
ere lehen sektorea bultzatzea da.
Gizarte orekatu baterako ezinbestekoa da baserria".

Nagua Alba, Ordainduko eta Eskuratuko ordezkariekin. |

Hasi dira hauteskunde mahaietan egongo diren
herritarrak izendatzeko zozketak egiten
m.a | arrasate

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

EAJko ordezkariak Joserra Zubizarreta alkatearekin. |

Eskoriatzako Batzokia bete egin
zen martitzenean EAJko afiliatu eta herritarrekin. Hain zuzen
ere, EAJk hauteskundeak irabazi 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

gainontzekoetan, datorren eguaztena baino lehen egingo dituzte.
Maiatzaren 31n argitaratuko
dira Estatuko Aldizkari Ofizialean
hautagaien zerrendak eta ekainaren 6ra arte egongo da Auzitegi
Konstituzionalean errekurtsoak
aurkezteko aukera. Bestetik, posta bidezko botoa eskatzeko azken

eneko azurmendi

eguna ekainaren 16a izango da;
ekainaren 22a, posta bidezko botoa
emateko azken eguna. Ekainaren
9an emango du Konstituzionalak
hautagaitzen gaineko azken erabakia eta hurrengo egunean hasiko da hauteskunde kanpaina ofiziala. Bi aste iraungo du horrek,
ekainaren 24an bukatuko baita.
Hurrengo eguna hausnarketa eguna da eta ekainaren 26an izango
dira Espainiako Gorteetarako
hauteskundeak.

imanol beloki

EAJk Madrilen dituen ordezkariak
Eskoriatzan, babesa ematen
i.b / m.a | eskoriatza

kontuan hartzeko eskatu. Albak
adierazi du eskatutakoa kontuan hartuko dutela Podemosetik 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 bueltatu behar dizkiete".

egindako hobekuntza, aldaketa
eta akordioen berri eman zuten
bertaratu zirenen aurrean.
Victoriano Gallastegi –EAJko Senaturako Gipuzkoako hautagaia–, Maria Eugenia Iparragirre –Senaturako hautagaia– eta
Iñigo Barandiaran –Madrilgo
Kongresurako hautagaia– bertan izan ziren Eskoriatzako
Udal Gobernuaren helburuak
ezagutzen, eta babesa ematen.

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

jokin bereziartua

LANBIDE HEZIKETA EUSKARAZ
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

Aretxabaletako Lanbide Eskola

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

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

Aurrematrikula:
EKAINAren 6tik
Ekainaren 17ra
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marrazkiz
alex ugalde | goiena.eus/komunitatea/

arantza otadui
goiena.eus/komunitatea/

Odisea

O

rain dela hiru urte, lagun talde bat elkartu ginen amesten
genuen proiektu bat eraikitzeko asmoz. Urteak generamatzan ondarea gogoko zuten afizionatuekin elkarlanean, eta
ulertu genuen iritsi zela garaia Debagoieneko ondare naturala 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 arrokatik gertu bizi diren sirenen
kantu goxoak entzuten. Urte
hauetan, Odiseoren ontzidia
bezala, gure proiektuak hainbat
ezbeharri aurre egin behar izan
dizkio. Baina ekaitza beti baretu da.
Hala ere, bidean, lagun batzuek nekearen eraginez amore
eman dute eta Itsaso sakonean ito dira. Aurrera jarraitu dugunok 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 porturatzeko. Guk, momentuz, hiru urte oso aberasgarri eman
ditugu eta jarraitzeko gogoz gaude, egunetik egunera, Debagoieneko 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, baina, batez ere, gure ikerketa eta ekintzen zabalkundea euren sare
sozialen bitartez burutzeagatik. Guztion artean Debagoieneko
Troia azalaraziko dugu.

Guztion artean
Debagoieneko
Troia azalaraziko
dugu

usteak uste
jon berezibar | jberezibar@goiena.eus

Berezkotik gutxi

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; txundituta 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 birusez jositakoen tontorra; sarean infektatutakoak guztiak.

handik eta hemendik

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.

LAGUNTZAILEAK

KOMUNIKAZIO TALDEA
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,
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Eusko
Jaurlaritzak
diruz lagundutako
aldizkaria

Bergarako
Udala

Oñatiko
Udala

Aretxabaletako
Udala

Eskoriatzako
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala
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IRITZIA

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
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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

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.
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HERRIAK
bergara

Denboraldi
berriko moda
joerak kalera
Bergara Bizi elkarteak Udaberri eguna antolatu du
biharko, arropa eta osagarriak aurkezteko asmoz
maite txintxurreta | bergara

Modaren mundua gustuko dutenentzat 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 ezagutzera emateko. 20:00etan hasi eta
23:00ra arte ez da aspertzeko betarik izango, denetarik egongo baita: desfilea, pop-up azoka, taberna, zuzeneko musika...
Hala, Oxirondo plazan (euria
eginez gero azoka barruan) pasarela bat jarriko dute lurraren
mailan, eta guztira 68 herritar
arituko dira modelo lanetan.
Hamazazpi komertziok hartuko
dute parte; gehienak arropa dendak, baina baita zapata dendak
eta ile apaindegiak ere.
Aipatu bezala, pintxo-pote
zerbitzua ere izango da Oxirondoko gunean ekimenak irauten
duen bitartean, Pol-Pol tabernak
eskainita. Prezioari dagokionez,
pintxoa eta ardoa hartzeak 2 euro
balioko du; pintxoa eta garagar-

datua

68
modelo

Izango dira Udaberri
eguneko pasarelan. Denda
bakoitzeko lau herritar.

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

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

maite txintxurreta

Hippy erara girotua
Ninika loradendako Ana Pinedak azaldu du gunearen apainketa bojo chic estilokoa izango
dela, aurkeztuko dituzten arropetako asko bezala. Hippy estiloko dekorazioa baserrietako
elementuekin uztartuko du.
"Izpilikua, kandelak, hortentsiak, lastoa... halako gauzak
erabiliko ditugu". Belar artifiziala eta intentsitate baxuko
argi zuriak ere jarriko dituzte,
baita bi karabana ere, hippy
ukitu hori are gehiago igartzeko. Horietako bat taberna izango da.
"Pena da eguraldi txarra eginez gero Oxirondoko azoka
barruan egin beharko dugula,
eta, egia esan, prestatutako dekorazioa hobeto geratuko litzateke kanpoan", azaldu du loradendakoak.

esanak

"Loreak, lastoa,
kandelak...
jarriko ditugu
apaintzeko"
ana pineda | ninika loradenda

'Pop-up' azoka
Ohiko formatutik aldenduta,
pop-up erako azokatxoa ere jarriko dute Oxirondoko gunean, eta
herritarrek arropa eta osagarriak
begiratu eta erosteko aukera izango dute bertan.
Berritasun handietako bat da
komertzio bakoitzak ez duela
bere postua jarriko; aldiz, hainbat dendatako produktuak nahastuta egongo dira, nongoak diren
zehaztu barik. Hori bai, lau gunetan sailkatuko dute guztia, estiloaren arabera.

Profesionalen gomendioak
Biharko hitzordurako Bergara
Bizik prestatutako nobedadeak ez
dira hor bukatzen. Izan ere, bihar
iluntze-gauean pop up azoka honetan Bilboko Maria Uranga irudi
kabineteko bi profesional izango
dira personal shopper lanak egiten.
Ekimenaren antolatzaile taldeko Ainhoa Garitanok azaldu
du bi profesional horiek herritarrei lagunduko dietela norberari
hobeto doakion arropa edota osagarri hori aukeratzen, betiere,
norberaren gustuak kontuan
izanda . "Esaterako, aurpegiaren
tonuaren arabera kolorea aukeratzen lagunduko diete, edota
bularraren arabera nolako forma
doakion hobeto", azaldu du.

ainhoa garitano | bergara bizi

"Hippy estiloko arropak asko ikusiko
ditugu udaberri eta uda denboraldian"
Apustu berezia egin du oraingoan Bergara Bizik. Ainhoa
Garitanok aipatu du herritarren
partetik harrera oso ona izaten
dutela horrelako egitasmoek.
Formatu berri batekin ausartu zarete. Zein da helburua?
Berrikuntza nagusietako bat
da pop-up estiloko dendatxoa
jarriko dugula eta Bilbotik bi
personal shopper etorriko direla. Hala, personal shopper horiek
lagunduko digute gure jeneroa
saltzen. Jendeak galdetu dezake: "Eta zergatik ez zarete zuek
saltzaileak?"; baina gure ideia
da komertzioek bat egitea. Denda bakoitzak bere postua jarriz
gero, jendearen joera da ezagun
dituen horietara jotea.
Nolako tendentziak datoz?
Hippy erako arropak asko ikusiko ditugu. Guk lau gune edo
estilo desberdindu ditugu: marineroa, txuri-beltza, sport chic
eta bojo chic. Urtero daudenak
baina ez direnak modaz pasatzen.

ion moñux

Gauza asko antolatzen ari zarete azkenaldian komertzioen
elkartetik.
Hala da, eta jendeak gero eta
gehiago jarraitzen gaitu eta galdetzen digu ea hurrengo zer
izango den. Eta komertzioentzat
ere onura dakarrela esango nuke.
Jende askok orain esaten dit
jada ez dela kanpora joaten erostera, lehenengo herrian begiratzea nahiago duela. Hori eskertu egiten da.

ANGEL OIARBIDE

goiena telebista | harira | HERRI ORDEZKARIEKIN ELKARRIZKETAK,
ANGEL OIARBIDE, GURE ESKU DAGO
maiatzak 31, 22:00 | eneko azkaratek AURKEZTUA
Egin galdera: Whatsapp: 688 69 00 07 | Posta elektronikoa: berriak@goiena.eus | Goiena app: Galdera bidali

debagoiendarrok dioguna
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Erretiratuei esker
ona adierazteko
SUDCek 50. urtez antolatuko du biharko egun berezia
Gipuzkoa etorbideko horman egingo dute mural berria. |

jokin bereziartua | arrasate

Hamaika dira urte osoan zehar
SUDC elkarteak antolatzen dituen
ekitaldiak, eta biharko Erretiratuen Eguna izango da horren
beste adibide bat. Elkarteen elkarteak –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 eramateagatik. Lan handia da, baina, helburua ikusita, gustura egiten dugu.
Erretiratuei eskertu behar diegu
urteetan zehar egindako lana;
gure herrian egindako ahaleginak, 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, eguraldiagatik... agian, azken orduan ez
dira agertzen, eta horregatik ez
dugu izenik ematen aldez aurretik", adierazi du antolakuntzako
Andoni Altzelaik. Prestaketetarako, goizeko zortzietan elkarte
bakoitzeko bi kide elkartzen dira
mahaiak eta bestelakoak muntatzeko, eta ondoren catering
enpresa batek ematen die bazkaltzen erretiratuei; betiere,
SUDCekoen laguntzarekin.

"Irudi artistikoa", herriko
sarrera apaintzeko asmoz
Gipuzkoa etorbideko paretako mural berria
aukeratzeko, herritarrekin egon nahi du gobernuak
j.b. | arrasate

Iaz kiroldegi barruan egin zuten bazkaria, kanpoko kantxetan. |

Kiroldegiko aparkalekuan
Adikzioaren legeak kiroldegi
barruan alkohola edan eta erretzea galarazten duela-eta, aurten
erabaki dute Erretiratuen Eguneko bazkaria kiroldegi kanpoko
aparkalekuan egitea. Karpa handi bat jarriko duten arren, espero 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 egiten duten enpresa guztiei.

Umeen danborradak,
helduen ibilbidea aurten
j.b. | arrasate

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

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

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.

ko da, 16:30etik 18:00etara. Honako hau da arropak jasotzeko egutegia: maiatzaren 31n barrilero
mutilak, ekainaren 1ean barrilero neskak, ekainaren 2an danbor
-joleak, ekainaren 3an eskoziarrak,
ekainaren 6an kantinerak eta
hilaren 7an sukaldariak, gastadoreak eta banderatuak.
Helduek, berriz, maiatzaren
30ean hasiko dituzte entseguak.
Arizmendi Ikastolako Gaztelupe
guneko –San Viator zena– patioan
egingo dira, 20:30ean.

Santa Marinatik
Zornotzara,
batukadarekin
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.

eskarne garitaonandia

Gipuzkoa etorbideko horma
konpondu eta apaindu gura du
Udal Gobernuak, eta, horretarako, Bilboko Wallart Mural
Painting enpresari esleitu dio
bertan "irudi artistiko" bat egiteko lana. Obra, Zerbitzuak,
Mantenua eta Auzoak batzordeak
proposatuta, 15.125 euroko aurrekontua –BEZa barne– izango
du lanak. Euste-horma horrek
450 metro koadroko azalera du
eta "beharrezkoa" du konponketa, OZMA batzordeko buru
Oscar Garciaren arabera: "Hasiera baten, herriko artistekin
kolaboratu nahi genuen, baina,
hormaren egoera oso txarra
denez, erabaki genuen konponbide integrala ematea". Azaldu
duenez, hormaren konponketa
lanak eta irudi artistikoa aparte kontratatuko balira, kostua

"asko" handituko litzateke. Paretako landaredia kentzea eta
kalteak konpontzea izango dira
eginbehar nagusiak.

Herritarren iritzi bila
Horma hori berritzearen eta
edertzearen enpresa arduradunak bost proposamen aurkeztu
beharko ditu, gutxienez: "Helburua da parte-hartze prozesu
bat irekitzea irudiaren aukeraketarako; arrasatearrek
gehien gustatzen zaien diseinua
bozkatu ahalko dute".
Irudi berria originala eta
inon argitaratu gabea izan beharko da, eta estiloa eta teknika
libreak izango beharko dira,
betiere, kanporako egokiak izaten badira: "Herriaren irudi
positibo bat transmititu beharko du, ingurumenari, hiriari
zein arkitekturari dagokienez".

Iazko umeen danborrada, Herriko Plazara heltzen. |

antonio murillo

EH Bilduk posta bidez
botoa emateko
laguntza eskainiko du

PSE-EEk martxan du
posta bidez botoa
emateko bulegoa

Ekainaren 26ko hauteskundeak sanjuanekin batera izango direla-eta EH Bilduk
"garrantzitsu" deritzo posta
bidezko botoa "bermatzeari"
herritar orori. Jai-Zalen, Alkartetxean eta Iratin egongo dira,
nahi duen orori inprimakiak
betetzen laguntzen; astelehenetan, martitzenetan eta eguenetan, hurrenez hurren.

Alderdi Sozialistak ekainaren
16ra arte izango du zabalik
Martxoaren 8 kaleko lehen
zenbakian duen Herriko Etxea,
ekainaren 26ko hauteskundeetarako 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.
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Siriarako laguntza
eskatzen jarraitzen
du Harreman-ek
Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko Alma
Saavedrak hitzaldia emango du maiatzaren 31n
jokin bereziartua | arrasate

Harreman GKEk Siriaren alde
sustatutako kanpainaren
barruan, Mugarik Gabeko Medikuak erakundeak –Euskal Herriko ordezkari Alma Saavedraren
eskutik– hitzaldia eskainiko du
maiatzaren 31n Kulturaten
(18:30). Sirian bizirautea du
izenburu eta Ane Irazabal, Mikel
Ayestaran eta Iker Pastor kazetarien lekukotza jasotzen duen
Save the children bideoa proiektatuko 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", adierazi dute. Lau kontu korronte
zenbaki ireki dituzte: 3035 0001
53 0010132964 (Laboral Kutxa),
2095 5055 50 9115887960 (Kutxabank), 2100 1972 03 0200112601
(La Caixa) eta 3008 0253 49
2793534526 (Rural Kutxa).

Elkartasun Eguna: ekainak 4

Elkartasun Eguna, 2014an. | goiena

Era berean, Harremanek gertu
dauka Elkartasun Eguneko egitaraua. Ekainaren 4an ospatuko da aurten, Seber Altube
plazan, 10:00etatik 20:30era.
Egitarau erakargarriaz aparte,
urtero moduan, GKEn erakusketa eta bidezko merkataritzako produktuak izango dituzte
eta Ankurren (India) aldeko
Ibai-Arteren tonbola ere izango
da, baita Arizmendi Ikastolak
antolatutako ekintzak ere.

nire ustez
ane
zuazubiskar

Probisionala

D

uela ez asko ezagutu nuen
X. Gaztea da, eta kazetaria. Miresten nuen
ezagutu aurretik, eta
estimatzen dut bere lana oraindik. Esperientziatik aholkatu
zidan, intentzio onenez: ibil nendila kontuz sare sozialekin, eta

iritzi artikuluekin, aritu behar
izan duela bereak ezabatzeko
eskean, "badakizu non egiten
dudan lan" eta. Komunikatzailea
da Y; kazetari multimedia. Eguna erotuta ematen duen horietakoa. Erdi barrez, erdi serio
esan dit parrandan, hobe dudala bertsolari moduan egin karrera, eta ekidin bere estutasunari
dagokion soldata estua.
Janzkeraz neutroa izan dadila kazetari lanean ari denean.
Irakasleak eman dio aholkua
Z-ri, eta arrazoia eman dio berak.
Asmo onez esan dio, lana txukunagoa izango dela sinetsita.
Ez horregatik bakarrik. Bide

zuzenean lerratzeak lan aukerak
areagotuko dizkiola uste du irakasleak.
Ostegun gaueko ordu txikitan
harrapatu gintuen gu elkarrizketak. Eta han, komunikazioko
sei ikasle hasiberri, autozentsuraren beharraz hizketan. Komunikatzaile profesional izan aurretik inkomunikatzaile probisional
izatearen onurez.
Nahi genuen mundua aldatu.
Eta orain, izango bagara, izango
gara marka zuriko komunikatzaile prekario. Ahaztuta, zurikeriak gehiegi duela grisetik,
eta neutroak ia dena botereari
eustetik.

Sanjuanetako ekitaldiak
udaletxeko balkoitik
ikusteko izen-ematea

Herri galdeketarako
boto aurreratua,
ekainaren 4ra arte

Ukrainako gerraren
dokumentala ekainaren
11n estreinatuko da

Aurten lehen aldiz, sanjuanetako
zenbait ekitaldi –umeen danborrada, Errementari Dantza eta
helduen danborrada– udaletxeko
balkoitik ikusteko aukera egongo
da. Udalak 15 sarrera bikoitz zozketatuko 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.

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

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

12 arrasate | kirola
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16,13 metroko
saltoa egitea
lortu du Iñigo
Uribarrenek
x.g. | arrasate

Aurtengo finala jokatuko duten bi taldeak |

zaldebar futbol txapelketa

Aurtengo finala jokatuko duten bi taldeak |

Betrayer eta Lasagabaster taldeek jokatuko
dute Zaldibarko Ligako finala bihar, 17:30ean
16:30ean Aldatz eta Sonografos taldeak izango dira nor baino nor gehiago
xabi gorostidi | arrasate

Zapatuan erabakiko da 2015-2016
denboraldiko txapelduna nor
izango den. Betrayer eta Lasagabaster talde klasikoen arteko
lehiatik aterako da txapelduna.
Betrayer taldeak 1992a ezkero
dihardu txapelketan parte hartzen. 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 bakarrean lortu zuen txapeldun izatea,

Kontxako hondartza
errugbi zelai bihurtuta
ART gazteek harean jolastuz amaitu dute urtea
x.g. | arrasate

Arrasate Rugby Taldeko gaztetxoek Kontxako Rugby Txapelketa jokatu zuten pasa den domekan. Eguraldia lagun ez izan arren,
egun-pasa ederra egin zuten Kontxa hondartzako harean euren
onenak ematen.
Errugbia beste era batera
gozatzeko aukera izan zuten eta
zoragarritzat jo zuten domekakoa.
Esperientziaren onurak ikusita,
etorkizunean berriz errepikatzeko asmoa azaldu dute talde zuri
-morekoek.
Bestalde, Leintz Eskola Kirolarekin elkarlanean, errugbi saioa

antolatu zuten Mojategin zapatu
goizean. Gazteei errugbia praktikatzeko eta honen onurak ezagutzeko asmoz antolatutako ekimena izan zen.
Lehen hezkuntzako 3. eta 6.
mailetako 50 ikasle inguru batu
ziren eta ederto pasa zuten errugbiarekin egindako lehen kontaktuan.
ARTko eta LEKeko kideen
gidaritzapean, askotariko ariketak prestatu zituzten errugbiaren
alderdi teknikoak lantzeko. "Askorentzat ezezaguna den kirola gerturatzea lortu dugu", adierazi
zuten ARTko arduradunek.

ARTko gaztetxoak Kontxako hondartzan. |

arrasate rugby taldea

2008koan. Finalerdietan egindako 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 jokatuko dute.

zaldebar futbol txapelketa

Sari banaketa
Finala jokatu ondoren, sari banaketa ekitaldia egingo dute antolatzaileek.
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 Blanco (Lasagabaster), Ion Muruamendiaraz (Sonografos), Gorka
Maria Seco (Abokajarro) eta Ion
Lucero (Aldatz) izango dira saria
jasoko dutenak.

Salto hirukoitzean Arrasateko inoizko markarik onena
eta Gipuzkoako hirugarren
onena ezarri zuen Iñigo Uribarren arrasatearrak pasa
den zapatuan. Anoetan jokatutako lehen mailako Liga
Txapelketako proba barruan
ezarri zuen, bere aurreko markarik onena (15,84 metro) 32
zentimetro hobetuta.
"Azken entrenamenduetan
16 metroko langa gainditzetik
gertu nengoela sumatzen ari
nintzen. Proba egunean bertan, sentsazio ezin hobeak
nituen beroketak egiten ari
nintzela, eta nire kideei esan
nien egun horretan gaindituko nuela. Eta horrela izan
zen". Aire libreko denboraldia
hasi berri du Uribarrenek eta
bigarren proban bere errekor
pertsonala lortu du. Denboraldia abuztuan amaituko da
eta oraindik marka hobetzeko
"aukera handiak" dituela esan
du Uribarrenek.
Ekainean Madrilen jokatuko den Espainiako Txapelketan, Euskal Selekzioa ordezkatuko du atleta arrasatearrak.

'Beste bat! eguna'
ospatuko dute St. Pauli
zaleek zapatuan
Azken urteetako ohiturari
jarraituz, Beste bat! eguna
antolatu dute, beste behin.
Aurtengoan St. Pauli Kataluniako delegazio baten bisita izango dute. Bi taldeen
arteko futbol partiduarekin
emango diote egunari hasiera.
Poteoa hasteko, Beste Hiru!
taldeak kontzertua joko du
Amaiur tabernan. Bazkalostean, Quadrophenicos, Arkaiko, Skaleak eta Jolly Rogers
Band taldeak arituko herriko
tabernetan.

opel arrasate

Gazteen txirrindularitza
Ttakun elkarteak
antolatutako
txalaparta ikastaroa
Datorren astelehenetik ekainaren 27ra bitartean txalaparta ikastaroa emango du
Ttakun elkarteak.
Ikastaroak astelehenetan
izango dira, 18:00etatik
20:00etara. Euskal instrumentu hau ondo jotzeko trebezia
eskuratu nahi dutenek izena
eman beharko dute Gazte
Bulegoan. 943 25 20 65 telefonora deituz edo gaztebulegoa@
arrasate.eus helbidera idatziz
ere egin daiteke. Prezioa 20
euro da eta ikasle eta langabeentzat, 10 euro.

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.

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, Memoria Historikoaren Euskal Zentrora bisita egingo dute, Elgetan.

kultura | arrasate 13
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Al-Andalusen aste
kulturala azken txanpan
Ekitaldi musikalez betetako asteburuarekin
emango diote amaiera 26. edizioari
xabi Gorostidi | arrasate

Asteburu honetako ekintzekin
amaituko da Al-Andalus elkartearen 26. aste kulturala.
Denetariko ekintzak egon
dira maiatzaren 21ean hasi zenetik: bazkariak, playback jaialdia,
jaki eta ardoen dastaketa eta
hitzaldiak, besteak beste.
Gaur, egubakoitza, Haurren
Eguna ospatuko dute. Hauen
gozamenerako, gaztelu puzgarriak, litxarreriak eta txaparekin egindako eskulan tailerrak
egongo dira.

Kontzertu ugari asteburuan
Hitzordu musikalez betetako
asteburua prestatu dute Al-Andaluskoek. Zapatuan hiru talde
arituko dira: oholtzara igotzen
lehenak Alegria de la Sierra
taldekoak izango dira. Bazkalaurreko giroa berotuko dute,

13:15ean hasiko den kontzertuarekin.
19:00etan, Sueños de Andalucia dantza taldekoek euren
ikuskizuna eskainiko dute, eta
19:45ean, Kordobako Pueblo
Nuevo herriko Tremolo taldeak
egingo du kontzertua. 21:30ean,
bazkideentzako gala afaria hasiko dute, eta ostean, 23:30ean,
Tremolo taldekoak berriz igoko
dira oholtzara, bigarren ikuskizun bat eskaintzera.
Domekako egunari hasiera
emateko, Al-Andalus koruak
kantaldia egingo du, 13:00etan
hasita. Jarraian, 13:40an, Lourdes Oncala sevillana eskolako
dantzariek hartuko diete testigua. Hau amaituta, ohorezko
brindisarekin eta ondorengo
bazkariarekin emango dute
amaitutzat aurtengo aste kulturala.

Arrasate Musikalen Udaberri
Musikaldiak ez du etenik
x.g. | arrasate

Arrasate Musikalen Udaberri
Musikaldia aurrera doa. Gaur
arratsaldeko kontzertuarekin
amaituko dituzte maiatzeko
ekitaldiak. Flauta eta akordeoi ikasleek aurtengo ikasturtean hartutako trebeziak
plazaratzeko kontzertua eskainiko dute, 18:30ean, Kulturaten.

Gitarra ikasleak. |

Arrasate musikal

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

peta ikasleek kontzertua eskainiko dute asteazkenean,
18:30ean, eskolan, eta tronboi,
tuba eta bonbardinokoek ostegunean, 18:30ean, Kulturaten.

Seber Altube, artea
salerosteko gune
X.g. | arrasate

Arrasateko Margo Taldeko artistek euren artelanak plazaratuko dituzte zapatuan. Seber Altube plaza margolanak erakutsi
eta salerosteko bazar bihurtuko dute. Goizean 10:00etatik
14:00ak arte eta arratsaldean
17:30etik 20:00etara.

Bosgarren edizioa
Ekimen hau egiten duten bosgarren aldia da, eta Seber Altuben egiten duten hirugarrena.
Iaz Margo Taldearen 25. urteurreneko erakusketa egin zutenez,
ez zuten ekitaldi hau egin, baina aurten berriz antolatu dute.
Tano Ribas erakusketaren anto-

Iker Barandiaran | Kooltur Ostegunak-eko antolatzaile taldekoa

"Pozik gaude seigarren edizioak
izan duen erantzunarekin"
Atzoko kontzertuarekin amaitu da aurtengo Kooltur Ostegunen zikloa.
Publikoari dagokionez, iazko joera positiboari jarraipena eman dio
a. aranburuzabala | arrasate

Kooltur Ostegunak ekintza kulturalak seigarren denboraldia
du aurtengoa, eta atzoko kontzertuarekin amaitu dute aurtengo
ikasturtea.
Aurten, 30 kontzertu baino
gehiagoko programa oparoa eskaini dute, ostegunero, zuzeneko
musika ikustea eskertzen duten
horientzat. Iker Barandiaran
antolatzaile taldean aritu da hasieratik; beraz, ikasturte honetako
balorazioa egiteko pertsona aproposa da oso.

Seigarren edizioa amaitu berri,
zer-nolako balorazioa egiten duzu?
Egia esan, oso ona izan da, nahiz
eta topiko kutsua duen erantzuna 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 efektu horrek irautea lortu zuen,
baina 3. eta 4. urteetan beherakada igarri genuen. Krisiak bere
eragina izango zuelakoan gaude;
izan ere, publiko beherako nahiko orokorra izan zen kontzertuen
sektorean.
Bosgarren urtean sentsazio
onak berreskuratu genituen, ikusle askok errepikatzea lortu genuelako eta jende berria erakartzea
lortu genuelako. Eta seigarren
honetan publiko gutxidun oso
kontzertu gutxi izan ditugu, esku
bateko atzamar erdiekin kontatzeko beste.

Azken finean, estilo askotariko programazioa eskaintzeak arrisku hori
dakar, ezta?
Bai, egia da. Proposamen batzuk
baztertu egin izan ditugu aldez
aurretik, publiko gutxi erakarriko zutela genekielako. Hori
gertatu den kontzertuetan taldekideek pozik amaitu izan dute,
jende gutxi egon arren soinua
eta agertokia onak iruditu zaizkielako.
Aurtengo kasu bakarretakoa
Yellow Big Machine talde bizkai-

Iker Barandiaran Kooltur Ostegunak-eko antolatzailea. |
tarrarena izan zen, baina egon
zen publiko apur horrengan sekulako sentsazio onak utzi zituen.
Publiko kopuruak eta kontzertuaren 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-

"Publiko gutxiko
kontzertuei
dagokienez, urte
onena izan da "
" Ez dugu oraindik
erabaki datorren
urtean jarraituko
dugun edo ez"

xabi gorostidi

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 tratu 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 ematen saiatzen gara. Taldeekin
harreman izaten saiatzen gara,
euren beharrak zeintzuk diren
jakiteko. Promozioa egiteaz arduratzen gara eta kontzertu egunean
bertan erraztasunak ematen dizkiegu lo egiteko, soinu probak
egiteko, afaltzeko... Nire ustez,
oinarrizko gauzak dira, edozein
kontzertutan egon beharko liratekeenak. Baina era horretako
esker oneko hitzak asko eskertzen
ditugu.

Zazpigarren ediziorik izango al da?
Denboraldi bakoitza amaitzerakoan bazkari bat egiten dugu
antolatzaileok, datorren urtera
begira ditugun asmoak jakiteko.
Beraz, ez dugu oraindik erabaki.

latzailearen arabera, "taldeko
margolarien lanak kalera ateratzea da helburua".

Denetariko margoak
Zapatuko azokan Arrasate Margo Taldeko hamabi partaideren
lanak egongo dira ikusgai, eta
bakoitzak dozena erdi koadro
plazaratuko ditu, gutxi gorabehera. Gehienak ikasturte
honetan zehar egindako margoak izango dira.
1,5x1,5 metroko koadroak,
akuarelak eta formatu txikiko
margolanak egongo dira salgai.
Batutako dirua urtean zehar
izandako gastuak estaltzeko
erabiliko dute.

Txorbela otxoteko kideek
emanaldia egin zuten
Mutrikun zapatuan
Arrasateko Txorbela otxoteak
Mutrikuko Santa Katalina komentuan kantaldia egin zuen joan
den zapatuan.
Hamasei abestiz osatutako errepertorioa eskaini zuten. Besteak
beste, Angel Luis Carrilloren
Habanera soñada, Raimundo
Sarriegiren Ilunabarra eta Josu
Elberdinen Izar ederrak kantuak
abestu zituzten.

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
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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
Julen Iriondo | bergara

Hondakin bilketa sistema berria
martxan jarri eta hilabetera, Elena Lete pozik agertu zen, aldaketarik 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 dagoela ere bai.
Gipuzkoan errefusarekin
dagoen arazoari dagokionez, ez
zuen baztertu etorkizunean hura
Epelen jaso beharra, baina aukera 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 Gipuzkoak ze aukera ematen dituen,
mahai gainean Epele bakarrik
ezin da egon".
Permutari dagokionez, honela azaldu zuen zergatik erabaki
duten UNEDek Seminarioan jarraitzea, Arrizuriagara aldatu barik:

"UNEDek 40 urte beteko ditu egoitza horretan; baina, gainera, toki
hori beti izan da unibertsitatea
edo egon da ikerketarekin lotuta.
UNED hor egotea oso ondo ikusten dugu; eta eraikin biak geratuko dira herritarren erabilerarako, eta Arrizuriaga jauregia
gure ekipamendu propioa izatea
eta lotura zuzena izatea lorategiarekin ezinbestekoa da". Kulturarako 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 ekipamendu horrek eta auzoak zer
eskatuko lukeen ekipamendu
horretarako".
Ipintzan, berriz, harmailak
jarriko dituzte. Jarleku asko ezingo dira izan, horretarako aukerarik ez duelako ematen harmailaren kokapenerako buruan
dituzten bi aukeretako batek ere:
ez saihesbide aldekoak, ezta igerilekura ematen duenak ere.
Beste hainbat gai ere izan
zituen ahotan alkateak Harira
saioan; besteak beste, Zubieta
berrurbanizatzeko proiektua,
auzokoen iritzia kontuan hartuta egin nahi dutena, hau ere (martitzenean bertan egin zuten lehen
parte-hartze saioa).

Batzokiko sutea: babestutako
eraikina da Azkarate Marutegi
J.I. | Bergara

Batzokian sutea gertatu eta egubakoitz goizean bertan jarri zen
harremanetan Elena Lete alkatea
Foru Aldundiko Ondare zuzendaritzarekin, 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 daitekeen galdetuta, aukera hori zabalik utzi zuen.
Letek zioen, alkate gisa, bere
ardura bazela, baita ere, sutea
inguruko etxeetara zabaltzea,
inguruko gehienen egitura egurrezkoa izanda, gainera; ez zen
halakorik gertatu, Azkarate Marutegi "eraikin sendoa" delako,
alkatearen esanetan. Suak hainbat kalte eragin zituen batzokian.

Sutearen ondorioak fatxadan. |

J.I.

Amaitu dituzte Elorregiko eta Aritzetako
luiziek hondatutako bideetako lanak
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 izateko hormigoizko harri-lubeta
sendo bat egin dute, bidearen
azpialdean eta goialdean. Era
berean, bidea zolatu eta segurtasuna bermatzeko beste zenbait
neurri jarri dituzte. 60.000 euro

Aritzetako bidea, konponduta. |

M.T.

Ekainaren 26ko hauteskundeetarako, EAJk bulegoa ireki du Ibargaraiko 15.ean;
ordutegia: 11:00-12:30 eta 18:0020:00 –943-76 47 00–. Bestalde,
zeregin bererako EH Bilgunea
ireki du koalizio abertzaleak,
Barrenkaleko 35.ean; ordutegia: astelehenetik egubakoitzera, 11:00etatik 13:00etara
eta 18:30etik 20:30era. Bi kasuetan hilaren 16an amaituko da
eskaeretarako epea.

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

1976tik gaur arteko
zinegotziei deia
galdeketa babesteko

PET, FIRST eta ADVANCED

Informa zaitez:

Maite Txintxurreta

Erbestetik itzuli den
Julian Tenari harrera
egingo diote gaur

• Azterketak prestatzeko

Ibargarai, 31 behea BERGARA
Tel.: 943 76 03 53 • espolon@euskalnet.net

Eta Elorregiko hilerrira doan
bidean otsailean hasitako lanak
ere amaitu dituzte; 2014ko azaroko luiziaren ondorioz, egoera
txarrean zegoen. Zoladura konpontzeaz gain, bide ondoko horma berreraiki dute, eta ura bide
azpitik joan dadin kanal moduko bat egin ere bai. 110.000 euroko kostua izan dute lanok.

Posta bidezko
botorako laguntza
ematen dute alderdiek

• Haur eta gazteentzako

Antzuolan eta Bergaran

Elorregiko hilerrikoa

Elorregiko hilerrira doan bidean egin dituzten lanak. |

SUMMER
ENGLISH

Ekainaren 27tik uztailaren 22ra

inguruko kostua izan du konponketak.

Ekainetik aurrera
Laura eta Lorea egongo gara!
Aprobetxa itzazu ekainean
izango ditugun
%20rainoko deskontuak!
Ibargarai 10 - BERGARA · Tel.: 943 76 00 85

Zinegotzi izandako denei egin
diete deialdia, gaur, 19:00etan
plazan, erabakitzeko eskubidearen alde daudela adierazteko eta ekainaren 5erako
Erain Debagoienak deitutako
galdeketari babesa agertzeko;
argazkia atereaz egingo dute
hori. Bestalde, boto aurreraturako aukera dago ekainaren
4ra arte –domekan salbu–
Barrenkaleko 28.ean. [Informazio gehiago, 4. orrian]
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Jardun: sendabelarren
gaineko ikastaroa
ekainaren 7an eta 14an
Lehen eguna sendabelarrak
batzeko, erabilpenak ezagutzeko eta kontserbatzen ikasteko izango da; bigarrena, olio
beratzeak, tinturak eta ukenduak egiteko. Ordutegia,
18:00etatik 20:00etara. Izena
emateko: jardunkultura@topagunea.com eta 943-76 36 61.
Julen Iriondo

Maite Txintxurreta

Ibarretxek eta Sotilek ikusmina

Ikasleak zinegotzien aulkietan

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.

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.

Afrikan ebolari aurre
egiteko Kubaren
elkartasun eredua hizpide

Adinekoen erorikoak
prebenitzeko tailerra,
ekainaren 7an eta 9an

Elosuko Otaba jaiak
ospatuko dituzte
zapatutik astelehenera

Zona Roja. La experiencia cubana del ébola liburuaren aurkezpena eta Cubanos, entre la vida
y el ébola film labur dokumentala izango dira martitzenean,
19:00etan, Irizar jauregian. Enrique Ubieta kazetari kubatarraren
azalpenak ere izango dira saioan.
Herrialdeak elkartasun handia
erakutsi zuen ebolaren krisian.

Oraindik bide luzea duzu aurretik, kontuz estropezuekin!
leloarekin, Udalak eta Jaurlaritzak 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.

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–. Domekan: 12:00etan, meza; 13:00etan,
pilota partiduak; 14:30ean,
jubilatuen bazkaria; 18:00etan,
herri kirolak. Astelehenean
jarraituko du festak.

OHARRAK
Jaien balorazioa
Jai batzordearen bilera martitzenean udaletxean, 19:00etan;
deialdia irekia da, ekarpenak
egin nahi dituen edonorentzat.

1949an jaiotakoak
Bazkaria ekainaren 11n Zabala jatetxean –13:00etan, frontoian–. 55 euro sartu behar
dira Laboral Kutxan: ES96
3035 0009 12 0091149523.

Ozkarbi azpian, maiatzaren 31n eta ekainaren 2an
Ordutegia: 19:00 - 20:30

Ludoteken jaia egingo
dute azoka kanpoan
hurrengo barikuan
Ekainaren 3an izango da,
17:00etatik 20:00etara –eguraldi txarrarekin, ludotekan–.
Bergarako, Angiozarreko eta
Osintxuko ludoteketako haur
eta hezitzaileak elkartu eta
askotarikoak egingo dituzte:
karaokea, jolasak, merienda...

Ilustrazio zientifikoa
landuko dute museoan
ekainaren 4an
Laboratoriumeko jardunaldia
10:00etan hasi eta egun osokoa
izango da. Hainbat ekintza
izango dira, eta tailerretarako izena eman behar da –94376 90 03 eta laboratorium@
bergara.eus–: marrazketa
botanikorako sarrera landuko dute tailerretan.
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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 modalitatean, Oskar Gasconek irabazi
du, Zadorra lanagatik. Koloretan,
berriz, Eladio Airesen Delta argazkia izan da onena, epaimahaikideen iritziz. Bi irundar hauek,
gainera, beste sari bana ere eraman dute lehiaketan. Bergarako
onenari dagokionez, zuri-beltzeko modalitatean Imanol Mondragonendako izan da saria eta koloretan, berriz, Jose Agustin Gurrutxagarendako.
197 lan aurkeztu dira guztira
Arizondo argazkizale elkarteak
antolatzen duen lehiaketara. Herriko onenen sariez gain, beste bergarar bat ere saritua izan da,
Benito Cantero, berea izan baita
koloretako modalitatean bigarren
lanik onena.

'Malmö', agertokia eta zinema
uztartzen dituen ikuskizuna
m.t. | bergara

Khea Ziater taldearen eskutik
Malmö izeneko film eszenikoa
ikusteko aukera izango da domekan, 19:30ean, Zabalotegin.
Thriller-a da Malmö, eta
antzerkiaren eta zinemaren
elementuak uztartzen ditu.
Claudia eta Saga dira pertsonaia nagusiak. Duela bost
urte ezagutu zuten elkar Danimarkan, 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 protagonistetako bat Maria Urzelai

Maria Urzelai bergararra. |

eitb

bergararra da, ETBko Eskamak
kentzen telesailean ere lan egiten duena. Saga abeslariaren
papera egingo du Urzelaik.
Sarrerak zortzi eurotan izango dira salgai leihatilan.

nire ustez

Erakusketa Aroztegin

Zuri-beltzeko modalitateko lanik onenak. |

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

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

Mahonero asteburua ospatuko
dute datorren astean futbolzaleek
m.t. | bergara

Zapatua, egun handia

2015-2016 futbol denboraldiaren
amaiera ospatzeko, ekimen berri
bat aurkeztu du Bergara Kirol
Elkarteak: mahonero eguna. Datorren egubakoitzean, ekainak 3,
seminarioko karpa zabalduko
dute arratsaldez, bi egunez herriko 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. Bertaratzeko gonbidapena Kirol
Elkarteko jokalari, zuzendaritzako kide, entrenatzaile, familiarteko eta zale guztiei zabaldu nahi
izan diete.

Zapatuan, futbol eskolako azken
urteko neska-mutikoekin arteko
futbol txapelketa izango da goizez
seminarioan. Eguerdian, txapelketako sari banaketa eta trikitilariekin girotutako poteoa.
Gero, bazkaria egingo dute
karpapean. Txartelak salgai daude Ariznoa, Bule eta Depor tabernetan. Nagusienak 20 eurotan
eta gazteenak 15 eurotan.
Arratsaldean, denboraldiko
sari banaketak, zozketak eta
jokoak izango dira. Eguna amaitzeko, karpan afaltzeko parrilada
egingo dute, eta horren ostean,
DJ jaia izango da. Antolatzaileek
BKEko arroparekin joateko dei
egin dute.

marije
ugalde
oskar gascón

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

Ehun Miliak ultra trail
lasterketarako
boluntario bila
Pol Pol MT boluntario bila
dabil uztailaren 8an Bergaratik pasako den Ehun Miliak
probarako. Izena emateko,
bulegoan, pol-pol.menditaldea@hotmail.com-en edo hankaluzetrail@gmail.com-en.
Ekainaren 3a aurretik. Izen-abizenak, NA, telefonoa eta
kamiseta neurria zehaztu.

Banaka Astasio eta
taldeka Sestao garaile
tximista xakean
Asteburuan jokatu zen txapelketa Agorrosinen. David
Astasio gasteiztarra izan zen
onena banaka, eta taldeka
Sestao-Natur Gas. Bergarako
taldeak hamaikagarren egin
zuen. "Maila altua" nabarmendu dute antolatzaileek.

Debarroko pilota
finalean Bergarako
hiru bikote izango dira

Ariznoakoak podiumean

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.

Eguaztenean irabazita, gazteak
zein nagusiak finalera igaro
dira. Kadeteak aurrez zeuden
klasifikatuta. Gaur, herriartekoaren barruan, Azpeitian
jokatuko dute bergararrek.
Bihar, 11:30ean hasita, Udaberri txapelketako lau partidu Udal Pilotalekuan, gazteen
bat eta nagusien hiru.

Eromenaren
ondorioa

B

i urte pasa dira Europako Musikarien Jaialdia egitasmoa aurkeztu
zigutenetik. Donostia
2016 hiri kulturaleko ekitaldien
artean, Europako 15.000 musika ikasle elkartzea zen helburua.
Donostiako Musika eta Dantza Eskolak hartu zuen jaialdia
antolatzeko ardura. Bertako
zuzendariak, Mikel Matek, Euskal 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

labegaraieta
SAILKAPENA
	TALDEA	
1	Estrella Coja
2	Errefuxa
3	River City
4	Komando Piperrak
5	America
6 Poteo Izarrak
7 Vodka Juniors
8	Birgerias
9	Sanpe United
10	HIS	
11	Arrano Zabalik
12	SVC

P	J
42
35
33
33
23
23
19
15
13
9
9
8

16
16
14
16
14
15
15
15
14
14
14
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.

musika eskolen babesa izango
zuela erabaki zen.
Udalen laguntza beharrezkoa
zen proiektua aurrera eramateko. Gipuzkoa, Bizkai, Araba,
Nafarroa, Errioxa eta Iparraldeko 59 udalek azpiegitura ziurtatzeko hitzarmena sinatu zuten.
Garazi Zabaletaren Musikatu Bizitza (lelo polita) izan da
abesti ofiziala. 2015ean Anoetan
egin zen jaialdiari hasiera emango zion ekitaldiaren simulakroa.
Oso kritika txarrak jaso arren,
eromenarekin jarraitu zuten
antolatzaileek.
Ilunben izan zen hasiera
ekitaldia (entseguek zerbaitetarako balio dute). Espektakulu zoragarria! 9.000 musikari
hizkuntza komun batekin: musika. Ondoren, Euskal Herria
musikaz bete zuten europarrek,
eta Saguesen jaialdiari agur
esateko, sekulako festa!
Batzuen eromenak ahaztu
ezinezko musika jaialdia bizitzeko aukera eman digu.

Esteban Landart
organo jolearen
kontzertua etzi

K

omunitatea goiena
stoltz-frères organoaren lagunak
Esteban Landart organo jole
irundarrak kontzertu onuragarria eskainiko du domekan,
maiatzak 29, Santa Marinako
elizan. 19:00etan izango da
emanaldia, eta sarreretatik
lortutako dirua San Pedro
parrokiako Stoltz-Frères organoaren konponketara bideratuko dugu.
Musikari bezala ibilbide
oparoa du Landartek. Frantziako estatuko kontserbatorio garrantzitsuetan ikasi
zuen, eta gaur egun sonatua
da bere izena. Baionako kontserbatorioan eta Musikenen
ematen ditu eskolak egun.

OÑATI
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aukera eskainiko zaie herritarrei.
Haurrek ere izango dute beren
txokoa, munduko jolas eta eskulan tailerrekin. Horrez gain,
jatorri ezberdinetako janaria
probatzeko aukera egongo da
eguerdi partean eta dantzen saio
batekin emango diote amaiera
festari.
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Berdinsarean
sartu da
Oñatiko
Udala
o.e. | oñati

Tokia

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

goiena

Munduko hizkuntza asko
entzungo dira bihar plazan
Beste kultura batzuk ezagutzeko aukera ere egongo da Auzoko jaian
oihana elortza | oñati

Euskara erdigunean jarrita, jatorri ezberdinetako hizkuntza eta
kulturak ezagutzeko aukera emango du bihar, zapatua, Oñatin
egingo den Auzoko egitasmoaren
hirugarren jaiak.

Ekimen honetan parte hartzen duten herri guztietako parte-hartzaileak etorriko dira, eta
herritar guztiek gozatzeko moduko ekitaldiak antolatu ditu Oñatiko Auzoko taldeak, 11:30ean
hasita.

Mundua
Aurreko bi edizioetan bezala,
aurten ere, lehenik, ekitaldi txiki bat egingo dute Foruen plazan.
Ondoren, Auzokoren saioetan
burutzen diren dinamikak ezagutu eta horietan parte hartzeko

Egun, Gipuzkoa eta Arabako
hamaika herritan dago martxan
Auzoko egitasmoa, eta, aniztasuna oinarri hartuta, euskaraz
ez dakitenak euskarara gerturatzeko 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, Eskoriatza, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Azpeitia, Bergara, Donostia,
Ibarra, Soraluze eta Gasteiz dira
gaur egun egitasmoa martxan
duten herriak. Euskaratik urrun
bizi direnak euskarara gerturatzeko helburuarekin, astero biltzen dira taldeak, ordu eta erdiz
euskaraz aritu eta ongi pasatzeko. Baita Oñatin ere. Pakistangoak, Kolonbiakoak, Portugalekoak, Argentinakoak, Espainiakoak, Gineakoak, Marokokoak
edo Nepalgoak daude tartean,
adibidez, eta baita ama hizkuntza euskara duten oñatiarrak
ere. "Taldean, baina, badago
gehiagorendako tokia ere", dio
Urko Egañak, Auzokoko dinamizatzaileak.

Zozketa

Botoa Txantxiku ikastolan eman
ohi duten herritarrek Zubikoa
kiroldegian emango dute datorren
ekainaren 26an egingo diren hauteskundeetan.
Aldaketa honen arrazoia da
Txantxiku ikastolan egokitze
lanak egin behar dituztela. Proiektu 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 hamabostaldian hasiko dira.

Botoak jasotzeko hamabost mahai
egongo dira ekaineko hauteskundeetan Oñatin eta ikastolan egon
ohi diren zazpiak kiroldegian
egongo dira. Beste mahaiak Olakua dorrean, Txiki Txokon, Elkar
Hezin eta Errekaldeko eskola
txikian egongo dira. Mahai horietan egongo diren herritarren zozketa asteburuan egingo dute eta
datorren astean banatuko dituzte jakinarazpenak udaltzainek.
Posta bidezko botoa ekainaren
16ra arte eska daiteke eta kanpaina 10ean hasiko da. Kartelak
jartzeko panelak ohiko tokietan
jarriko dituzte.

Hobi septikoak
garbitzen
lagunduko du
Udalak
o.e. | oñati

Botoa ikastolan ematen dutenek
Zubikoan emango dute ekainean
o.e. | oñati

Berdintasunaren aldeko eta
emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Euskadiko
udalen sarea da Berdinsarea,
eta horko kide da Oñatiko
Udala, beste 60 udalerrirekin
batera.
Joan den azaroko osoko
bilkuran onartu zuen udalbatzak, aho batez, Oñati Berdinsarean sartzea, eta zerbitzua ondo emateko bermeak
dituela erakusteko dokumentazioa 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, Maitane Iribarrek.

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.

Baserri inguruetan dauden
putzu edo hobi septikoak garbitzeko diru laguntza emango
du aurrerantzean Oñatiko
Udalak.
Auzoak eta landa garapeneko departamentuak lehen
sektorerako bideratuko duen
diru laguntzaren barruan sartzen den lerro berri bat da
hau. "Baserri asko urbanizatuta daude, baina beste asko
ez, eta putzu horiek garbitzeko laguntza emango du udalak.
Garbiketaren kostuaren erdia
ordainduko du udalak, gehienez 6.000 euro. Baserritarrak
udaletxean aurkeztu beharko
du lanaren faktura eta horren
erdia jasoko du bueltan", dio
departamentu horretako udal
teknikariak, Aitor Gerenabarrenak.

julen iriondo

Erain: Lopez eta Saratxaga

Ekainaren 15ean irekiko
dute igerilekutik
belardira joateko atea

Kale garbiketako
lanpostuetarako
izen-ematea ixtear da

Lesbosko boluntarioen
lana ezagutzeko
hitzaldia egingo dute

Oñati ezagutzeko
irteera antolatu du
Lagun Lekuk

Arte udalekuetara
joateko izen-ematea
zabalik dago

Ekainaren 15etik aurrera igerilekutik kanpoko belardira joateko atea zabalik egongo da. Egun,
kanpoko belardia zabalik dago,
baina ezin da igerileku barrutik
joan, kanpoko sarbidea bakarrik
erabili daiteke.
Bestalde, igerilekuetara joateko bonuak badituzte aurten ere.
Hamar sarrerako bonuak dira,
eta kiroldegian eska daitezke.

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

Lesbosen eta Atenasen errefuxiatuei laguntzen boluntario
moduan lanean ibili den Iñaki Iraola elgoibartarra etorriko da martitzenean, hilak 31.
Hotz Oñati taldeak antolatu
du hitzaldia eta kultura etxeko zinema aretoan izango da,
19:30ean. Boluntarioen esperientzia zuzenean ezagutzeko
aukera izango da.

Oñati hobeto ezagutzeko irteera antolatu du Lagun Leku
elkarteak datorren martitzenerako, maiatzak 31. Jerardo
Elortzak gidatutako bisita
izango da eta ondoren bazkaria egingo dute herriko jatetxe baten. Zenbat lagun joango diren jakiteko komeni da
aurrez izena ematea; Lagun
Lekun eman behar da.

Udako oporretan egingo dituzten arte udalekuetara joan
gura duenak eman dezake
izena dagoeneko. 11 eta 15
urte bitarteko gazteei zuzendutako udalekuak dira eta
hamabi lagunendako tokia
egongo da. Ekainaren 27tik
uztailaren 22ra arte izango
dira, Bidebarrietako tailerrean. Doan dira.

18 OÑATI

2016-05-27 | egubakoitza | gOIENA

"Plazer hutsa izan da talde
honen parte izatea"
Asier Ugartek, Endika Ruizek eta Mikel Urkiak jokalari izateari utzi diote
eneko azurmendi | oñati

Hainbat arrazoirengatik, hiru
gazteek jokalari izateari uztea
erabaki dute aurtengo denboraldi amaieran.
Aloña Mendirekiko antzeko
iritzia dute hirurek. "Futbola
bigarren mailako gauza bat izan
da talde honetan. Gehiago balio
du taldekideekin daukazun harreman 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 berarendako. Ruizek ere bat egiten du
horrekin. "Bigarren kuadrilla
bat da Aloña Mendi, lagun talde
bat gara", onartu du.
Jokatzen ez jarraitzeko erabakiari dagokionez, arrazoi ezberdinek 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 entrenamenduetara joateko, nahiz eta
gero partiduetan minutu asko
eduki. "Gainera, jokalari gazteagoen hazkundean oztopo bat naizela iruditzen zait, minutu dezente 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, baina 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 jarraituko eta "berarendako denbora"
hartzea gustatuko litzaiokeela.
"Ez dut aterik ixten. Aurrean
daukadana disfrutatu nahi dut",
onartu du.
Urkiak, berriz, patinetan ibiltzen ikasi gura du. "Beti ikasi
nahi izan dut, eta orain da momentua", azaldu du.

Igor Serrano ere badoa
Mikel Urkia, Endika Ruiz eta Asier Ugarte. |

eneko azurmendi

nire ustez
aitor
ugalde

Urteurrena

O

spakizun egunak izan
ditugu gurean, Oñati Irratiak 25 urte bete dituela
ospatu baitugu. 25 urte,
nire bizitzaren erdia eta erdi
horren zatirik handiena Oñatin
pasatu izanaren arrazoi nagusietako bat bada Oñati Irratia. Bazegoen zer ospatua.
Ospatzeko unea izan da eta
orain arte egindakoari begiratzekoa 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 azpimarratzekoa.

Muga argiak dauzkan irratia
da Oñatikoa, teknikoki eta baliabideen aldetik txikia, gaur egun
munduko edozein lekutan entzun
badaiteke ere bere uhinak Oñatiko 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 badelakoan nago; alegia, Oñati Irratiak
eta beste herri komunikabideek
eragin dutela urtez urte areagotzen joan diren herri ekimenen
sorreran, egiten den hori jaso eta
zabalduko duena egoteak erraztu
egiten duela gauza berriak sortzea.

"Eragin hori
alderantzizkoa ere
badelakoan nago"

Entrenatzaile idiazabaldarrak
ere taldea utziko du aurten.

Kofradiako kideek joan den astean aurkeztu zuten santu berria. |

m.b.

Aozaratzako Migelen
irudi berria ikusiko
da prozesioan
mireia bikuña | oñati

Aozaratzako San Migelen irudi
berriak aurrekoak baino pisu
txikiagoa du, arinagoa da, eta
horixe izango da domekan egingo den Corpusetako prozesioko
berritasun nagusia.
"Orain arte erabili den irudiak 70 kilo pisatzen du. Egur
trinkozko irudia da. Pisu horri,
santua eramateko oinarriaren
pisua gehitu behar zaio. Corpuseko prozesioan lau lagunen
artean eramaten dute, eta oso
nekeza zen eurendako", azaldu
du kofradiako kide Carlos Agirrebengoak. Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko arte
ederretako fakultateko irakasle 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 monumentu izaera dauka eta adituekin adostu beharko dugu zein
lekutan ipini", diote kofradeek.
Aurten ere prozesioaren
osagaiak erakusteko bisita antolatu 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 ondoren hasiko da prozesioa.

Mundu osoko 200dik
gora arrazolatar
elkartuko dira Oñatin

Gazteek diru
laguntza eska
dezakete
alokairurako

Ekainaren 18an eta 19an egingo dute topaketa
eta hitzaldiak eta irteerak antolatu dituzte

o.e. | oñati

o.e. | oñati

Arrazola abizena daramaten
200dik gora lagun elkartuko
dira Oñatin datorren hilean.
Gaztela-Mantxa, Kolonbia, Belgika 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 Arrazola etxea bisitatuko ditugu,
baita Bizkaiko Arrazola auzoa
ere, adibidez", azaldu du Jose
Ramonek.
Topaketa ekainaren 18an
eta 19an egingo da eta partehartzaileek euren arbasoen
misterio eta bitxikeriak ezagu-

tzeko aukera izango dute hitzaldien bitartez. Arbaso aipagarrien artean daude, besteak
beste, 1599. urtean Isabel erreginaren 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 jarraipena ematen dio duela bi urte
Guadalajarako Checa herrian
egin zuten topaketari. Orduan
170 lagun elkartu ziren eta Oñatin gehiago elkartzea espero
dute. Ekimen honi buruzko
informazio guztia www.arrazola.org atarian jaso dute.

Oñatiko Udalak diru laguntza
emango du, bigarren urtez, etxea
alokatu gura duten gazteendako.
Aurtengo berrikuntza da eskatzaileen 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 bizigarritasun baimen izan beharko dute.
Eskaerak egiteko epea zabalik
dago; udal bulegoetan egin behar
dira.
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Areto-futboleko
Oñati Saria
jokatuko da aurten
eneko azurmendi | oñati

Aurkezpenaren ostean atera zuten talde argazkia. |

bizipoz ekimena

Bizipoz ekimenaren lau
proiektuak abian dira

Bihar, zapatua, areto-futboleko
lehenengo Oñati Saria jokatuko
da Zubikoa kiroldegian, Aloña
Mendi Kirol Elkarteak antolatuta.
Infantil mailako mutilen
hiruko torneoa izango da eta
Debagoienekoak izango dira
hiru taldeak: Arrasateko Lek
Mondrate, Eskoriatzako Arizmeni eta Oñatiko Aloña Mendi
taldeak, hain zuzen.
Lehenengo partidua 15:30ean
izango da, Lek Mondrate eta
Arizmendi taldeen artean. Ondoren, 16:30ean, lehenengo partidu horretako galtzailearen aurka 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 badago ere, datorren urterako kadete eta gazte mailetako taldeak
ere egongo direla ziurtatu du.
"Sari hau antolatzen dugun
lehen aldia da aurtengoa, baina
datozen urteetan jarraitzeko
asmoa daukagu. Gainera, infantil, kadete eta gazte mailetako
txapelketak antolatzea da
asmoa", nabarmendu du Bernalek, baikor.

Bidaietan ingelesa erabiltzeko taldeak ekainaren 6an egingo du bilera irekia
eneko azurmendi | oñati

Bizipoz zahartze aktiboa sustatzen duen ekimena da, LEINN
(Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza) graduko bi ikaslek -Beatriz Santamaria eta Eider Etxebarria- eta Oñatiko udalak elkarlanean antolatu dutena.
Pasa den egubakoitzean aurkeztu zituzten ekimenaren lau
proiektuak: Pake Leku elkartearen dinamika aldaketa, bidaietara zuzendutako ingeles ikastaroak,
herriko irisgarritasuna eta gar-

bitasunari lotutako proiektua eta
norbanakoaren hazkunde pertsonala landuko duena.
55 urtetik gorakoei zuzendutako programa da hau. Tailer
dinamiko eta praktikoak egingo
dira eta euren beharrei erantzutea dute helburu," azaldu du Eider
Etxebarriak, ekimeneko kideak.

Pake Lekun
Bidaietara doazenean oinarrizko
esaldiak ingelesez ikasteko taldeak 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 oinarrizko esaldi edo elkarrizketa
laburrak ikasi gurako genituzke",
dio taldeko Miren Palaciosek.
Ekainaren 6an bilera irekia egingo dute proiektu hau azaltzeko
eta epea zabalduko dute jendeak
izena eman dezan. Pake Lekun
dagoen alargunen elkarteko gelan
izango da bilera, 16:30ean.

pianoa eta Ainhoa Juanizek kontrabandoa.
Familiei eta haurrei zuzendutako ikuskizuna da, batez ere
umorea lantzen da eta. Horrez
gain, publikoaren parte hartzea
ere sustatzen dute, modu jostagarri eta umoretsuan.
Nabarmentzekoa da Asturiasko Seten nazioarteko jaialdian
kaleko ikuskizun onenaren izendapena jaso zuela Txarlestrup-ek,
iaz.

Zirika Zirkus taldeko antzezleak, Aretxabaletan egindako saio baten. |

goiena

Iaz 'Tren geltokia'

'Txarlestrup' emanaldia
izango da bihar plazan
18:00etan izango da; eguraldi txarra eginez gero,
Santa Ana antzokian izango da ikuskizuna
eneko azurmendi | oñati

Zirika Zirkus taldearen eskutik
Txarlestrup emanaldia izango da
bihar, zapatua, 18:00etan, Oñatiko Foruen plazan. Sarrera doan
izango da.
Hainbat ikuskizun mota uztartzen dituen emanaldia da hau.

Hain zuzen ere, antzerkia, zirkua,
klakea, umorea eta musika zuzenean egiten dute berau osatzen
duten lau kideek.
Hauek dira artistak: Oier Bravo klarinete-jotzailea; Luis Lainezek Washboard instrumentua
jotzen du; Maribel Martinezek

Zirika Zirkus hainbat emanaldi
eskaintzen dituen taldea da eta
horien artean biharkoa dago. Iaz,
Tren geltokia izeneko beste emanaldi bat eskaini zuten Oñatin,
plazan bertan. Jende ugari bildu
zela nabarmendu du Ainhoa Juanizek, 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 gerturatzeko, guztien artean arratsalde ederra pasatzeko.
Eguraldi txarra egiten badu,
Santa Ana antzokian izango da
emanaldia.

Aloña Mendiko infantil mailako taldea. |

xanti bernal

Corpusetako
plater tiroketa
lehiaketa
egingo da bihar

Discipulos de
Dionisos eta
Bitz datoz gaur
gaztetxera

o.e. | oñati
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Corpusetako plater tiroketa
lehiaketa egingo da bihar,
Txopekuako tiro zelaian.
Foso olinpiar modalitateko lehiaketa izango da eta bi
kategoria egongo dira: seniorrak eta beteranoak. 35 euro
balio du bateko zein besteko
izen-emateak, platerak barne.
Emakumeek eta gazteek platerak ordainduko dituzte, bost
euro, eta sariren bat irabaziz
gero izen-ematea ordainduko
dute (35 euro). Lehiaketa honetan parte hartzeko, derrigorrezkoa izango da federazioko
urteko txartela aurkeztea.
Taberna eta kartutxo zerbitzua egongo da probak irauten
duen bitartean. Txapelketa
10:30ean hasiko da, eta 17:30ean
bukatu; eguerdian bazkaltzeko tartea egongo da.

Discipulos de Dionisos eta
Bitz taldeek joko dute gaur,
egubakoitza, Antixena gaztetxean. 22:00etan hasiko da
kontzertua eta sarrera bost
euro izango da.
Donostian sortu zen Discipulos de Dionisos taldea,
1994an. Laukote bat da: Bertto
Siffredi (gitarra), Ion Stagliano (bateria), Spartakus (baxua)
eta Juan Holmes (gitarra eta
ahotsa). Aitortu duten moduan,
zozketa bidez erabaki zuten
nork ze instrumentu jo. "Musika bizia" egiten dutela diote,
"entzuleak berotu" gura dituztela. Eurekin batera Bitz taldeak joko du; bigarren lana
ari dira grabatzen oñatiarrak.
Zapatuan Harikiri taldea eta
talde sorpresa izango dira,
22:00etan.
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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 indartuta eta egitarau dotorearekin dator
Dantza Astea. Jaiki elkarteak
antolatu du beste behin, Udalaren
laguntzarekin, eta beste hainbat
talderekin elkarlanean: Basotxoko erretiratuak; tango taldea;
biodantza taldea; eta Leizarra
musika eskola. Hala, bihar hasita, dantzan ez egiteko aitzakiarik
ez dute aretxabaletarrek: "Adin
eta gustu guztietako herritarrendako antolatu ditugu ekintzak.
Gaztetxoenetatik hasi eta erretiratu arterainoko guztiendako;
izan ere, dantzak guztiok batzen

gaitu", dio Maier Etxebarriak,
Jaikiko kideak.
Bihar goizean dantza ikastaroak egingo dituzte adituek lagun
eginda: Sergio Nguema, Paula de
la Fuente, Laia Bedos… Eta arratsaldean, ikuskizunak eskainiko
dituzte horiek eta beste hainbatek; Milenak, esaterako, ekialdeko dantzak egingo ditu.
Datorren astean, ostera, herriko dantzariak izango dira protagonista. Basotxoko erretiratuek
erakutsiko dituzte areto dantzak
eta plaza dantzak; eta Jaikik kuarteleko ateak zabalduko ditu dantza inprobisazioa eta biodantza
zer diren ezagutarazteko.

nire ustez
Josu
Zaloña

Etxolak
eraikiz

B

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.

istan denez, bozka urtea
dugu nonbait: udal
hauteskundeak, espainiar gorteetako hauteskundeak, hondakinen bilketa sistema aukeratzeko galdeketa... Eta, aurki, espainiar
hauteskundeak berriz, eta
baita EAEko hauteskundeak
ere. Bada, ezin ukatu sukarraldi betean gaudenik, edo, azken
garaiotan, herritarron bozka
ongi kotizatzen denik. Osterantzean, beldur naiz ez ote
duten sarri asperdura zein
etsipena sortzen lehia politikoek, gatazkek, norberarena
defendatu beharraren herrak
edota komunikabideetatik jasotzen dugun zaparradak, "zer";

eta "zertarako"; aukeratzen
dugun (edo aukeratu nahi
dugun) lokazteraino.
Bestelakoa da Erain Debagoiena ekimena dela-eta antzematen dudana. Aretxabaletan
jendea ilusioz ikusi dut, ekimenean batekoak eta bestekoak
parte hartzen, elkarlanean,
sinadura biltzen dela, pintxo
-potean barra ostean zerbitzatzen dela... Era berean, gogo
ona eta gozatzeko nahia sumatzen da, eta, hartara, ekainaren
5eko galdeketa ospakizunez
jantzita aurkeztu da, festarako
gonbidapen gisara.
Gogora datozkit gaztetxotan,
basora joanda, sasi eta egur
zatiz etxolak eraikitzen genituenean igarotako gozamen
uneak, behin amaitutakoan
laster eraisten bagenituen ere,
orduan ere elkarrekin aritzeak
berak gehiago asetzen baikintuen emaitzak baino. Erain
Debagoienak jarrai dezala, hala,
elkarlanean, saretzen, indartzen, konplizitateak eraikitzen,
elkarbanatzen, gozatzen...

23:00 DJak tabernetan.
Maiatzak 29
Haur Dantzarien Eguna.

Afrikako umeekin izandako
esperientzien berri eguenean

Maiatzak 30
18:15-20:15 Dantza
inprobisazioa, kuartelean.

Dantzariak Herriko Plazan dantzatzeko gertu, iaz. |

m.a. | Aretxabaleta

Maiatzak 31
18:00 Areto dantzak
Basotxokoen eskutik, plazan.
18:30-20:30 Biodantza
kuartelean.
goiena

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.

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.

Afrikako kontuak gerturatuko
dizkiete aretxabaletarrei ekainaren 2ko Ostegun Bidaiariek.
2012an Irune Gabilondo bergararrak hezkuntza bereziko irakasle-ikasketen praktikak egin
zituen Kamerunen Itziar Perezekin batera. Nekazaritzari
lotutako ingurunean haurrekin
lanean jardun zuten hiru hilabetez. Han bizitakoen berri
emango dute argazkiek lagun
eginda Dagda tabernan, 21:30ean.
Ostegun Bidaiariak ekimeneko laugarren eta azken saioa
ekainaren 9an egingo dute,
Haizea tabernan. Jone Ojea
aretxabaletarrak Venezuelako

Gabilondo, Kamerunen. |

I.G.

kontuak izango ditu berbetarako gai orduan. Ikus-entzuleek
saiorik onena bozkatzeko aukera izango dute eta irabazleak
100 euro jasoko ditu.

Floren Elortondo

Dominaz beteta igerilariak
basotxo

Santoñan izan
dira 117
erretiratu

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…

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.

aretxabaleta 21
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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.
Herritarrak bozkatzen Pagaldaixenean, astelehenean. |

Mirari Altube

Hasi dira erabakitzeko
eskubidearen gaineko
iritzia ematen

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.

Aurrez bozka dezakete herritarrek ekainaren 4a arte
eta herri bazkarirako txartelak salgai daude
Mirari ALtube | Aretxabaleta

Erabakitzeko eskubidearen gaineko iritziak jasotzen hasita
daude Aretxabaletan. Botoa
aurrez emateko aukera dute egunotan herritarrek, ekainaren 4a
bitartean. Hona hemen ordutegia:
astelehenetik egubakoitzera,
18:30etik 20:30era; eta zapatuetan,
11:00etatik 14:00etara. Pagaldaixenean dago hautetsontzia eta
handik pasatu behar da. Auzoetara 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
P ag al d aixen ea n i z a ngo da ,
19:30ean. Nerea Elustondo (Legazpi, 1981) eta Aitor Sarriegi (Beasain, 1976) bertsolariek girotuko
dute ekitaldia.

Galdeketa eguna
Aretxabaletako lantaldeak gertu
dauka ekainaren 5eko egitaraua.

Murrukixoren
IX. mendi martxa
ekainaren 5ean
M.a. | Aretxabaleta

Bi urtean behin egiten duen
mendi martxarako gertu daude
Murrukixo mendizale elkarteko kideak. "Azkenaren oso
antzekoa izango da, baina beste bide batzuk erabiliko ditugu
toki berdinetara iristeko", jakinarazi du Iñaki San Migelek,
Murrukixoko ordezkariak. Izena emateko epea zabalik dago;
martitzenean pasa daiteke
Murrukixoren egoitzatik (Durana kalea, 13), telefonoz deitu
(943-79 93 74) edo mezu bat bidali honako helbide honetara:
murrukixo@outlook.com. Egunean bertan ere eman daiteke
izena, eta prezioa da 10 euro.

Ibilbide samurra
Pagaldaixeneko ateak –hauteslekua– zabaltzearekin batera jai
giroa nagusituko da herrian;
izan ere, txistulariek, trikitilariek, gaitariek, buruhandiek eta
beste hainbatek jardungo dute
kaleetan gora eta behera. Hala,
herritarrak animatu gura dituzte botoa ematera.
Herri bazkaria ere izango da.
Mitarte kalean jarriko dituzte
mahaiak eta paella gertatuko
dute guztiendako. Txartelak dagoeneko salgai daude honako taberna hauetan: Bedarreta, Orly,
Gurea, Kixkor, Haizea, Urbaltz
eta Eguzki. Prezioa da 10 euro
helduendako, eta 6 euro, umeendako; erosteko azken eguna izango da ekainaren 1a.

Gazteentzako ekintzaz beteta dator Udaero

Ibilbideak 27 kilometro ditu eta
Herriko Plazan hasiko dute

Zaldiak Kurtzebarri mendi inguruan. |

12 eta 17 urte artekoendako udalekuak uztailaren 4tik 15era egingo dituzte

Azken egunak
frontenis
txapelketarako

m.a. | Aretxabaleta

m.a. | Aretxabaleta

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

Etenik gabeko 24 orduko frontenis txapelketa antolatu du
UDAk mutilendako. Ekainaren 4an jokatuko dute Iturrigorri pilotalekuan, eta izena
emateko epea maiatzaren 31n,
martitzenean, bukatuko da.
Horretarako, idatzi honako
helbide honetara: udafrontenisa@gmail.com. Bikoteak 10
euro ordainduko ditu.

Izen-ematea ekainaren 5erako
Batetik, egingo dituzte gazte udalekuak, uztailaren 4tik 8ra. Bost
eguneko egitasmoa da, eta, besteak beste, espeleologia egitera
joango dira Opakua aldera; eta
paintballean jolastera Lasturrera eta ondoren Debako hondartzara. Gainerako egunetako ekintzak parte-hartze prozesu bidez
guztien artean erabakiko dituztela iragarri dute. Gazte udalekuen
prezioa 40 euro da, eta ez dago
plaza mugaturik.
Bestetik, Gazte Konkis izango
dute uztailaren 12tik 15era bitartean: "Abenturaz betetako lau
egun eta hiru gau pasatuko ditu-

Armarria berritzen
Neska-mutikoak jolasean iazko Gazte Konkis ekimenean. |
gu Leixargarateko aterpetxean.
Talde lana eta estrategia ezinbestekoak izango dira han egunez
egun aurrera egiteko", jakinarazi dute antolatzaileek. Honen
prezioa 20 euro da eta plazak
mugatuak dira.
Izena emateko epea ekainaren
5a arte egongo da zabalik eta ez

Imanol Gallego

dago derrigor bietan eman beharrik. Horretarako, gaztelekura
jo, edo Txatxilipurdi elkartera
(943-79 54 46).
Gainera, gazte udalekuetan
maiatzaren 30a baino lehen izena
ematen dutenen artean matrikularen %50eko deskontu bat zozketatuko dute.

UDA ospatzen dabilen 70.
urteurrenaren bueltako txapelketa da. Horren harira,
armarria berritzeko lehiaketa ere deitu du. Lanak aurkezteko epea ekainaren 23an
bukatuko da, eta honako helbide honetara bidali behar
dira: udaretxabaletake@gmail.
com. Irabazleak 200 euro jasoko ditu. Argibide gehiagorako,
UDAren webgunera jo: www.
udaretxabaleta.eus.

07:00etan. Plazatik Urkulura
joango dira eta handik Ugastegira. Han egongo da lehenengo
anoa-postua, jatekoarekin eta
edatekoarekin, 8. kilometroan
hain zuzen ere. Ugastegitik
Degurixara joko dute eta gero
Leixargaratera. Hango aterpetxean egongo da bigarren anoa
-postua, 16. kilometroaren bueltan. Kurtzebarri mendira joango dira gero, eta handik behera
Aretxabaletara, Herriko Plazan
bukatzeko. 14:00etarako gehiengoa bueltan izango dela uste
dute antolatzaileek.
"Ibilbideak ez dauka aparteko zailtasunik eta askok korrikan egingo dute", dio San Migelek eta gaineratu du: "Gure
asmoa, baina, da bide zaharrak
berreskuratzea eta horietatik
ibiltzen erakustea mendizaleei".

Peli Beltran de Heredia

Gitarra eta konbo
taldeen emanaldia
datorren astean
Leizarra musika eskolako
gitarra ikasleek eta konbo
taldeetakoek emanaldia eskainiko dute astelehenen eta
martitzenean, Arkupen,
18:00etan.
Bestetik, zabalik dago
musika eskolan matrikulatzeko epea; azken eguna ekainaren 18a da.

Mobiliario
A RENAZA
ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA
Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07
ARETXABALETA
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eskoriatza
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Eskola Agenda 21 egitasmoko
proposamenak ikasleen eskutik
i.b | eskoriatza

Maiatzeko ohiko osoko bilkuran, Eskoriatzako Almen eta
Luis Ezeiza ikastetxeetako lehen
eta bigarren zikloetako ikasleak
izan ziren atzo protagonista.
Hainbat proposamen egin zituzten, herriko hainbat gune, eraikin… hobetzeko asmoz; eta
Joserra Zubizarreta alkateak
adierazi zuen aipatutako lanetako batzuk eginak dituzten
arren euren eskakizunak erantzuten 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 eskaerak.

Nestor Arana zinegotzi
Aipatzeko beste puntu bat Nestor Aranak zinegotzi kargua
hartzea izan zen. Maider Landaren ordez sartu da Udalean,
eta plenoa denbora jakin batez
eten zen, bera etorri bitartean,
hala kargua hartu, eta lehenbailehen lanean hasteko.

Iaz Eskoriatza Kirol Elkartekoek plazan egin zuten herri bazkarian batutakoak. |

eskoriatza k.e

Kirol Elkarteak hamar
urteak ospatuko ditu
Motorzaleen Lehen Topaketa ere egingo da elkartearen egunarekin batera
imanol beloki | eskoriatza

Alkatea ikastetxeetako gazteen proposamenak entzuten. |

I.B

Erain Debagoienak antolatutako herri galdeketan
botoa aurrez emateko aukera dago Eskoriatzan
Erabakitzeko eskubidearen gaineko herri galdeketa egunean, ekainaren 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.

Isabel Saludek, Oskar Matutek eta Sergio Campok
solasaldia eskaini zuten atzo Zaldibar antzokian

Eskoriatzako Kirol Elkarteak
hamargarren urteurrena ospatuko du zapatu honetan. Urtero
moduan, kirola izango da protagonista, baina beste hainbat ekintzarekin ere beteko da herria.
Honekin batera, lehen aldiz, Motorzaleen Lehen Topaketa egingo da
elkartearen egunarekin batera.
Kirol Elkartearen eguna kadete B mailakoen saskibaloi partiduaz hasiko da 10:00etan, kiroldegian (Eskoriatza-Take Tolosa).
Motorzaleak ere ordu berean
irtengo dira plazatik egunerako
antolatu duten bidea egitera, plazan harrera egin ondoren.
11:00etan, auto eta motor klasikoen
erakusketa egingo da Luis Ezeizako 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 kontzentrazioa egingo da plazan, eta
14:30ean, herri bazkaria egingo
dute kirol elkartekoek motorzaleekin batera; guztira 200 pertsona inguru izango dira. Bazkaria
plazan izango da, eta eguraldi
txarra egiten badu, aldiz, frontoian. Urtero egin ohi duten
moduan, paella erraldoia prestatuko dute, beste jaki batzuez gain.
Arratsaldean, A.V. Campos
Stunt Ride taldearen eskutik, motorren ikuskizun akrobatikoa egingo da 17:00etan, estazio zaharrean.
Egun osoan zehar, Imanol DJaren
musika izango da plazan, eta

19:00etan, Andoni Moto DJak errelebatuko 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 esanetan "Eskerrak eman nahi dizkiegu herriko komertzio eta tabernei, aurten produktu pila eman
dizkigutelako…" .

Motorren topaketa lehen aldiz
Lehen topaketan, ibilbidea prestatu dute egunerako motorzaleek,
eta 10:00etan irtengo dira plazatik;
Arlaban-Legutio-Barazar mendatea-Otxandio-Urkiola-Otxandio-Oleta-Kruzeta-Aramaio-Arrasate-Aretxabaleta-Eskoriatzako Santa
Marina plaza (motorren aparkalekua izango dena).

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, bertaratu zirenek zituzten galderak eta zalantzak argitzeko aprobetxatu zuten.

KING
ILE APAINDEGIA

Gizonezkoen
ile-apaindegia
saltzen da,
erretiroagatik.
Tel.: 943 71 31 72
Eskoriatza

Aldaketak egongo dira
Hondakinen Bulegoko
ordutegian
Zerbitzuaren berrantolaketa
dela eta, ekainaren 1etik aurrera Hondakinen Bulegoan aldaketak egongo dira. Mankomunitateko teknikariak eguaztenetan izango dira, 9:30tatik
12:30tara bitartean, egubakoitzetan beharrean. Beraz, maiatzaren 27a izango da Mankomunitateko teknikariak izango diren azken egubakoitza.

Almen
ikastetxearen
erakusketa
Eskoriatzan

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.

antzuola
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Herriko baserritarren eta artisauen
lana azaleratzeko eta txalotzeko
Giro ezin hobea eta bero galanta San Isidro eguna ospatzeko
maider arregi | antzuola

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 gutxiago dira-eta!", zioen Antzuolako
baserritar lagun-taldeak.
Hain zuzen, apaltzen zihoan
egun hori indartzea izan da Udalaren 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 desafioa". Arratsaldean, berriz, goi-

Laia Bedos Bonaterra. |

Laia Bedos |Arte Ederretan
lizentziaduna
Antzuolako baserritarren ganadua. |

Ezin gelditxu

O

hian sartu ta berriz
burua bueltaka. Gelditxu nahi eta ezin.
Herriko gaztiok ze
itxen dun jakin nahixan ibiltzen 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 txokuakin?
Gaztetxia da gaurko protagonistia. Bai, eta seguru,
gehixenok lehenenguan asmau
dozuela zeri buruz nenbilen.
Azken urte honetan dekaden-

imanol soriano

Iralatik behera goitibehera. |

"Sormenak
zoriontasuna
eta bizitzeko
gogoa ematen
digu"

Beñardo Kortabarria

m.A. | antzuola

Erain Debagoienak kantua aurkeztu zuen. |
tibeheren jaitsieran gozatu ederra
hartu zuten bertaratutakoek,
nahiz eta tarte batean euria egin.
"Eguraldi txarrak erromeriari
distira kendu zion".

nire ustez
aMAIA
rAMIREZ DE
OKARIZ

laia bedos

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 esango 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, gaztiongandik herrixai alternatiba desberdinak eskaintzeko
kapaz ga.
Jarri garuna martxan eta
berpiztu deigun gaztion indarra! Ez hogeita bost urtera,
ez hamarrera, ezta urtebetera…
Etorkizuna bihar be badalako!

OHARRAK
Ondarreko jaiak

Aurrez bozkatu daiteke

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

Ekainaren 3ra arte botoa emateko aukera dago Kalebarrengo
16. zenbakiko lokalean. Bertan
duzue informazio guztia (18:3020:00, astelehenetik ostegunera).

Imanol Soriano

Kukumarro lehiaketako parte-hartzailea. |

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

Maider arregi

azaldu du Kultura teknikari Jone
Larrañagak. "Eta aurten ere, Landatxopekoen kukumarroak, Siriako errefuxiatuen egoera salatzeko lanak, ikusmina sortu du".

Joseba Permach: "Lanpostu
duina bermatu behar da"
Independentziaz eta krisiaz jardun zuten
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 erlazio laboral bat ere. Aberastasuna
beste era batera banatu behar da
eta eredu sozio-ekonomikoa aldatu beharra dago esparruz esparru",
azaldu zuen Permachek.
Eta krisi horrek lotura zuzena duela independentziarik ezarekin adierazi zuen: "Langabeziarekin eta prekarietatearekin
lotura zuzena du Espainiarekin
lotuta jarraitzeak. Horren adibide dira gutxieneko soldatak eta
inposatutako pentsioa eta lan
erreforma. Krisitik irteteko beharrezkoa da lanpostu duinak bermatzea".
Europan, Alemanian, esaterako, industria hazi egin den
bitartean, Euskal Herrian lanpostuak galdu egin direla zioen.
"Dependentzia horren ondorioz

Laia Bedos kataluniarrak
gidatuko du bihar, zapatua
(09:00-14:00), Olaranen egingo
den sormenaren gaineko tailerra. Besteak beste, lan munduan sormenak dauzkan onurez jardungo du. Izan ere,
ikerketek diote sormenak %10
hazten duela enpresaren produkzioa.

Zer da sormena?
Autonomia, autoestimua, arriskua, konfiantza, pasioa eta
esfortzua. Guztiek dute lotura sormenarekin. Hezkuntzarekin, hazte pertsonalarekin
eta hobekuntza sozial eta kulturalarekin ere lotu daiteke.

Egungo bizitza erritmoaren
ondorioz sormena txikitu da?
Inoiz baino gehiago, sormena
oso garrantzitsua eta beharrezkoa da gure gizartean.
Zaila da denborarik ez duzunean sortzailea izatea. Baina
geroz eta gehiago dira sormenak bizitza hobetzen duela
ohartu direnak. Sormenak
zoriontasuna eta bizitzeko
gogoa ematen digu.

Zein da tailerraren helburua?

Permach, Olarango solasaldian. |

M.A.

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 independentziarik ezak "izugarrizko ondorioak" dituela azaldu zuen. Baina
independentzia posible dela eta
horretarako izaera eraldatzailea
daukan prozesu independentista
abian jarri behar dela esan zuen.

Parte hartzaileen jarrera sortzailea esnatu gura dut. Eta
errekurtsoak eta dinamika
sortzaileak erakutsi nahi dizkiet taldean lan egiteko. Tailerrera datozenak, jarrera
irekiaz eta gauza berriak
ikasteko prest etorri beharko
dira. Egun, baina, bizitzako
esparru ezberdinetarako baliagarriak diren askotariko tailerrak eskaintzen nabil. Gauzak beste era batera egitearen
beharrean sinisten dut: errazago eta ongizatea bermatzeko asmoz. Adibidez, eskolako
irakasleendako, gurasoendako, enpresa arloko langileendako... tailerrak egiten ditut.

Eta Antzuolako biharko tailerrera nor etorriko da?
Elkarhezitzen eta Debagoieneko bestelako gizarte erakundeetako ordezkariak etorriko dira sormena lantzera.
Informazio guztia hementxe:
www.beeosbonaterra.com.
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Eguzkierripa Rock
jaialdia egingo dute,
Gazte Asanbladiek
antolatuta
Bihar, zapatua, egingo duten bazkarirako
txartelak salgai daude 5 euroren truke
a.e. | aramaio

Iker Elexpuru eta Rafael Bengoa, Sastiña aurrealdean. |

arantzazu ezkibel

Iker Elexpuru eta Rafael Bengoa | Herritarrak

"Ariketa demokratikoa
izango da galdeketa"

Aramaixo Tropikaleko Gazte
Asanbladiek gertu du bihar
egingo duten Eguzkierripa Rock
jaialdia. Urtero moduan, herria
girotzeko hainbat ekintza antolatu dituzte. Musikak leku nabarmena izango du jaialdian, eta
bazkaria ere izango dute, Asanbladiek berak gertatuta.
12:30ean hasiko dute eguna,
poteoarekin. Herriko tabernetan
ibiliko dira. Ondoren, 14:30ean,

Elexpuruk eta Bengoak herritarrak gonbidatu nahi dituzte bozkatzera
Emaitzaren araberako irakurketa egiteko eskatzen diete erakundeei
Arantzazu ezkibel | aramaio

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 erakusle 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 kanpaina eta kaleko ekintzak aproposak izan dira, ez zait agresiboa
iruditu. Normalizazio hori da
baloratzen dudana.

Nabaritzen duzue herritarrak aktibatu 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 garbiago dauka erabakitzeko eskubidearen beharra: momentu honetan guk ditugun beharrak edo
nahiak ez dira erantzuten espainiar eta frantses estatuekin ditugun harremanetan. Aldaketaren
beharra eta erabakitzeko eskubidearen beharra dela oinarria
gero eta argiago dute Aramaioko
herritar askok. Oinarrizko eskubide demokratikoa da erabakitzeko eskubidea. Kontzientzia
sakontze bat izan da; besteak
beste, urteetan ez delako emaitzarik egon ditugun beharrak
sakonki erantzuteko.

Giza katea mugarri bat izan zen.
Uste duzue erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendua moteldu egin dela ordutik?
R.B.: Nik uste dut Aramaio historikoki oso pasiboa izan dela,

oso zaila da jendea inplikatzea.
Bakoitzaren lehentasunak lehentasun 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. Intentsitate aldetik gorabeherak egon
dira, baina horrek ez du esan
gura jendea egoera pasiboan
dagoenik. Hasierako parte-hartze
horretatik gaur egungo 300 sinaduretara gorakada gertatu da.

Galdeketaren kontrako jarrera duenarekiko jarrera zein izan beharko
litzateke?
I.E.: Esan dudanez, erabakitzeko
eskubidea eskubide demokratiko
bat da. Horren kontra dagoenik
ez dut ezagutzen, Aramaion, behintzat. Beste gauza bat da galderari 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 arazorik egon.

Ekainaren 5eko galdeketa hori mugarri bat izango da bidean?

"Batu den sinadura
kopurua ikusita,
herritarrak aktibatu
egin dira"
"Parte-hartze
masiboa, jai giroan
eta konplexu barik
egin dezagun"

I.E.: Uste dut baietz. Herri honetan, zati esanguratsu bat kokatzen
da jarrera konkretu batean; galdeketa horretan baiezkoaren alde
kokatzen da. Baina hori oinarri
bat da: hortik haragoko ariketa
bat du jendeak buruan. Independentziaren aldeko bidea eta estatu propio bat eratzeko hasierako
mugarria izatea galdeketa. Gainera, euskal estatuaren inguruko
ariketak egiten badabiltza gaur
egun ere hainbat eragile.
R.B.: Denborak esango du. Erabaki edo erantzun bat baldin
badauka kontsulta horrek, irakurketa 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 herritarrok gure nahiak erantzuteko
bideak markatzen hasi beharko
ginateke.
R.B.: Ez da emaitza, herriaren
borondatea da. Herriaren borondatea aurrez aurre baldin badaukazu, baloratu egin behar duzu.

Zarzamora taldeko abeslaria. |

T.M.

bazkaria egingo dute –txartelak
salgai daude tabernetan, 5 euroren truke–. Eguzkierripan bertan 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 Eguzkierripan. Aretxabaletako
Kalaña taldea, Zarzamora aramaioarrak, Lekeitioko Pornox
taldea, Durangaldean sortutako
Nevadah eta Kraussk Mutrikuko metal taldea izango dira
iluntzea girotzeko ardura izango dutenak.

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

Literatura lehiaketako sari banaketa egingo dute
gaur, 18:30ean, kultura etxeko areto nagusian
Txirritola euskara elkarteak antolatzen duen literatura lehiaketako 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.

OHARRAK

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 duela erakusteko. Ausardia eskatzen
diet herritarren hitza defendatzeko defendatu behar den lekutan.

makrobiotika elikadura

Gonbidapenik egin gura duzue?

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

I.E.: Ezin da aukera galdu. Parte-hartze masiboa, jai giroan eta
inolako konplexu barik egin dezagun. Ariketa demokratikoa da.
R.B.: Aukera bat da eta aukerak
aprobetxatzeko dira.

Itur Zuri emakumeen elkarteak
antolatuta, makrobiotika elikadurari buruzko hitzaldia
eskainiko du Osasun Eskolako
Egoitz Garrok. Sastiñan izango
da, astelehenean, 19:00etan. Gazteleraz izango da hitzaldia.

Pilota

kan, lagun arteko pilota topaketa egingo dute.

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

Hauteskunde mahaiak
Astelehenean, 14:00etan, ezohiko bilkura egingo dute ekainaren 26ko hauteskundeetarako
mahaikideak izendatzeko.

elgeta, leintz gatzaga

gOIENA | 2016-05-27 | egubakoitzA
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elgeta

Hamargarren etaparekin Elgetara
iritsiko da domekan '2016 Bidea'

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

Prest dago Asentzion DSS2016EU GR sarea markatzen duen panela

omunitatea goiena | elgeta
elgeta zero zabor
"Aurtengo Aste Berdearen egitarauaren barruan Elgetako
Udalak errefusaren karakterizazioa 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 dezakegula erakutsi zuten. %28
organikoa zen, konposta egitera bideratuz gero herrian dauden baratzegileek eta lore zaintzaileek eskertuko lukete.
Botikara eraman behar diren

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 dituzte. 10:30ean, Besaiden, omenaldia
eskainiko diete euskal mendizaleei. 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 bisita 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-

Prest da Asentzion DSS2016EU GR sarea markatzen duen panela. | l.z.
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. Zeharkaldian 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 dagoeneko gertu dute panela.

Ekainaren 17rako
iragarri dituzte
beheko kaleko jaiak

Euskarazko Magia
Mostra ekaineko
lehen aste bukaeran

Hezitzaileen lan poltsa
eratzeko deialdia egin
du Elgetako Udalak

Torrealdea auzoko jai batzordea
martxan da eta afarirako txartelak salgai daude Goikoetxe harategian 12 euroan. Jaiak laguntzeko zozketako txartelak ere salgai
daude herriko hainbat tokitan.
Pintxo potea, bizikleta lasterketa, jokoak, buruhandiak eta Amaia
DJ iragarri dituzte. Gaztetxoendako karaokea ere egongo da.

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. Umeendako magia tailerrak ere iragarri dituzte ekainaren 5erako. —Ikus 30. orria—.

Lan poltsaren iraupena bi
urtekoa izango da, eta deialdia
zuzenduta dago udaleku, ludoteka zein gazteleku zerbitzuetan hezitzaile izan nahi dutenendako. Interesatuek udaletxean eman behar dute izena
ekainaren 2ra bitartean. Informazio gehiagorako jo www.
elgeta.eus atari elektronikora.

OHARRAK
bisita lubakietara

herri galdeketa

Gaur, barikua, herriko bost neska-mutikok egingo dute ipuin
kontalari saioa, 17:00etan, udal
liburutegian.

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

Erain Debagoienak boluntarioak
eskatu ditu ekainaren 5ean egitekoa den herri galdeketarako.
Izen-emateak: elgeta@gureeskudago.eus edo 678 21 39 08 (whatsapp). Bestalde, Elgetan botoa
aurrez eman nahi dutenek horretarako aukera izango dute maiatzaren 31n eta ekainaren 2an
Ozkarbipean, 19:00etatik 20:30era.

Gaur, barikua, 20:00etan, hileroko elkarretaratze isila Elgetako
herriko plazan presoen eskubideen alde.

tutorea KZgunean
Eguaztenean, ekainak 1, kultura
etxeko KZgunean izango da tutorea, 09:00etatik 10:30era.

l.z.

Eskolatik frontea ezagutzera
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.

frontenis txapelketa

'gu ere kontalaria'

azken barikua

K

erabili gabeko sendagaien kopurua ere begi bistakoa izan zen.
Benetako errefusa %38,22
izan zen; gehienbat, pardelak.
Nahastutako hondakinak
ezin dira berreskuratu eta berrerabili, hau da, igandean topatutako %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 sailkatzen.
Pixkanaka jarrai dezagun
hobetzen".

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

leintz gatzaga

Jon Campo eta Ibai Iregi | Puntaik Puntako logoaren egileak

"Proba ugari egin ditugu, baina oso
gustura geratu gara emaitzarekin"
eneko azurmendi | leintz gatzaga

Debagoieneko Mankomunitatearekin elkarlanean egin dute logoa
eta oso aberasgarria eta baliagarria izan zaiela diote.

Zelan sortu da logoa egiteko ideia?
Mondragon Unibertsitateko ikasleak gara eta Gradu Bukaerako
Lana Debagoieneko Mankomu-

nitaterako egiten ari gara. Egin
behar ditugun lanen artean, jaialdiaren 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. Zapatila markak erabili ditugu, mendian ibiltzen garenean eta lokatza dagoenean askotan markak
uzten joaten garelako. Koloreei
dagokienez, ostadarraren koloreak erabili ditugu aniztasuna
adierazteko, gure bailara oso
anitza da eta. Puntaik Punta jaialdia gustu eta adin guztietarako
jendeari zuzenduta dago.

Nondik hartu duzue ideia?
Mundu guztian zehar hainbat
walking festival antolatzen dira,
gurearen antzekoak. Ideiak hartzeko 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 gustatu zaigu ideia hori. Proba ugari egin ditugu, baina oso gustura
geratu gara emaitzarekin. Espero 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
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kirola
futbola

Josu Zubia | Mondrako entrenatzailea

"Umiltasun osoz irtengo gara bihar
berdegunera, final bat jokatzera"
Arrasateko futbol taldea kategoriaz igo daiteke bihar, zapatua (17:00), Mojategin
Zuri-moreek aldeko dute kanporaketa, joan den astean Pasaian 1-2 irabazi ostean
xabier urzelai | arrasate

Zapatuan Mojategiko harmailek
denboraldiko itxura ederrenetakoa erakutsiko dute, asko izango
dira-eta urteko azken partiduan
talde zuri-morea gertutik babestu 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: "Pasaiatik 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 betetzeko 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 gainditutzat emango. Emaitza positibo
bat batzetik gatoz, baina hori ez
dadila gure kontran etorri. Ligako azken partiduan, Urolaren
kontra etxean jokatu genuen hartan, euforia puntu hori igarri
nuen jendearengan, baina hori
normala ere bada. Futbola joko
bat da, azken batean. Baina taldekideok 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, sekulakoa. Jendeak aipatzen zuen
Pasaian berdintzea oso emaitza
ona izango zela, baina 1-2koak
etxeko partidura begira askoz
ere gehiago laguntzen digu.

Bihar Sanpedrotarra erasora jokatzera derrigortuta dagoelako.

Josu Zubia, eguazteneko lan saioaren aurretik egindako entrenamendu saioan, Mojategin. |
Hori da. Etxetik kanpora Sanpedrotarra lau alditan ikusi dut
jokatzen, eta lauretan modu
berean egin izan dute, atzean
gordeta. Horrek biharko partidurako ez die balio, aurrera egitera derrigortuta daudelako, eta
hor min egiteko kapaz gara. Joanekoan jokalariei esan nien kontrariorik txarrena tokatu zitzaigula eta eurena futbol zelai txarrena zela. Eta hala ere,
Zestoaren, Zumaiaren edo Urolaren kontra egin genuen moduan,
Sanpedrotarraren zelaian irabazteko gauza izan ginen. Orain,
gure ezaugarrietara hobeto moldatzen den partidua izango dugu.

Zalantza barik. Gainera, ordua
da Arrasateko zaleei poztasun
bat emateko, azken urteak ez
dira-eta errazak izan. Baina emozio 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 heldua gara. Iaz aurpegiratzen ziguten galtzen hasten ginen partiduetan ez ginela gauza egoerari
buelta emateko, eta hori aldatu
egin da aurten. Txarto hasten
bagara ere, egoerari buelta emateko gertu gaude.

Mojategin zaleen babesa izango
duzue.

Jokalariek erakutsi duten lanerako konpromisoan. Pribilegiatu

"Bada garaia
Mondrako zaleei
poztasun bat
emateko"

Non dago talde honen indarra?

"Jokalariek
erakutsitako
konpromisoan dago
arrakastaren gakoa"

xabier urtzelai

hutsa naiz jokalari hauek entrenatzeko aukera izan dudalako,
garbi daukat hori. Entrenamendu bakoitzean 20 lagun izan ditut
lanerako prest, eta horrek izugarri laguntzen du. Gainera, ez
nik bakarrik, uste dut nire aurretik 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 honetan talde hori osatzen joatea. Eta
bestalde, benetako talde bat izan
garela eta minutuak oso banatuta egon direla: datu bat, 22 jardunalditan ez dugu hamaikako
bat errepikatu. Horrek esan gura
du minutuak oso banatuta egon
direla.

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

Talde nagusiak azken hamarkadan
izan duen ibilbidea ikusita, dagoeneko entrenatzaile talisman bilakatu zara zuri-moreendako.
[Barreak] Bueno, ez nuke horrenbeste esango. Guztira hamar urte
egin ditut Mondran, bi sasoitan
banatuta. Lehenengoan harrobiarekin hasi nintzen, eta lehenengo taldearen ardura hartu
eta mailaz igo ginen. Orain, urte
eta erdi daramat. Egia da etxean
moduan sentitzen naizela Mondran; 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 aurtengo urtea desgaste handikoa
izan dela, ezin genuelako hutsik
egin, eta hori nekagarria da.
Oraingoz, zapatuko partidua baino ez dut buruan. Izango dugu
berba egiteko astia.
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mendi lasterketa

"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
xabier urzelai | arrasate

Atleta guztiek ez dute domekako
Zegama-Aizkorri lasterketako
oroitzapen onik gordeko, askok
gorriak ikusi zituzten eta. Helmugan Kilian Jornetek beste
planeta batetik etorri dela erakusten zuen bitartean [3.50], korrikalari asko larri zebiltzan mendian, bai herri mailakoak, eta
baita elitekoak ere.

Kondizio oso gogorrak
Bost mila metro pasako desnibela duen mendi maratoia izanda,
jakinekoa da egun horretan sufritu egin behar dela, eta atletak
ondo prestatuta egoten dira sufrikario horretarako, baina hamabosgarren edizio honetako baldintza gogorrek izugarri gogortu
zuten proba, eta Aizkorriko mendizerran atleta asko ez aurrera
eta ez atzera geratu ziren, tartean

hainbat debagoiendar, hipotermiak jota, eta gorputza erabat
blokeatuta.
Euskal selekzioko ordezkari
eta mendi lasterkari Iñaki Uribe-Etxeberria eskoriatzarrak
bertatik bertara ikusi ahal izan
zituen halako egoera asko: "Aurtengo 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, Uribe-Etxeberriaren helburua hel-

pilota

mugara iristea zen: "Lasai hasi
nintzen. Zegaman 16 graduko
tenperatura geneukan, baina
Aratzen hotz egiten zuen, tenperatura jaitsiera handia izan zen.
Sancti Espiritun jendea hotzak
jota ikusi nuen, baina Aizkorriko tontorra pasa eta mendizerran
ikusi nuena ez zen batere gozoa
izan. Mendiko eskiko lasterketetan 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 blokeatuta zituzten askok".

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

Urbiako fondan nahikoa lan
Antolatzaileek eta osasun zerbitzuetako 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 atletak ebakuatzera derrigortuta,
egoera larria ez baldin bada,
behintzat. Uste dut atletok kontziente izan behar dugula ezin
garela mugaren mugan ibili, mendian gaudelako, eta arazo txikiena izanda ere kapaz izan behar
dugula gure kabuz erantzuteko.
Ezin dugu espero antolatzaileek
gu guztiok laguntzea. Alde horre-

triatloia

Hamar kilometro igerian, 75 korrika gauez eta
110 mendiko bizikletan egin zituen Kantabrian
mireia bikuña | oñati

mireia bikuña | arrasate

Arrasatek Azkoitian

Oñatik eta Arrasatek euren esku
dute Herriarteko Pilota Txapelketan final-laurdenetara pasatzeko txartela. Joaneko partiduetan
2-1eko abantaila lortu ostean,
Tolosa eta Azkoitia menderatzeko aukera handiak dituzte. Bergarak, ostera, ez dauka zereginik
Azpeitiaren kontra: joanekoan
3-0 galdu zuen.

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, aurrera egingo dugu", esan du Ibai
Bolinagak.

Oñatiarrak Zubikoan
Oñatik etxean jokatuko du Tolosaren 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 gazte mailetakoak irabazi behar ditugu. Azkoitiak berdinketa lortuko
balu, oso zaila izango litzateke
aurrera egitea. Aldeko eta kontrako tantoak hartuko lirateke
kontuan, eta arlo horretan ez
daukagu abantailarik", diote.

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 kilometro igerian, gauez 75 kilometro
korrika eta 110 kilometro men-

Bestalde, Bergarak ez dauka aukerarik Azpeitiaren kontrako kanporaketan. 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

diko bizikletan. Horratx parte-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

Aukerarik ez Bergarak

Podiuma |

Argider isasti

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

Gabez Takarraran, gertu
Aurrera begira, Uribe-Etxeberriak
eta beste hainbat lagunek ekainaren 18rako antolatuko dute
Gabez Takarraran, Eskoriatzan:
"Dagoeneko zabalik dago izenematea – kirolprobak.com atarian–
eta aurreratu nahiko nuke aurtengo edizioan, egunean bertan
ez ditugula izenak hartuko, horrek
antolatzaileoi asko zailtzen digulako lana. Hala, ekainaren 15a
izango da azken eguna. Eta, formatu berberari eutsiko diogu,
gauez izango da, eta 23 kilometro
izango ditu lasterketak".

hockeya

Argider Isasti oñatiarra
Oñati eta Arrasate,
sailkatu zen
Herriartekoan aurrera bigarren
'Soplaoman' triatloian
egiteko abantailarekin
Puntu bateko aldea dute biek ala biek; Bergarak,
aldiz, ez dauka aukerarik kanporaketan

aritz gordo

Tino Zaballak aurre hartu zuenean, bigarren lekuarekin konformatu barik haren atzetik
joan zen oñatiarra. Bizikletako
sektorean desabantaila murrizten joan zen, hiru minutura
ipini arte. Horraino heldu zen
bere progresioa. Liderra harrapatzeko egindako esfortzua
garesti ordaindu zuen. "Ezin
izan nuen Zaballaren erritmoari eutsi. Baina gustura nago
proban egindako lanarekin, eta
baita aurretik egindakoarekin
ere", esan du.

Euskadiko
hockey
txapelketa
Bergaran
m.b. | bergara

Euskal Herriko hockey txapelketa jokatuko da bihar,
zapatua, Bergarako Labegaraieta kiroldegian. Askotariko partiduak jokatuko dira.
Euskal Herriko txapelketan Metropolitano, Hanka
Labanka eta Dragons taldeak
lehiatuko dira. Euren artean
jokatuko dute: Metropolitano-Hanka Labanka 16:00etan
eta 17:15ean eta Dragons-Hanka Labanka 18:00etan. Horien
ostean, puntu gehien lortzen
duen taldeak irabaziko du
txapelketa. Berdinketa gertatzen bada, penalti jaurtiketak
egongo dira lehia bakoitzeko
irabazlea zehazteko.

Jokalari gazteak
Euskal Herriko txapelketaren
aurretik, harrobiko taldeendako txanda izango da. Metropolitano eta Hanka Labanka
taldeetako jokalari gazteek
elkarren kontra jokatuko dute:
13:45ean eta 14:45ean alebinak
eta 14:15ean eta 15:15ean benjaminak. Ordu erdiko partiduak jokatuko dituzte.
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auto lasterketa

Lan bikaina egiten ari da Xabi
Fernandez 'Purito' Jaraman
'Polea', lehen postua eta bigarrena lortu zituen aurreko aste bukaeran
imanol beloki | arrasate

Xabi Fernandez Purito pilotu
arrasatearra lan bikaina egiten
ari da Madrilen, San Sebastian
de Los Reyesen dagoen Jaramako zirkuituan. Aurten estreinatu
berri duen Seat Leon MK I autoarekin, pole-a lortu zuen, lasterketa bat irabazi eta beste batean
bigarren postuan geratu zen
aurreko aste bukaeran.
Lehen lasterketan, irteera
ezin hobea egin zuen, eta erritmo
bikaina mantendu zuen lasterketan zehar. "Bigarren eta hirugarren autoengandik tartea lortu
genuen arren, lasterketaren erdialdera moteldu egin ginen arazo
mekaniko batengatik; hala eta
guztiz, irabazi egin genuen".
Bigarren lasterketan, aldiz,
ez zuen irteera onik egin arrasatearrak, 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 mantendu zuen Purito-k, eta, azken
bueltetan freno barik geratuta
eta beste pilotuaren autoaren
aurka talka txikiak eginez, ondorio larririk gertatu gabe, ezin
izan zuen garaipena lortu. Hala
ere, oso pozik geratu zen egindako lan onagatik, eta batutako
puntuengatik.
Gainera, adierazi du txapelketako 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 arrasatearrak, baina bere debuta ere, apirilaren 9an egindakoa, ezin hobea
izan zen. Trofeo Race lasterketan
pole-position-a lortu zuen, egin-

goitibeherak

Julen Markez eta Beñat
Landa nagusi lehiaketan
Errekalde auzoko VII. Goitibehera txapelketan
azkarrenak izan ziren pneumatiken kategorian
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 txapelketarako 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 aldapatsua zen egin beharreko ibilbidea.
900 metroko zirkuituan, entrenamenduko saioaz gain, bi manga ofizial egin behar izan zituzten
pilotuek.

Pneumatika modalitatean,
Markez eta Landaren atzetik sartu 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 modalitatean, ostera, Iker Arizti izan
zen bizkorrena 01:04 denbora
eginda; drift trike modalitatean,
Aritz Etxabe, 01:21 denborarekin;
eta errodamentuetan, Aitor Aransolo 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 lasterketa geratuta egon bazen ere,
giro aparta izan zen bertan.

eskola kirola

txirrindularitza

LEKen azken jaia
Aretxabaletan izango
da zapatuan

Taldekako erlojupekoa
izango dute kadete eta
juniorrek Zumaian

Leintz Eskolako azken jaia
Aretxabaletan izango da, Ibarran. Joko modifikatuak, kirol
hastapena, Multikirola (Floorballa, eskubaloia, saskibaloia,
errugbia, futbola eta atletismoa), zumba erakustaldia, eta
amaitzeko, 12:30ean ekitaldi
nagusia izango da ikasle guztien artean. Garaikur banaketa eta oparien zozketarekin.

Gipuzkoako taldekako txirrindularitza txapelketa izango
da Zumaian, domeka honetan
eta bi kategorietan debagoiendarrak izango dira parte-hartzen. Juniorrak, 09:45an irtengo dira, eta 29, 5 kilometroko
bidea egingo dute. Kadeteak,
berriz, 11:15ean irtengo dira,
eta 18,5 kilometroko bidea
egingo dute.

dako bi lasterketetan lehen postua eskuratuta. Bere lehen aldia
izan zen Jaramako zirkuituan,
eta, hala hasita, bide onetik ari
da Xabier Fernandez pilotua,
emaitza bikainak lortzen. Gainera, debagoiendar ugari joan dira
orain arte mekanikari lanak egitera eta pilotuari laguntza ematera. Hala, "jendearen babesa
ezinbestekoa da; bai babesleena,
eta bai lagunena. Azpiegitura
aldetik laguntza behar izaten da
eta alde horretatik ezin naiz kexatu", adierazi du pilotuak.

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

Laguntza ezinbestekoa
Bestalde, Purito-k adierazi du
txapelketan parte hartzen duten
beste pilotu gehienak talde pribatuetan lehiatzen direla, eta "lan
zikina" taldeak egiten duela, pilotua 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 arduratzen, gauza asko eduki behar
izaten ditu buruan".

Hurrengo erronka
Datorren urtera begira, beste
pilotu batekin batera, Espainiako erresistentzia txapelketa (CER)
egitea pentsatuta duela adierazi
du Purito-k, baina oraindik erabaki barik dutela.
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kultura
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
aitziber aranburuzabala | elgeta

Badira hainbat urte Elgetako
Udalak magia erakustaldiak indartzen laguntzeko apustua egin
zuela, eta aurten ere apustu horri
eutsi dio. Bergarako Pikupe Produkzioak-ek antolatu du aurtengoa, eta ekainaren 3tik 5era bitarteko asteburuan izango da.
Euskal magia sortzaileak gonbidatu dituzte taularen gainera,
euskaraz egindako sorkuntza
lanek duten kalitatea goraipatzeko asmoarekin. "Euskal Herrian
lehenengo aldiz antolatuko da
horrelako erakustaldi bat. Euskarazko magiak euskal sorkuntzan
duen indarra nabarmendu gura

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

Eskarmentu handiko magoak
Asier Kidam mago gasteiztarrak
zabalduko du egitaraua eta familia giroan gozatzeko 1805 ikuskizuna egingo du egubakoitzean.
Iraganeko eta orainaldiko mago
ezagunen lanean inspiraturik,
magiaren historian zehar bidaiatzera gonbidatuko ditu ikusleak.

Asier kidam

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.

Zapatuko galan, berriz, hiru magoren trikimailuekin gozatzeko
aukera izango da: Tor, Txoborro
eta Imanol Ituño izango dira agertokian. Ikusleen parte hartzea-

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

Sarrerak salgai daude

esanak

"Espainiako Magia
Kongresuan
saritutako trikimailu
bat ikusteko aukera
ere izango da"
asier kidam | magoa

Eskuragarri daude ikuskizunetarako txartelak: "Egubakoitzerako sei eurotan daude eta hamar
eurotan, berriz, zapatuko galarako. Pikupe Produkzioak-en
bulegoan -Artekalea 7- eros daitezke, edo Pikupe.com atarian
bestela, eta baita Elgetako Rincon
de Lola eta Haizea tabernetan
ere", azaldu du Pikupeko Iker
Muruamendiarazek.

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.

Akelar

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.

imanol ituño

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.

gazta zati bat
goiena telebista | dokumentala | Jon maiak idatzia eta zuzendua
ekainak 2, 22:00

debagoiendarrok dioguna
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Oñati Abesbatza
mende erdia
ospatzen ari da
Ekainaren 4ko kontzertu nagusiaz gain, liburu bat
eta erakusketa bat ere prestatu dituzte
eneko azurmendi | oñati

1966. urtean sortu zen Oñati Abesbatza. 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 Abesbatzaren lehen zuzendaria izan zen
eta urtebetez egon zen.
Ondoren, Imanol Muruak
hartu zion lekukoa, 1968an, eta
40 urtez egon zen zuzendari lanetan, 2008. urtera arte. Gizon honen
gidaritzapean eman zituen abesbatzak emaitza eraginkorrenak.
Oraindik ere Coral Oñatz izenarekin Tolosako Abesbatzen Lehiaketan hainbat urtez hartu zuen
parte –1969an, 1971an, 1972an eta
1974an–. Esan behar da Loli Ordokiren –gerora bere lekua hartuko zuena– laguntza handia izan
zuela Muruak urte haietan guztietan.
Esan bezala, 2008an Loli Ordoki jarri zen zuzendari, Imanol
Muruaren lanari jarraipena emanez. Azpimarratzekoak dira Frantziara (Chateaubernard) eta Valentziara egindako irteerak eta beste abesbatza batzuekin egindako
elkartrukeak.
Azkenik, iaz, oraindik zuzendari lanetan dagoen Miren Gurutze Plazaolak hartu zuen postua.

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

ospatzeko, hainbat ekintza antolatu dituzte abesbatzako kideek.
Ekainaren 4an, zapatua, kontzertu nagusia eskainiko du Oñati Abesbatzak, Santa Ana Antzokian –sarrerak 5 eurotan daude,
Txokolateixan–.
Kontzertu hau berezia izango
da, zentzu guztietan.
Alde batetik, mende erdi honetan abesbatzarentzat esanguratsuak izan diren abestiak kantatuko dituzte –Aita Madina ardatz
hartuta, Agur Maria, Aita Gurea,
eta Poema Arantzazu-ko zenbait

Oñati Abesbatza, Agustinotan emandako kontzertuan. |
pasarte–. Bestetik, abesti berriak,
elizakoak ere eskainiko dituzte
–Lacrimosa-Mozart, 3 Contenporary latin settings– eta beste zenbait abesti folkloriko –Kantauri,

jose antonio villar

A la fuente del olivo, De ronda
por Aragón– ere bai.
Zuzendari lanak banatu egingo dituzte. Aipatutako Imanol
Murua, Loli Ordoki eta Miren

Abesbatzaren lau zuzendariak

Patxi
anduaga

Imanol
murua

loli
ordoki

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.

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

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.

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.

Gurutze Plazaolaz gain, Aitor
Biainek eta Esteban Urzelaik ere
zuzenduko dituzte hainbat kantu.
Organo lanak Esteban Irustak
egingo ditu.
Bestalde, urte hauetan jasotako hainbat elementuz osatutako erakusketa bat egongo da
ikusgai kultura etxean, datorren
astelehenetik ekainaren 12ra
bitartean.
200dik gora argazki –emanaldietakoak, parte hartutako omenaldietakoak eta gertakizun
garrantzitsuenak–; beste abesbatza batzuekin egindako trukaketetan jasotako opariak, plakak;
esku-programak; diskoak; partiturak, eta abar ikusi ahal izango
dira. Horrez gain, zenbait bideo
proiektatuko dituzte erakusketako horma batean.
Azkenik, abesbatzaren historia laburbiltzen duen liburu bat
argitaratu dute, Oñati Abesbatzaren 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.

Bluesaren sustrai sakonetara bidaia
Diablues & Bluecifer bikotearekin
Autoekoiztu duten 'DisCovers' lana bihar Oxirondo plazan aurkeztuko dute
a. aranburuzabala | bergara

Blues akustikoarekiko pasioak
batu zituen Belceblues taldeko
Asier Elortza eta haren gazte
garaiko lagun min Mikel Etxeberria 2014. urtean.
Proiektuak bluesaren sustrai
sakonetaraino eraman du bikotea,
Mississippiko doinu zaharrei
ukitu pertsonala emanez. Blues
akustikoaren ohiko instrumentazioa erabiltzeaz gainera, doinu
eta tresna bereziekin apaintzen
dute euren soinua: ahotsekin
jolastuz, eta, besteak beste, droboaren eta tronpetaren doinuekin.

fitxa

diablues & bluecifer
discovers

Estiloa: Bluesa.
Argitaletxea: Autoekoiztua.

Kantu ezagunen bertsioak
"Gure estilora eramandako eta
ingelesez abestutako aspaldiko
blues kantuen bertsioak dira
argitaratu berri dugun bilduman
batu ditugun kantuak. Oso zaharrak dira gehienak, 1920-1950 urte
bitartekoak. Kantu akustikoak
dira, giro lasaian entzutekoak
eta detailez betetakoak", azaldu
du Asier Elortza abeslariak.
Elortzak etxean daukan estudio txikian grabatu dute. Kontzertuetan eta Diabluesbluecifer
.blogspot.com.es atarian eskura
daiteke, bost eurotan.

Mikel Etxeberria eta Asier Elortza iazko Hondarribiako blues jaian. |

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

A. e.

Herrikoaz gainera, datozen
asteetarako ere beste hainbat
kontzertu dituzte lotuta: "Londresera goaz datorren asteburuan
eta ekainaren 30ean, berriz, Tolosako Blues Jaialdian izango gara",
kontatu du abeslariak.
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Bihar hasiko da,
Bergaran, BET
II. elektronika
topaketa
irati elortondo | bergara

goiena

Ruper Ordorika
abeslaria

Jalgi egitasmoaren lehen eguna astelehenean. |

aiaraldea komunikazio leihoa

Euskal komunikabideak
elkarlanean Jalgi ekitaldian
Ruper Ordorikak kontzertua eskainiko du Amurrion,
euskal kultura suspertzeko egitasmoaren barruan
irati elortondo | arrasate

Astelehenetik zapatura, Aiaraldeko eskualdean hainbat kontzertu, emanaldi, tailer eta ipuin
kontaketa antolatu dituzte euskal kultura aurrera eramateko
asmoz. Bederatzi herritan banaturik: Laudio, Amurrio, Urduña,
Aiara, Orozko, Artziniega, Okondo eta Arrankudiagan.

izan dezan: ''Oso egoera prekarioan 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 handiagoa izango dute eta horri ere
aurre egiteko beharrezkoa ikusten ditut bailarako komunikabideak.''

Komunikabideak laguntzan
Jaio berri den egitasmoa da Jalgi, Euskal kulturaren plaza ibiltaria lelopean, hain zuzen ere.
Euskal Herri osoko komunikabideen laguntzarekin, Gotzon
Barandiaran antolatzaileak gogotsu dihardu lanean etorkizunean
euskal kulturak indar handiagoa

Etorkizunari begira
Ekitaldi gehiago antolatuta eta
aurrera jarraituta egoera guztiz
normalizatua izan daitekeela
azpimarratu du Gotzon Barandiaranek: ''Horrek ekarriko luke
euskal kultur sortzaileok etengabe 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 taldeko kide Xabi Solano gaztetxean
arituko da 19:00etan. Eta 21:00etan,
berriz, Izar Mendigurenek eta
Miren Amurizak herriko kaleetan zehar bertso-poteoan jardungo dute. Zapatuan, Gorka Urbizu, Hesian, Anari eta Garilak 26
erromeria taldeak kontzertua
eskainiko dute 18:30etik aurrera.

"Goienak astero
prentsa jarraitua
argitaratzean,
euskal kultura
suspertzen da"
Ruper Ordorika oñatiarrak Amurrion
eskainiko du gaur kontzertua 21:30ean
bere taldearekin batera. Euskal kultura suspertzeko egitasmo paregabea
dela dio, azken urteotan eboluzio bikaina egon baita.
Nola sentitzen zara Jalgi ekitaldiko parte izanda?
Anbizio handia dago atzean eta uste
dut ekitaldia amaitu arte itxaron beharko dugula emaitza baloratu ahal izateko. Baina primeran iruditzen zait,
egitasmoak euskal kultura sustatzen
du eta sortzaileontzat ezinbestekoa
da.
Nola sustatu beharko genuke euskal kultura?
Egia esan, mota hauetako ekitaldiek
aurrera jarraitzen laguntzen dute, eta
hori da garrantzitsuena. Komunikabideen egitasmoa ere eskertzekoa da.
Goienak egiten duena txalotzekoa da,
astero-astero prentsa jarraitua argitaratzea; 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 esango nuke askoz hobeto gaudela. Gutxiengoa garenez gero kontuak atera beharko ditugu eta ahal den heinean aurrera jarraitu.

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

Disko jartzaileak
Disko jartzaile beterano eta
berriak gonbidatu dituzte eta
guztira 13 disko jartzaile arituko dira Bergarako gaztetxean. Hala nola Polybius Trax
eta Clasicos Del Ruido musika elektronikoa sustatzen
duten diskoetxe independenteak dira eta Der Kapitan,
Gus Van Sound eta VJ Render
dira buruak, Bartzelonatik
etorriko dira Bergarako gaztetxea girotzera. Osvaldo Wilson bilbotarra Tenerifen eman
da ezagutzera eta ordubeteko
bi saio eskainiko ditu, tropical, italo, disko eta electro
funk doinuak nahastuta.
Javi Pez eta Telmo Trenor
donostiarrak ere igoko dira
oholtzara; Javi, disko jartzailea izateaz aparte, festen antolatzaile 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 internazionalak eskainiko ditu. Azkenik, Chit Chat Sex Band iruindarrak igoko dira oholtzara;
beraien soinua electro-clash,
ebm eta punk bezala sailkatu
daiteke. Asier Baltzategi antolatzailearen hitzetan: ''Gure
helburua elektronika barruan
dauden estilo ezberdinak
herriari erakustea da.''

esanak

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

Maider Arregik
ezin izan du
finala irabazi
Mutrikun
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.

Asier Balzategi | BET kolektiboa

Plazatik gaztetxera

Topaketa 2013an. |

imanol soriano

gazteak
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Beñat Arizabaleta | Abeslaria
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asko; nolakoa izan da esperientzia?

Beñat Arizabaletak (Aretxabaleta 1997) txiki-txikitatik dihardu
abesten. Pasa den irailean hasi
zen unibertsitatean, Arte Dramatikoa ikasten, Bilbon. Lehen
urtea izanik, emozioz beterik eta
oso animatuta ikasten ari dela
dio hark.

Orain dela bi urte hasi nintzen
bideoak bertara igotzen. Nire
abesti kuttunenen bertsioak grabatzen ditut, eta, egia esan, esperientzia zoragarria izan da. Abestiez aparte, vlog tankerako bideoak
ere igo izan ditut, eta ondo pasatzeko denbora-pasa aparta da.
Horrez gain, nire kantuak sortzea
ere gustatuko litzaidake, etorkizunean bertara igo ahal izateko,
beste abeslari batzuek egiten
duten moduan.

Noiz eta zergatik aukeratu zenuen
musika?
Oso txikia nintzela hasi nintzen
abesten. Betidanik gustatu izan
zait eta beti izan dut musikarekiko erlazio oso estua. Etengabe
ari naiz musika entzuten, oso
garrantzitsua da niretzat. Hasieran, 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 Aretxabaletan, partiturak irakurtzen
ikasteko gogoa nuelako. Aretxabaletako abesbatzan ere ibili naiz,
esperientzia izateko. Orain hasi
naiz dakidan guztia ikasten, aurretiaz 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 entzuten ez dudana. Ikaragarri disfrutatzen 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 entzuten, eta oso gogorra egin zitzaidan.
Gorputzak musika eskatzen dit,
behar izugarria dut, eta ezingo
nuke inondik inora ere alde batera utzi. Emozio guztiak adierazteko balio duen tresna da musika.

Kantugiro eta Izarrak Kalean saioetan egon zinen pasa den urtean;
nolakoa izan da esperientzia?
Finalera iritsi nintzen, eta izugarrizko esperientzia izan da
niretzat. Izarrak Kalean saioan
lehen aldiz abestu nuenean, niretzat ere jendaurrean abesten nuen
lehen aldia izan zen. Hasieran,
oso urduri jarri nintzen, zirraraz
beteta. Esperientzia itzela izan
zen, ahaztuko ez dudan momentua, alegia.

Youtubera igotzen dituzu bertsio

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 aukeratuko nuke, dudarik gabe, baita
Hesian ere.

Arte Dramatikoa ikasten hasi berri
zara Bilbon; zer-nolako lotura du
honek musikarekin?
Egia esan, lotura handia du musikarekin; kantu klaseak izan ohi
ditugu bertan eta nahiko ondo
uztartzen dira biak. Asko laguntzen 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, ezagutza maila aparta lortzeko aukera dago bertan.

Non ikusten duzu zure burua hemendik 10 urtera?
Edozein lekutan ikus dezaket
nire burua, oso zaila da hori
aurreikustea. Nire ametsa musikaletatik bizi ahal izatea da; bertan, musika eta antzerkia uztartzen dira, eta aukera paregabea
izango litzateke niretzat.

Zer esango zenieke orain musikan
murgildu nahi dutenei?
Aurrera jarraitzeko. Lehiaketetara aurkeztu eta amorerik ez
emateko. Etxean euren talentua
gordetzen badute, munduak ez
du inoiz haien berri izango.

Pertsonala
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.

Beñat
Arizabaleta
aretxabaletarra
kantuan.
irati elortondo
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zerbitzuak

1. Etxebizitzak
103. Errentan eman

Eskoriatza. Etxebizitza guztiz jantzia ematen da errentan
Eduardo Gorosarri enparantzan. 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 sasoirako. Asteko, hamabost eguneko eta hilabeteko tarifak.
Harremanetarako, deitu 634
42 13 70 zenbakira edota
idatzi honako helbide elektronikora: oskar.carrascal@
gmail.com.
104. Errentan hartu

Arrasate. Egoera onean
dagoen bi logelako etxebizitza hartuko genuke errentan.
Ezin dugu hilean 500 euro
baino gehiago ordaindu. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 634 07 99 70
Arrasate. Hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan.
Interesatuok deitu zenbaki
hauetara: 632 92 67 36 edo
602 30 45 86
Bergara. Bi logelako etxebizitza hartuko nuke errentan.
Hilean 350-400 euro ordain
ditzaket. Berdin da altzaririk
ez badago. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 632 77
35 38
105. Etxeak osatu

Debagoiena. Neska espainiarrak logela behar du errentan, azpierrentamendu kontratuarekin. 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

Antzuolan garajea.
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. Interesatuok deitu zenbaki hauetara: 606 27 87 47 edo 606
26 71 53
Ospitalera joateko laguntzailea. Aldizka, bi astean
behin gutxi gora behera,
familia bat Bergaratik Txagorritxura mediku kontsultetara autoz garraiatzeko pertsona bat behar da. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 637
13 16 23

402. Eskaerak

Arrasate eta Bergara.
Zaintza lanetan, etxeko lanetan 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 Diosen eta Aita Mennin lan egindakoa. 639 66 57 88 edo
943 78 62 19
Arrasate. 58 urteko emakume euskalduna prest lan
egiteko: pertsona nagusiak
zaintzeko, etxeak garbitzeko,
umeak zaintzeko. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
688 66 76 91
Bergara. Neska gertu bulego eta lokalak garbitzeko eta
nagusiak lagundu edota afariak 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 garbiketa lanak egiteko. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 696 84 19 51
Debagoiena. 10 urte baino
gehiagoko esperientzia daukat pertsona nagusien zaintzan. Aurretik lan egindako
familien erreferentziak aurkez
ditzaket. Orduka edo etxean
bertan lan egiteko prest. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 617 72 94 98
Debagoiena. 32 urteko
emakumea gertu nagusiak
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Interesatuok deitu 602
18 95 92 zenbakira edo
idatzi helbide honetara:
rameshparu57@yahoo.com
Debagoiena. Asteburuetan
nagusiak zainduko nituzke.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 687 36 02 86
Debagoiena. Baserri lanetan eta ume eta nagusien
zaintzan lan egingo nuke.
Etxean bertan bizi izaten edo
bestela. Esperientzia dut.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 631 14 27 02
Debagoiena. Egunean
zehar nagusi eta umeak zaintzen 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 zenbaki honetara: 634 94 31 60
Debagoiena. Emakumea
orduka etxeko lanak egiteko
gertu. Autoa daukat. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 632 77 35 38
Debagoiena. Erizain laguntzaile titulua duen neska
zaintza lanetarako gertu.
Esperientzia dut eta erreferentziak aurkez ditzaket.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 620 23 58 15
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Zure 			
iragarkiak
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:
Prezio bereziaK Goiena Klubeko bazkideendako
- 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

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

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.

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

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

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

Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten edo bestela, zaintza 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 orduka lan egiteko. Etxeetan lan
egiteko ere bai, orduka. Eskarmentu handia. Autoa daukat.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 600 00 51 60
Debagoiena. Gizona lanerako gertu: garbiketak, banaketak edo denetariko lanak.
Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 632 77 35 38
Debagoiena. Gizona prest
adineko pertsonak zaintzeko,
garbitasunak egiteko, lorategiko lanak, baserrien mantenua eta abar. Deitu zenbaki
honetara: 634 14 36 65
Debagoiena. Mutila nagusiak zaintzeko gertu. Esperientzia 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. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
679 30 12 37 (Arelis)
Debagoiena. Nagusiak
zaintzen lan egingo nuke.

Esperientzia daukat. Sukaldean ondo moldatzen naiz.
Autoarekin. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 660
90 51 50 (Argelis)
Debagoiena. Nagusiak
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 espainiarra gertu nagusiak zaintzeko, egunez edo gauez. Etxeak,
atariak eta tabernak garbitzen
ere arituko nintzateke. Esperientzia 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. Txarkuterian ere lan egingo nuke.
Orduka edo jardun osoz. 600
61 89 96 (Marisol)
Debagoiena. Neska gertu
goizez zein arratsaldez nagusi eta umeak zaintzeko. Baita
asteburuetan ere. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
622 24 86 64
Debagoiena. Neska zain-

tzan edota garbiketan aritzeko gertu. Orduka zein etxean
bertan bizi izaten. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
603 29 94 29
Debagoiena. Pertsona
nagusiak zaintzen edo etxe,
atari eta abarrak garbitzen lan
egingo nuke. Berehala hasteko gertu nago. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 688
65 14 17
Debagoiena. Sozio sanitario titulua duen mutila etxez
etxeko laguntzan aritzeko
gertu. Praktikak Aita Menni
ospitalean egin nituen.
Berehala hasteko gertu. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 634 94 31 59
Debagoiena. Sukalde
laguntzaile, nagusiak zaintzen edo garbiketak egiten
aritzeko gertu nago. Orduka,
etxean bertan bizi izaten edo
bestela. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 685 64
85 64
Debagoiena. Zaintza lanetan aritzeko gertu nago.
Etxean bertan bizi izaten,
egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 695
40 56 65
Debagoiena. Zaintza lanetan aritzeko gertu nago.
Etxean bertan bizi izaten,
egunez, orduka eta baita asteburuetan ere. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 603
64 98 53
Debagoiena. Zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Orduka, etxean bertan bizi izaten
edo gauetan ere bai. 672 98
20 91
Debagoiena. Zaintza lanetan edo etxe, atari, baserri eta
abarrak garbitzen lan egingo
nuke. Etxean bertan bizi izaten 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 bestela. Interesatuok deitu zenbaki hauetara: 632 70 52 82
edo 629 29 11 23
Emakumea lanerako
prest. Emakumea umeak edo
nagusiak zaintzeko edo etxeko 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 zaintzen, zerbitzari moduan,
dendari moduan, garbiketa
lanak egiten eta abarrean.
Astean zehar zein asteburuetan. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 650 20 29 87
Lan bila. Neska euskalduna
prest adineko pertsonak zaintzeko, etxeko lanak egiteko
edo umeak zaintzeko, Arrasaten, Aretxabaletan, Eskoriatzan, Gatzagan, Aramaion,
Antzuolan eta Elgetan. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 634 81 54 93
Lana. Ume eta nagusiak
zaintzen, gozoki eta arropa
dendan edota zerbitzari
moduan lan egingo nuke. Presazkoa da. Arrasaten, Aretxa-

baletan, Eskoriatzan eta
baita Eibarren ere. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
676 44 85 58
Oñati, Arrasate edo Bergara. Emakume oñatiarra,
Haur Hezkuntzako ikasketekin, arratsaldetan haurrak
zaintzeko edo orduka garbiketa lanak egiteko prest.
Kontratuarekin egingo nuke
lan. Interesatuok deitu zenbaki 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 urtekoa eta 4.200 km bakarrik!
Azken errebisioa 2016ko
apirilaren 25ean egina. Prezioa: 1.000 euro. Deitu eta
probatu konpromiso barik.
Tel.: 629 069 360
602. Erosi

7 plazakoa. Bigarren eskuko zazpi plazako ibilgailua
erosiko nuke. Deitu zenbaki
honetara: 618 76 34 40
8. Denetarik
805. Trukatu

Zaldiendako lursaila. Zaldiak bertan izateko moduko
lursail bila ari naiz. Trukean,
lursaila garbi mantenduko
nuke. 697 41 66 24
806. Galdu

Eraztuna Bergaran. Eraztuna 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. Kaixo, ostegunean, maiatzak 5,
mugikorra galdu nuen Oilagorra soziedade inguruan,
Joan XXII plazan. Aurkitu
baduzu, mesedez deitu telefono honetara. Mila esker.
649 44 48 99
Poltsa Bergaran. Maiatzaren 30eko gauean, umearen
Hello Kitty-ren poltsa bat
galdu genuen. Aurkitu duenak, telefono honetara deitzea eskertuko nuke. 661 10
29 66
807. Aurkitu

Txamarra Aretxabaletan.
Kaixo, maiatzaren 21 eta
22ko astebukaeran, Iralabarri plazan ume baten txamarra
agertu da. Zuena baldin bada
deitu zenbaki honetara: 650
59 24 91
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zorion agurrak

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!

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!

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
Ekain Urteaga Larrea
Maiatzaren 28an, 3
urte. Zorionak, Ekain! Ze
handi ein zaren! Patxo
erraldoi bat!

Bergara
Aritz Leturia Zurutuza
Maiatzaren 26an, 2
urte. Zorionak, Aritz!
Primeran ospatu egun
berezi hau! Parkeko zure
laguntxuak!

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.

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.

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
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
Haitz Souto Lasa
Maiatzaren 28an,
urtebete. Zorionak,
pottoko txiki! Egun
ederra pasatu ezazu zure
lehen urtebetetzean!
Muxu handi-handi bat,
etxeko denon 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!

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!

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.

Arrasate
Ane Labayen Marin
Maiatzaren 25ean,
urtebete. Zorionak,
Anetxo! Egun on-ona
pasatu, sorgintxo! Muxu
bana, 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.

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
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!

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.

Eskoriatza
Lorea Muñoz Rey
Maiatzaren 25ean, 11
urte. Zorionak, morenita;
11 urte! Egun ederra
pasatu, familia osoaren
partetik. Muxu handi bat.

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!

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.

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!
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astea goienan

goiena

'Gazta zati bat'
dokumentala

Komunikazio
alternatiboa hizpide

Jon Maia bertsolariak zuzenduta, euskal gatazkaren gaia era
berritzailean aurkezten du Gazta zati bat dokumentalak. Eguenean ikusi ahal izango da telebistan Idiazabalgo Nazioen
Mundua herri ekimenaren
ikus-entzunezkoa.
'Gazta zati bat'
Eguena, 22:00

Latinoamerikako gonbidatu indigenak eta Euskal Herriko kazetari komunikatzaileak batuta
egindako Komunikatuz Eraldatu
mahai-ingurua eskainiko da.
Mugarik Gabek eta Elkarhezitzenek Goienaren laguntzarekin
antolatutako solasaldia da.
'Komunikatuz eraldatu'
Eguaztena, 22:00

GOIENA

goiena telebista

ARRASATE IRRATIA

EGUBAKOITZA, 27

ZAPATUA, 28

DOMEKA, 29

ASTELEHENA, 30

MARTITZENA, 31

EGUAZTENA, 1

EGUENA, 2

12:00 Debagoiena zuzenean

09:00 Kantari

09:00 Kantari

12:00 Debagoiena zuzenean

12:00 Debagoiena zuzenean

12:00 Debagoiena zuzenean

12:00 Debagoiena zuzenean

12:30 KMK 2016: Demasa

09:30 Platonic

09:30 Platonic

13:00 Korapilo

12:30 Harmailatik

12:30 Harira

12:30 Mahaingurua: Komunikatuz

10:00 Korapilo

10:00 Korapilo

13:30 Debagoiena zuzenean

13:00 KMK 2016: Demasa

13:00 Platonic

10:30 Kantari

10:30 Kantari

11:00 Debagoiena zuzenean

11:00 Hurbilean: Pello Zabala

11:55 Astea iruditan

12:00 Harira: Bergara

12:00 Aizank!

13:00 Debagoiena zuzenean

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

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

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

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

guardiako farmaziak

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

eraldatu

13:30 Korapilo

13:30 Kantari 33

14:00 Debagoiena zuzenean

14:00 Debagoiena zuzenean

14:30 Berriak

14:30 Berriak

15:00 Atlantikoa helburu

15:00 Mahaingurua: Komunikatuz

15:30 Hurbilean: Pello Zabala

eraldatu
16:00 Debagoiena zuzenean

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

16:30 Berriak
17:00 Atlantikoa helburu
17:30 Hurbilean: Pello Zabala

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

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

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

bergara

LANA

Max.

24º

Max.

22º

Min.

10º

Min.

8º

zapatua, 28

domeka, 29

Giro ezegonkorra espero da eta
litekeena da han-hemenka ekaitzak botatzea. Tenperatura zertxobait jaitsiko da.

Nahiz eta tarteka ostarteak
zabalduko diren, orokorrean lainotuta egongo da eta domekan
euria egitea espero da.

euskal herria

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).

Kale-garbiketako 7 peoi plaza Oñatiko Udalean. Oñatiko
Udala. Deialdi honen helburua
da oposizio-lehiaketa sistemaren bidez, E sailkapen-taldean
eta laboralak diren kale-garbiketako 7 peoi plaza hornitzea,
plaza horietako bat minusbaliatuen txandarako gordeta
dago. Hautatuak direnek kale
-garbiketako peoi izeneko lanpostuaren jabetza hartuko
dute. Baldintzak: eskolaratze
ziurtagiria edo baliokidea den
titulazioa izatea edota titulu
hori lortzeko eskubidea ordainduta edukitzea; B gidabaimena edukitzea (minusbaliatuentzako plazarako izan ezik);
euskaran, 1. HE. Ekainak 2.
Kale-garbiketako 2 peoi
gidari plaza Oñatiko Udalean.
Oñatiko Udala. Deialdi honen
helburua da oposizio-lehiake-

Giro nahasia espero da
astebururako; zapatuan
ekaitzak izango dira eta
domekan euria egingo du.

Asteko gainbegiratua
zapatuan eta
domekan 10:00etan
Asteburuan hainbat elkarrizketa entzun ahal izango dira; ikasturteko azkeneko Kooltur Ostegunak
egitasmoaren barruan parte hartu duen Arrasateko
Asier Salak hitz egingo du,
eta futbol kontuak ere izango dira berbeta gai Mondrako atezain Ander Ruiz
de Azuaren eskutik.

GAZTE informazioa

debagoiena

Egubakoitza, 27

Elgetako Espaloian hurrengo asteburuan egingo den
Euskarazko Magia Mostrako ikuskizunetarako sarrerak zozketatuko dira
hurrengo egubakoitzean.
Zozketan parte hartzeko
deitu 943 25 05 05 telefonora edo bestela idatzi irratia@goiena.eus helbidera.
Parte hartu eta zorte on!

18:30 Berriak

eguraldia asteburuan

arrasate

Euskarazko Magia
Mostrarako sarrerak
zozketatuko dira

ta irekiko sistemaren bidez, E
sailkapen-taldean eta laboralak diren kale-garbiketako 2
peoi gidari hornitzea da. Baldintzak: eskolaratze ziurtagiria
edo baliokidea den titulazioa
izatea edota titulu hori lortzeko eskubidea ordainduta edukitzea; C gidabaimena; euskaran, 1. HE. Epea: Ekainak 2.

DIRU LAGUNTZAK
Haur eta Gazteria Departamentuak 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 jartzeko aukera eskaintzen dizu,
crowdfunding kanpaina baten
bitartez. Proiektuak aurkezteko 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
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ESKER ONA

ESKER ONA

ESKER ONA

Sabina
Garitano Iñurritegui

Bixente
Milikua Guridi

Jabier
Txintxurreta Igartua

2016ko maiatzaren 24an hil zen, 97 urte zituela.

2016ko maiatzaren 22an hil zen, 67 urte zituela.

2016ko maiatzaren 22an hil zen, 55 urte zituela.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi,
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.
Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

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.

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

Bergaran, 2016ko maiatzaren 27an.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 27an.

Oñatin, 2016ko maiatzaren 27an.

Oroigarria

Oroigarria

URTEURRENA

Almeneko
hildako partaideak
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.

Almen, 50. urteurrena.
Eskoriatzan, 2016ko maiatzaren 27an.

Ion Mirena
Errasti Alzelai

Julian
Uribeetxebarria Osoro

Tolosan hil zen 2014ko maiatzaren 15ean.

2015eko maiatzaren 24an hil zen, 74 urte zituela.

Zure zuhaitzak adarra eman dau.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, maiatzaren 28an,
19:00etan, Arrasateko San Frantzisko elizan.
—
Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Bergaran, 2016komaiatzaren 27an.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2016ko maiatzaren 27an.

Gurasoak: Juan Mari eta Isabel. Anai-arrebak: Konsuelo eta Juan Mari
Arriolabengoa, Xabier. Tia Nina eta tio Fernando (†).

OROILORE

hildakoak

Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Alejandro Jimenez Zaballos. Arrasaten, maiatzaren 20an. 92 urte.
Mila Irizar Garmendia. Bergaran, maiatzaren 20an. 67 urte.
Jabier Txintxurreta Igartua. Oñatin, maiatzaren 22an. 55 urte.

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire lana egoera kuttun batean zuekin egotea da.
Azken agurrean maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Bixente Milikua Guridi. Oñatin, maiatzaren 22an. 67 urte.

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure aseguru-konpainiak
esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:
NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

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.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

Consuelo Ugarte San Vicente. Aretxabaletan, maiatzaren 25ean. 84 urte.
Teresa Ezpeleta Urkia. Arrasaten, maiatzaren 25ean. 88 urte.

ezkontzak eta eztei-ospakizunak

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.

Marian-Pedro eta Aurkene-Iñigo

Mirian eta Mikel

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 maiatzaren 28an ezkonduko dira. "Zorionak, lagun
guztion partetik, eta ondo pasa egun berezi honetan. Guztiok bertan
egongo gara! Muxu handi bat, bikote!".

Gonzalo eta Mertxe
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!".

Gonzalok eta Mertxek, maiatzaren 21ean, 50 urte bidelagun!
50 urteko ibilaldian kide eta
gidari izan zaituztegun seme-alaben eta biloben partetik, eskerrik asko eta zorionak!".
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OÑATI Discipulos de Dionisos
eta Bitz taldeak
Punk eta rock doinuak izango dira nagusi. Oñatiko Bitzek
bigarren diskoarekin sukalde
lanetan dihardu, baina etenaldia egingo du kontzerturako. Bestalde, Discipulos de
Dionisos donostiarrek euren
ibilbideko kanturik esanguratsuenak joko dituzte. Sarrerak, bost euro

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.

Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

Musika

imanol soriano

OÑATI Haize-egur taldea

non-zer

Jose de Azpiazu musika eskolako ikasleak kalera irtengo dira
euren errepertorioarekin.

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

Etzi, domeka, kalerik kale, 11:30ean.

maiatza 27
ekaina 2

Metal doinuak nagusi.

Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

Bergara Elektronika topaketa
Iruñeko, Bilboko, Donostiako,
Elorrioko, Eibarko, Gasteizko,
Bartzelonako eta Bergarako musika taldeak eta DJak egongo dira.
Sarrerak, bost euro.

Bihar, zapatua, gaztetxean, 16:00etan.

BERGARA Esteban Landart
Organo emanaldia egingo du Irungo musikariak. Sarrerekin jasotako dirua San Pedro parrokiako
Stoltz-Freres organoaren konponketara bideratuko da. Sarrerak,
bost euro.

Etzi, domeka, Santa Marinan, 19:00etan.

Antzerkia
BERGARA 'Malmö'
Khea Ziater antzerki taldearen
lana. Claudiak eta Sagak hiru
urte zoro pasa zituzten elkarrekin. Harreman hura apurtu egin
zen. Orain, maleta gorrotoz beteta dator Saga, Claudiari bisita
egitera. Sarrerak, zortzi euro.

Etzi, domeka, Zabalotegin, 19:30ean.

Ospakizunak
Eskoriatza Eskoriatza KEren
Eguna

Leizarra musika eskolakoek emanaldi bikoitza egingo dute: maiatzaren 30ean eta 31n.

Areto-futbol eta saskibaloi partiduak, rider ikuskizuna eta
motorren topaketa egingo dituzte. Azken horiek Arlaban-Legutio-Otxandio-Urkiola-Oleta-Kruzeta-Eskoriatza ibilbidea egingo
dute.

Aipatutako egunetan, Arkupen, 18:00etan.

Bihar, zapatua, hainbat lekutan, 09:30ean.

ARETXABALETA Gitarra eta konbo
emanaldiak

Erakusketak
OÑATI Oñati abesbatzaren historia

Rogers Band taldeek egingo dituzte kontzertuak, Amaiur, Osorik,
Iluntz, Dat eta Arrasate tabernetan.

Bihar, zapatua, hainbat lekutan, 10:00etan.

ARRASATE Erretiratuen Eguna
Adikzioaren legeak kiroldegi
barruan alkohola edatea eta erretzea galarazten duenez, kiroldegi
kanpoko aparkalekuan egingo
dute bazkaria. 800 erretiratu batuko dira han, eta edadetuenak
omenduko dituzte.

Bihar, zapatua, aparkalekuan, 14:30ean.

OÑATI 'Auzoko' eguna
Donostiako, Gasteizko, Ibarrako,
Soraluzeko, Antzuolako, Arrasateko, Aretxabaletako, Azpeitiko,
Bergarako eta Eskoriatzako kideak
egongo dira.

Bihar, zapatua, Foruen plazan,11:30ean.

turismoa
arrasate San Balerio ermita
Udalatx mendiaren magalean,
Meatzerreka auzoan dagoen ermitara bisita gidatua. Izenak emateko: 943-79 64 63.

Bihar, zapatua, ermitaren sarreran, 12:00etan.

Debagoiena Arantzazu-Araia
Ignazio Loiolakoak 1522an egindako 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 aukera. Gaur, egubakoitza, da izena
emateko azken eguna, 943-78 34
53 telefonoan.

Etzi, domeka, turismo bulegoan, 09:45ean.

Ikuskizunak

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.

Aipatutako egunetan, Elosu auzoan.

antzuola Ondarreko jaiak
Zapatuan: ginkana, Peña Aiastuiren eskutik. Domekan: meza,
prozesioa, dantzariak eta salda
dastatzea.

Aipatutako egunetan, Ondarre auzoan.

gaztelekuak
Arrasate Birziklapen tailerra
Palet zaharrak berritu eta lokalerako altzari bilakatuko dituzte
aste bukaeran.

Aipatutako egunetan, erdiguneko gaztegunean,
18:00etan.

literatura

ELGETA Bisita gidatua lubakietara

ELGETA 'Gu ere kontalari'
Herriko neska-mutikoak ipuin
kontalari. Saioko kontalariak
Ehari, Maia, Alazne, Uxue eta
Janire izango dira.

ARRASATE 'Beste bat! eguna'

OÑATI 'Txarlestrup'

Futbol partidua, poteoa, bazkaria
eta kontzertuak izango dira protagonista. Beste Hiru!, Quadrophenicos, Arkaiko, Skaleak eta Jolly

Dantza, akrobazia, zirkua eta
umorea bat eginda, Zirika Zirkus
taldearekin.

Memoria Historikoaren Euskal
Interpretazio Zentrotik irtenda,
Intxortaraino joango dira. Aurrez
eman behar da izena: 943-79 64
63 edo 943-71 89 11 telefonoetan.

Bihar, zapatua, Foruen plazan, 18:00etan.

Etzi, domeka, Espaloian, 10:00etan.

Urrezko ezteiak bete ditu taldeak,
eta, 50 urteko ibilbidearen errepasoa egiteko, askotariko materiala bildu dute erakusketan:
argazki zaharrak, partiturak,
esku-programak, kartelak,
bideoak... Maiatzaren 30ean zabalduko dute.

Ekainaren 12ra arte, kultura etxean, 18:00etan

BERGARA Otaba jaiak Elosuan
Zapatuan: mus txapelketa eta
bertso afaria Sebastian eta Beñat
Lizaso aita-semeekin. Domekan:
meza, pilota partiduak, erretiratuen bazkaria eta herri kirolak.
Astelehenean: meza, bazkaria,
umeendako jolasak, poteoa eta
afaria.

Gaur, egubakoitza, Portu kaleko plazatxoan,
19:00etan.

OÑATI Harakiri taldea

Jaiak

Gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:00etan.

BERGARA Ipuin kontaketa
Amaia Arriaran bergararraren
saioa.

Gaur, egubakoitza, liburutegian, 18:00etan.

hitzaldiak
oñati Corpus Eguna

bergara Makrobiotikari buruz

Dantzariak eta domekako prozesioa izango dira aste bukaerako 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 santu guztiak parrokiatik, kalerik kale ibiltzeko.

Jexus Larretxearen berbaldia
jateko era horri buruz.

Etzi, domeka, kalerik kale, 12:00etan.

Gaur, egubakoitza, Irizarren, 19:00etan.

bergara Boluntarioei buruzkoa

imanol soriano

Ez dugu heroirik behar... zu behar
zaitugu izeneko berbaldia egingo
dute DYAko kideek. Euren boluntarioek egiten duten lana eta
elkartearen kide izateko bideak
azalduko dituzte. Bilera irekia
da interesa dutenendako.

Bihar, zapatua, DYAren egoitzan, 11:30ean.
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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
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 (argazkian) taldeek.

Bihar, zapatua, hainbat lekutan, aipatutako orduetan.

aramaio 'Makrobiotika elikadura'
Egoitz Garro Osasun Eskolako
kidearen eskutik. Gazteleraz izango da hitzaldia.

Maiatzaren 30ean, Sastiñan, 19:00etan.

eskoriatza 'Euskara, etxean
beste hizkuntza bat sartzen da'
Nafarroako Unibertsitateko irakasle Paula Kasaresen hitzaldia.
Euskararen eskuraketari buruz
egingo du berba. Galderak egiteko aukera izango dute.

Ekainaren 2an, Luis Ezeizan, 17:30ean.

deia
Debagoiena Elkarretaratzeak
Debagoieneko Hezkuntza Bilguneak deitu du bailarako herri
guztietan. .

Gaur, egubakoitza, herri guztietan, 17:00etan.

Debagoiena Bizikleta martxa
Urkulura
Debagoieneko herrietatik irtengo
dira tropeltxoak ordu ezberdinetan. 11:30ean martxa bateratua
egingo dute Aretxabaletatik Urkuluraino, bidegorritik.

ikastaroak
arrasate Txalaparta
Ttakun taldekoek egingo dute
ikastaroa maiatzaren 30etik ekainaren 27ra, astelehenetan, 18:00etatik 20:00etara arte. Izena emateko: 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 gonbidatuta. Sendabelarrak identifikatu,
batu, erabilpenak ezagutu ondorengo 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

Arabako odol bankuko kideak
egongo dira.

Hastapen ikastaroa egingo dute
ekainaren 3an (17:30-19:30) eta
4an (09:30-12:30). Lekuak mugatuak dira eta aurrez eman behar
da izena Zubikoa kiroldegian. Bi
makilen laguntzarekin egiten den
ibiltzeari buruzko azalpenak
emango dituzte.

Maiatzaren 30ean, osasun etxean, 16:30ean.

Izen-ematea aipatutako lekuan.

Etzi, domeka, Aretxabaletan, aipatutako orduan.

ARETXABALETA Odol ateratzea

arrasate Artzaintzaren ibilbidea
Urkiola eta Arraba artean egingo dute hirugarren etapa. 17,1
kilometro ditu.

Etzi, domeka, Garibain, 07:30ean.

arrasate Picos de Europara
Zeharkaldia egingo dute ekainaren 4-5eko aste bukaeran. Izena
emateko eguna maiatzak 30,
19:30etik 20:30era.

Izen-ematea, Besaiden, aipatutako egunean eta
orduan.

Asier Kidam magoaren
ikuskizunerako sarrerak ditugu.
Espaloia Kafe Antzokian, Elgetan.
Ekainaren 3an, 20:30ean.

Pikupe Produkzioak-i esker

Imanol Ituiño eta Tor eta Txoborro
magoen ikuskizunerako
sarrerak ditugu.
Espaloia Kafe Antzokian, Elgetan.
Ekainaren 4an, 22:00etan.

HARTZEKO (MAIATZAREN 31RA ARTE)

ZOZKETAN PARTE
ostra [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07
E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA MagiaMwebgunean agertuko dira euren izen-abizenak.
zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com
datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure
dagoen sustapena gestionatzea.
automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean
helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus
ezeztatzeko,
edo
zuzentzeko
haiek
sartzeko,
Eskubidea izango duzu datuotan

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

aurkezpena
bergara 'Zona Roja. La
experiencia cubana del ébola'
2014ko epidemiaren ostean, kubatarrek erakutsitako elkartasunari buruzko liburua. Ostean, Cubanos, entre la vida y el ébola film
laburra emango dute.

Maiatzaren 31n, Irizarren, 19:00etan.

ikus-entzunezkoa

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.

Egubakoitzetik
domekara: 18:30,
20:30, 22:30.
Astelehenetik
eguenera: 17:00,
19:00.

Corazon gigante

Mas alla de las
montañas

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.

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.

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

Alicia a traves del
espejo 3D

Egubakoitzetik
eguenera: 17:30.

Zapatua: 00:30.
Egubakoitzetik
eguenera: 18:30,
20:30, 22:30.
Zapatua eta domeka:
16:30.

X-Men. Apocalipsis

Triple 9

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

un doctor en la
campaña

eguenera: 18:00,
19:00, 20:10.
Zapatua eta domeka:
15:50, 16:50.

Egubakoitzetik

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.

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@eskoriatza.net helbidean edo 943-71
46 88 telefonoan eman behar da
izena. Ekainaren 12rako gertu
egon behar da balkoia epaimahaiak balora dezan.

Izen-ematea, aipatutako lekuetan.
Pikupe Produkzioak-i esker

Zinema

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-tenisean, xakean, igeriketan, eskaladan eta gurasoendako eta seme-alabendako patinajean.

Izen-ematea, kiroldegiko bulegoan.

kritika

Labirintotik irten guran

M

atthieu 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

el hombre perfecto
Zuzendaria: Yann Gozlan.
Herrialdea: Frantzia.
Aktoreak: Pierre Niney, Ana Girardot, Andre
Marcon.
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.
antonio zabala

Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!
Maulanda jatetxean
prestatutako tripakiak.

'Puntua' oraindik etxean jasotzen ez baduzu:
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo Whatsapp: 688 69 00 07

azken berba

2016-05-27

ander
etxeberria

Lagungarri

Bukatzeko

Intuizioarekin lan egiten duen igarlea

J

Aramaioko Josu Olaizolak erradiestesiaren eta geobiologiaren gaineko ikastaroa egingo du
Ura bilatzen laguntzen du, baita etxeko altzariak leku egokian kokatuta dauden antzematen ere
Mirari Altube | ARamaio

Bibrazio bat duen edozer neurtzen du erradiestesistak; lurpeko
urak, esaterako. Eta horretarako
ez du inolako makinarik erabiltzen, intuizioa bakarrik, penduluak eta hagaxkak lagun hartuta.
Erradiestesiaren eta geobiologiaren gaineko ikastaroa egingo du
Josu Olaizolak (www.josuolaizola.net) ekainaren 4an eta 5ean,
Aramaion: "Teknika oso samurra
erabiltzen da horretarako, eta
edonork ikas dezake; praktika
da kontua", dio.

Erradiestesistaren lan tresnak. |

tuta sarritan aldea igartzen dela
dio: "Hobekuntza igartzen da,
baina beste faktore batzei begiratzea ere komeni izaten da; elikadurari, adibidez".

Etxeko altzarien kokalekua
Geobiologiak lurraren bibrazioak
neurtzen eta aztertzen ditu. Erradiestesiak 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 topatu gura den lurraldearen mapa
gainean ere egin daiteke hori.
Petrolioa zein gasa topatzen diharduten enpresa handiek ere hala
egiten dutela lan dio: "Lehenengo,

m.a.

Erradiazio neurketa
Josu Olaizola erradiestesista penduluak mahai gainean dituela. |
mapa gainean, eta gero, bertara
joanda. Errusiako erradiestesistak, esaterako, oso onak dira".
Etxeko altzariak egoki jarrita
dauden begiratzen ere badaki:
"Atseden hartzeko, ondo lo egiteko, oheak leku egokian dauden
edo ez antzeman daiteke. Izan
ere, ur korronteren bat edo lurreko failaren bat egonez gero azpian,
komeni da lekuz aldatzea", dio
eta gaineratu du: "Lurrak eremu
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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, nekatuta jaiki, ondo deskantsatu ezin
eta burukominak izateko joera
dago. Umeak, esaterako, oso sentiberak dira horien eraginei".
Horregatik, ohea metro erdi mugi-

Bovisen biometroa erabiltzen da
erradiazioak neurtzeko, eta taula horretan 6.500 da muga, hortik
gora jotzen da osasuntsutzat.
Lekuen erradiazioa neurtzen da,
urarena, janariarena eta gizakiaren 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, Arexolakoak, adibidez, 8.000 inguru".
Horien eta gehiagoren berri emango du datorren asteko ikastaroan.

uan Jose Ibarretxek
joan zen astean esan
zuen hemengo kooperatibismoaren arrakastaren gakoa euskaldunon
kultura dela. Ingurune aproposa da, bai, Euskal Herria,
demokrazia industrialarentzat.
Oso aspalditik datoz esperientzia kooperatiboan hezurmamitu diren ezaugarriak: auzolana (historian zehar guztion
onurarako egindako lana
auzoko bideak mantentzeko,
eraikin publikoak jasotzeko,
auzotar batek beharra duenean laguntzeko, etab.), jabetza ulertzeko modua (herri
-basoak denonak izanik, inori ez zaio bururatzen horiek
saltzea; egungo herritarrek
baliatu ditzaketen bezala,
hurrengo belaunaldiek ere
erabiltzeko), demokrazia (biltzar ireki edo kontzejuetan
elkartu izan dira toki askotan
biztanleak), lanaren garrantzia, etab.
Lehendakariak, baina,
gehitu zuen, kulturari lotuta
dagoenez, ezin izan dela modeloa beste lekuetara eraman.
Egia esan, Euskal Herriko
beste bailara batzuetan ere
ez du lortu kooperatibismoak
Debagoienean duen indarra.
Edonola ere, hemen zein munduko bazter askotan, lagungarri gertatu da enpresa bidezkoagoak sortzeko eta, ondorioz,
inguru horietan ongizatea
gehitzeko.

