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ENEkO AzurmENdI  |  deBagoiena

Mondragon Taldeko Hedapen Koo-
peratiboko arduradun eta euskara 
koordinatzaile ohia da Mikel Leza-
miz, eta Bai Euskarari Laguna 
Saria jaso du. Berak dio garrantzi-
tsua dela enpresen barne koordi-
nazioa hizkuntza baten normaliza-
zio plangintza aurrera eramateko. 
Bestalde, uste du oraindik bada-
goela zeregina euskararen norma-
lizazioan.
Lehenik eta behin, zorionak! zer da 
sari hau zuretzat?
Egia esan, ez nuen espero, baina 
urte askotan euskararen alde egin-
dako lanaren aitorpena izan da. 
Baina aitorpen hori gehiago da lan 
munduari egindakoa. Izan ere, 
euskarak egoera zailena arlo horre-
tan dauka. Hezkuntza eta adminis-
trazio arloekin konparatuz, erdara 
asko erabiltzen da lan munduan.

zenbat denbora daramazu mon-
dragon Taldean lanean?
36 urte daramatzat hemen. Hala 
ere, lehenengo bi urteak Alecop-en 
egin nituen.
Eta, hasi zinenean, zein zen eus-
kararen egoera enpresan?
Ni etorri aurretik klase asko 
eman ziren euskaraz eta hizkun-
tza honetan ikasteko eta bizitze-
ko nahia sumatzen zen. Baina, 
egia esan, gutxiago egiten zen 
euskaraz, sentsibilitate txikiagoa 
zegoelako eta ahalmena ere txi-
kiagoa zelako. Egungo egoera 
hobea da, nahiz eta ez gauden 
kanpaiak jotzeko moduan.
Euskara eta alfabetatze klaseak 
ematen ziren. Baina hori lan mun-
dura bideratzean dago gakoa.
Hala da. 90eko hamarkadan, nor-
malizazio plangintzak antolatzen. 
Elhuyarrek Quebecetik ekarri 

zuen metodologia lantegiak nor-
malizatzeko plangintzak antola-
tzeko eta gu beraiekin batera 
hasi ginen. Ordutik, normalizazio 
prozesu bat eraman da aurrera 
eta oraindik horretan gaude.
Langile guztiek era berean hartu-
tako konpromisoa da euskararen 
normalizazio hori?
Garbi dago bai zuzendaritzak, 
bai errektore kontseiluak eta 
gehiengo handi batek onartu behar 
duela hizkuntzaren normaliza-
ziorako plangintza, beste edozein 
plangintza den moduan. Guk, 
dagoeneko, batzar batzuk euska-
raz egiten ditugu, nahiz eta batzue-
tan itzulpenak behar izan.
Euskararen normalizazio hori 
nazioartera zabaltzea zailagoa izan-
go da, ezta?
Bai, baina nik uste dut posible 
dela. Badaude enpresa batzuk 
beraien hizkuntza ofizial moduan 
euskara ezarri dutenak eta horri 
gaztelania eta ingelesa gehitzen 
diotenak. Zaila da, baina hizkun-
tza ezberdinek enpresaren barne 
kohesio bat ekartzen dute.
Etorkizunera begira, enpresa mun-
duan ze urrats egin behar dira, eus-
karari dagokionez?
Gaur egun 61 kooperatiba daude 
normalizazio plangintza horretan 
sartuta. Beraz, ezinbestekoa izan-
go da enpresa hauek konpromiso 
horrekin jarraitzea, euskaraz lan 
egitera heldu arte. Guk, gure alde-
tik, dauzkagun printzipio koope-
ratiboak mantenduko ditugu eta 
helburu berriak finkatuko ditugu 
aurrera begira; bestela, atzerapau-
soak emateko arriskua egoten da. 

mondragon Taldeak euskararen 
normalizazioan izandako espe-
rientzia eredugarria izan daiteke 
beste enpresa batzuentzat?
Mondragon Taldean elkarlana 
eta kooperazioaren printzipioak 
ondo barneratuta ditugu eta 
barne kooperatiben artean egi-
ten ditugun koordinazioak ere-
dugarriak izan daitezke. Izan 
ere, enpresa gehienek planta 
bat baino gehiago izaten dituz-

te eta planta guztien arteko 
koordinazioa ezinbestekoa da.
Erretiroa hartu duzu dagoeneko. 
Euskal Herriari lotuta jarraituko 
duzu lan egiten?
Bai, jarraitzeko asmoa behintzat 
badut. Arrasate Euskaldun Deza-
gun taldean jarraitzen dut eta 
GOIENAren inguruan ere bana-
bil. Badago oraindik zeregina 
eta horretan jarraitu beharko 
dugu.

Mikel Lezamiz sariarekin.  |   txoMin Madina

Mikel Lezamiz | mondragon taldeko euskara koordinatzaile ohia

"urte askotan 
euskararen alde 
egindako lanaren 
aitorpena da sari hau" 
Printzipio kooperatiboak mantendu behar direla 
uste du Lezamizek, atzerapausorik ez emateko

"Batzar batzuk 
euskaraz egiten 
ditugu, itzulpenak 
behar izan arren"

"Taldearen 
koordinazioa oso 
garrantzitsua da 
kooperatibetan"
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L.k.  |  oñati

Arantzazuko parketxea eta ater-
petxea –orain urte bete bukatu 
zutena egiten– kudeatzeko zer-
bitzua esleitzeko deialdi publi-
koa egin du Gipuzkoako Par-
ketxe Sareen Fundazioak. Aran-
tzazu Gaur Fundazioak GPSri 
utzi dizkio bi baliabide horiek 
bere kudeaketa aurrera erama-
teko.

Bi zentroetan arreta ema-
teko eta haiek dinamizatzeko 
kontratua esleitzeko klausulen 
pleguak argitaratu dira eta 
Interneten daude ikusgai, par-
ketxesarea.org webgunean. Lizi-
tazioaren gehieneko prezioa 
50.000 eurokoa izango da, kon-
tratuak dirauen urte bakoitze-
ko. Kontratua bi urtekoa izan-
go da; hasiera baten, behintzat.

arantzazuko aterpetxea eta 
parketxea lehiaketara atera dira

Arantzazuko aterpetxea Gandiaga Topagunean dago.  |   goiena

enplegu datua krisi garaiko 
mailetan egonkortu da

LEIrE kOrTABArrIA  |  deBagoiena

Urteko mailarik baxuenean koka-
tu da langabezia tasa Debagoie-
nean, %10,41eko tasarekin (3.122 
langabe). Maiatzean 3. 209 langa-
be zeuden (%10,70eko langabezia 
tasa), eta ekainean 3.122ra jaitsi 
da (%10,41eko tasa). Iaz, 3.425 
langabe zeuden ekainean (%11ko 
tasa), aurten baino ia 303 gehia-
go, hain zuzen ere.

Honako hauek dira herriz 
herriko datuak (parentesi artean, 
maiatzeko datuekiko aldea): 
Antzuolan, 77 langabe (+5), %7,09 
(+%0,46); Aramaion, 27 (=), %3,56 
(=); Aretxabaletan, 278 (-2), %8,10 
(-%0,06); Arrasaten, 1.417 (-60), 
%13,99 (-%0,17); Bergaran, 703 
(+2), %10,08 (+%0,03); Elgetan, 
44 (-6), %7,42 (-%1,01); Eskoria-
tzan, 194 (-10), %9,58 (-%0,49); 
Leintz Gatzagan, 6 (-3), %4,38 
(-%2,19); Oñatin, 403 (-13), %7,58 
(-%0,24); Debagoienean, 3.122 (-87), 
%10,41 (-%0,29).

Ez da lehenengo hobekuntza 
Mankomunitateko Garapen Agen-
tziako arduradun Koldo Azkoi-

tiaren esanetan, azken bi urteo-
tan "jaitsiera nabarmena" izan 
du langabezia zifrak Debagoie-
nean: 2014ko urrian, 3.835 langa-
be ziren, orain baino 713 gehiago. 

Baina datuak "perspektibaz" 
ikustera deitzen du: "Debagoie-
nean, benetako hondamendia 
2008 eta 2009an gertatu zen; 1.600 
langabe izatetik bikoitza baino 
gehiago izatera pasa ginen, 3.237 
langabe 2009ko urrian. 2008a ezke-
ro, 3.000 baino gehiago langabe 
dago eta hortxe gelditu gara. Ez 
dugu lortu krisiaren egoera gor-
dinenari buelta ematea". Azkoi-
tiak gogora ekartzen du honakoa 

ez dela enplegu datuen lehenen-
go hobekuntza krisia hasi zene-
tik: "2009tik 2011ra, langabeziaren 
jaitsiera bat gertatu zen: 3.200 
baino langabe gehiago zeuden 
2009an, eta 2011n, 2.800 ingurura 
jaitsi zen datua. Gero, 2012a eta 
2013a berriz ere oso txarrak izan 
ziren. Orain berriz oneratze bat 
bizi izaten ari gara. Beraz, ira-
kurketa positiboa da, bai, baina 
perspektibarekin ikusi behar da".

Prestaziorik gabeko langabeak 
ELA sindikatuak, bere aldetik, 
Hego Euskal Herriko datuen balo-
razioa egin du: maiatzean baino 
5.105 langabe gutxiago eta joan 
den urteko ekainean baino 15.733 
gutxiago; baina azpimarratu du 
inolako langabezia-prestaziorik 
jasotzen ez dutenak langabeen 
%59,6 izatetik %62,4 izatera pasa 
direla, eta "langabezia %7,8 
murriztu den arren, langabezia
-prestazioetara bideratutako gas-
tua %11,6 murriztu" dela. Gaine-
ra, langabeen %55 emakumeak 
direla ere nabarmendu du sindi-
katuak.

debagoienean 3.200 langabe pasatxo daude, iaz baino 300 gutxiago,  
baina krisi aurreko (2008. urtea) kopuruaren bikoitza izaten jarraitzen du

datua

Hego Euskal Herriko 
langabeen %55 
emakumezkoak dira.

%55
eMakuMe

Munduko gizarte ekonomiaren iii. Foroan parte 
hartuko du arrasateko udalak irailean
Arrasateko Udalak GSEF2016 Gizarte Ekonomiaren Mundu mai-
lako III. Foroan parte hartuko du beste zenbait hirirekin batera, 
hala nola Paris eta Rio de Janeiro. Montrealen izango da, Kana-
dan, irailaren 7tik 9ra bitartean. 35 herrialdeko gizarte ekono-
miari buruzko 90 proposamen inguru ezagutzeko aukera eskai-
niko du jardunaldi horrek.
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LEIrE kOrTABArrIA  |  Bergara

Aztarna guztien arabera, ekai-
naren 26ko hauteskundeen ondo-
ren, gobernua osatuko da Madri-
len eta legealdi berria hasiko da. 
Datozen lau urteotan Espainiako 
Gorteetan izango dira bi deba-
goiendar: Isabel Salud (Ezker 
Anitza-Unidos Podemos) kongre-
suko diputatu izango da, eta Vic-
toriano Gallastegi (EAJ), senata-
ri. Saludendako esperientzia 
berria izango da; Gallastegik 
abenduko hauteskundeetan lortu 
zuen senatari txartela, baina bil-
kura gutxi batzuk besterik ez 
ziren egin.

Kongresuaren eratze bilkura 
uztailaren 19an izango da, eta 
hor dira presidentea aukeratze-
koak.

Salud joan den astelehenean 
izan zen Madrilen diputatu akta 
jasotzera; Gallastegik etxean jaso-
ko du, eta datorren astean da 
Madrilera joatekoa, bere burua 
inskribatzeko.

Bi debagoiendarrek uste dute 
oraingoan baietz, osatuko dela 
gobernua. Saludek bere kiniela 
egiten du: "Oraindik gauza asko 

gerta daitezke, negoziatzen ari 
direlako; baina, nire iritziz, PPk 
gutxiengoan gobernatuko du". 
Gallastegik nahiago du iragar-
penik ez egitea, baina "duda barik, 
gobernua egongo" dela eta "bere 
bidea jarraituko" duela dio.

PPren legeak atzera botatzera 
Ezker Anitzeko ordezkariak bere 
koalizioaren emaitzak "dezepzioa" 
izan zirela onartu arren, konpa-
raketa aurreko legealdiarekin 
egiten du bere alderdiak: "Orduan, 
PPk gehiengo absolutua zuen, 
eta orain, berriz, ez; gainera, 
Euskadiko emaitzak ezin hobeak 
izan dira, eta kongresuan PSOE-
tik ezkerrerako inoizko diputatu 
kopuru handiena dugu; 20-23 
artean izaten ziren garai baten". 

Helburua, datorren legealdian, 
alderdi popularraren "lege gogo-
rrak bertan behera uzten saiatzea" 
da Unidos Podemosendako: "Kan-
painan alderdiak konprometitu 
ziren PPren lege batzuk –Lomce, 
mozal legea, abortuaren legea, 
lan erreforma…– atzera botatze-
ra, eta konpromiso horri dei egin-
go diogu". 

Pertsonalki, Isabel Saludek 
espero du "Euskadiren beharrak, 
ekimenak, arazoak… Kongresu-
ra eroatea". Honako hau esaten 
du: "Nik bakarrik ez, Euskadiko 
sei diputatuok batera lan egingo 
dugu eta Euskadiren interesen 
defentsan jardungo dugu". Horre-
tarako baliatuko du "erakunde 
publikoen funtzionamenduen 
ezagutza"; orain arte zinegotzi 
izan da eta "diputatu izatearen 
oso desberdina" den arren, era-
kundeen lan egiteko moduan 
badauka esperientzia.

Kontzertua babesteko gertu 
Victoriano Gallastegi ere "lan 
egiten hasteko desiatzen" dago, 
bere hitzetan: "Denbora asko 
galdu dugu dagoeneko; batzordeak 
sortu behar izaten dira Senatuan 
lan egiteko, baina gobernurik ez 
zegoenez, ez ziren sortu". Gallas-
tegik ez daki oraindik ze batzor-
detan egotea egokituko zaion, 
baina argi dauka zein izango den 
bere ekarpena: "Gure gaiak, Eus-
kadiri dagozkionak, Senatuan 
defendatuko ditut nire taldeare-
kin batera: autogobernua, kon-
tzertu ekonomikoa eta, aurre-
kontuak egiten direnean, gure 
eskaerak eta aldarrikapenak".

Azken hilabeteotan Euskadi-
ren kontzertu ekonomikoak izan 
dituen erasoak errepikatuko ez 
diren konfiantza dauka: "Ez dut 
uste berriz gertatuko denik, bai-
na hala eta guztiz ere gertu egon-
go gara gurea defendatzeko". 
Senatari lana "ilusioz" hasiko 
duela ere esan du.

isabel saludek eta Victoriano gallastegik uste 
dute oraingoan eratuko dela gobernua espainian 

diputatu eta senatari aktak jaso dituzte eta uztailaren 19an izango da gorteen eraketa

euskadiren interesak defenditzera doazela esan dute, Saludek kongresuan eta gallastegik Senatuan

Isabel Salud eta Victoriano Gallastegi.  |   goiena

ENEkO AzurmENdI  |  Bergara

Forjaren industriari lotutako 
joera berrien gaineko nazioar-
teko jardunaldi teknikoa egin 
zuten eguaztenean Bergarako 
Miguel Altuna Institutuan, hain-
bat herrialdetako unibertsitate 
eta enpresetako ordezkariekin. 

Alemania, Frantzia eta Ita-
liako bazkideek hartu zuten par-
te jardunaldian eta Dost izeneko 
proiektuari eta 4.0 Industriari 
buruz jardun zuten. Hain zuzen, 
Miguel Altuna Institutua dabil 
Dost proiektua koordinatzen, eta 
nazioarteko bere bazkideekin 
batera, orain arte lortutako emai-
tzen berri eman zuten.

azken joeren berri
Debagoieneko eta inguruetako 
40 bat enpresa ordezkarik forjan 
eta hotzeko, erdi-beroko eta bero-

ko estanpazioko industrian dau-
den Industry 4.0 izeneko tenden-
tziak, aplikazioak, esperientziak 
eta aukera desberdinak ezagu-
tzeko aukera izan dute. Horrez 
gainera, FEM simulazio nahiz 
frikzio modelo eta saiakuntzen 
nondik norakoak ezagutzeko auke-
ra ere izan dute.

Ekitaldiren amaieran, aurten 
Miguel Altunan Hotzeko Estan-
pazioko Graduondoan espeziali-
zatu diren hamar ikaslek diplomak 
jaso zituzten.

Balorazio positiboa
Nazioarteko jardunaldi hori Lotu-
ra Elementuen Fabrikatzaileen 
Elkartearekin –ASEFI– batera 
antolatu du MAIk. 

Jardunaldi "arrakastatsua" 
izan dela adierazi dute institu-
tuko ordezkariek.

Forjari buruzko nazioarteko jardunaldia egin 
dute Miguel altuna institutuan

Eguazteneko jardunaldiak, Miguel Altuna Institutuan.  |   Mai
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TALLERES CHAPIME
San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

HIRU LUZERA: XS - M - XL
1,90 METRO GARAI* / ALBOKO ATE LERRAKORRAK 
ESKU LIBREKO IREKITZE SISTEMAREKIN
LUZERAN 4 METRO BAINO GEHIAGOKO ZAMATZEA 
MODUWORK-EKIN**

CITROEN JUMPY BERRIA
EZ DAGO EZINEZKORIK

CITROËN-ek nahiago du TOTAL
*XS eta M neurriak furgoirako eta XS, M eta XL konbirako. **XL neurrian.

citroen.es

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 isuria (g/km): 5,1/5,6-133/148 

pUERTA DE ALCALA, MADRIL

CREATIvE TECHNOLOGIE

antzuolako gaztetxea zabalik, bergaran bizikleta 
istripua izan zuen gaztearentzat dirua batzeko
Unai Prieto gazte bergararrak bizikleta istripua izan zuen pasa 
den maiatzean. Hain zuzen, auto batekin aurrez aurre jo ostean, 
kalte larriak izan zituen, eta orain, Gasteizko Santiago ospitalean 
dago ingresatuta. 

Kalteak sendatzeko tratamendua garestia denez, bere Antzuo-
lako lagunek gaztetxea zabalduko dute herriko jaietako eguenean 
eta zapatuan. Herritarrei gaztetxetik pasatzeko dei egin diete, 
bertan lortutako dirua Unairi laguntzera bideratzeko.

XABI gOrOsTIdI  |  deBagoiena

Mondragon Unibertsitateak esta-
tu mailan logistikaren eta eros-
keten alorrean aitzindariak izan-
go diren bi graduondoko eskai-
niko ditu datorren ikasturtetik 
aurrera. 

Bilboko Merkataritza Ganbe-
rarekin eta estatu mailako ICIL 
fundazioarekin eta AERCE era-
kundeekin sinatutako  akordioa-
ri esker lortu du masterrak ema-
teko hitzarmena. ICIl fundazioa 
enpresari aplikatutako logistika-
ren ikerkuntzan, formazioan, 
aholkularitzan eta zabalkundean 
diharduen estatu mailako erakun-
dea da. AERCE, aldiz,  erosketako, 
kontratazioko eta hornikuntzako 
profesionalen elkartea da. 

Ikasle eta enpresarientzat
Prestatu dituzten bi graduon-
dokoetatik lehena gradua amai-
tu berri duten ikasleei zuzen-
duta dago. Konkretuki, Enpresa 

Zientziak, Ekonomia ikasketak 
eta Ingeniaritza tituluak dituz-
tenei begira diseinatu dute. 
Logistika Eragiketen Zuzenda-
ritza masterra izena hartuko du 
eta aurrez aurreko ikasketak 
izango dira. Bilboko Merkata-
ritza Ganberan emango dituzte 
2016ko urritik 2017ko ekainera 
bitartean. 

Bigarren graduondokoa 
enpresariei zuzendutako Logis-
tika eta erosketako Executive 
masterra da. Profesional horiei 
hornikuntza kateen ikuspegi 
orokorra emateko xedearekin 
sortu dute.  Hau ere Bilboko 
Merkataritza  Ganberan eman-
go dute, 2017ko otsailetik  aben-
dura arte.  

Epe luzerako elkarlana
Akordioak bi urteko iraupenena 
du, baina asmoa da epe luzeko 
elkarlanerako lehen urratsa iza-
tea. Bi masterrekin hasiko dira, 

baina etorkizunean kopuru hori 
handiagoa izatea espero dute 
hitzarmeneko parte hartzaileek.

 Graduondokoek MUren zigi-
lua izango dute, baina lau era-
kundeen artean egingo dituzte 
zuzendaritza, kudeaketa eta ira-
kasle lanak. 

Lau erakundeetako ordezkariak akordioa sinatzen.  |   Mondragon uniBertSitatea

X.g.  |  deBagoiena

Urtero bezala, hainbat haur 
sahararrek bi hilabete pasako 
dituzte euskal familien artean. 

Euskal Autonomia Erkide-
gora 325 etorriko dira eta horie-
tako 106 Gipuzkoara. Debagoie-
nean lau haurrek pasako dute 
oporraldia bertako familiekin. 
Horietako gehienentzat, gaine-
ra, lehen aldia izango da era 
honetako esperientzia batean.

tradizio luzea 
30 urte baino gehiago pasa dira 
lehen haur sahararrak uda pasa-
tzera etortzen hasi zirenetik. 
Saleh Salek, Debagoienako Saha-

rarren kolektiboko lehendaka-
ria, lehen espedizio haietan 
etorri zen eta uda hemen pasa-
tzearen onurak azpimarratzen 
ditu: "Bertan, Saharako basa-
mortuan eraikin handiekin edo 
argiztatze sistemekin amets 
egiten dugu. Beraz, holako toki 
batean uda pasatzea sekulako 
bizi esperientzia da gazte saha-
rarrentzat".

Haur bakoitzak hiru opo-
rralditan etortzeko eskubidea 
zuen lehen, baina krisiaren 
eraginez bi alditara murriztu 
dute. "Ahalik eta haur gehienek 
esperientzia hau bizitzeko asmoz 
hartutako neurria da".

Lau haur saharar etorri dira 
Debagoieneko familietan udako 
oporraldia pasatzera

X.g.  |  deBagoiena

Uztaila heltzearekin bat hasi dira 
udako denboraldiko beherapenak. 
Aurreko urteetan izan dira uztai-
la baino lehen prezioak jaitsi 
dituzten dendak, baina, oroko-
rrean, ohiko datak errespetatu 
dituzte dendari gehienek.

Eguraldiak ez du askorik 
lagundu orain artean udako pro-
duktuak saltze aldera. Hori dela 
eta, merkealdiarekin produktu 
hauen salmentari bultzadatxoa 
ematea da merkatarien asmoa. 
"Orain arte udaberriko produk-
tuak nahiko ondo saldu ditugu, 
baina orain udako produktuak 
saltzeko ordua da", adierazi du 
Ainhoa Garitanok, Bergarako 

Joka dendako arduradunak. Des-
kontuei buruz galdetuta, zera 
adierazi du: "%20-30eko deskon-
tuekin hasiko gara, eta abuztua 
heldu baino lehen %50era jaitsi-
ko ditugu. Kostaldean bizi ez 
garenok abuztuan itxi egiten dugu, 
eta itxi baino lehen ahalik; gehien 
saltzea da helburua".   

arropak kalera
Merkealdia heldu dela irudika-
tzeko, Bergarako dendariek arro-
pak kalera atera zituzten pasa 
den egubakoitz eta zapatuan. 
"Hirugarren urtea da, eta jendea 
itxaroten egoten da. Eguraldi 
txarra egin arren, erantzun oso 
ona izan zen".

bailarako merkatariek hasi dute jada 
udako denboraldiko merkealdia

Familia gehienentzat era honetako esperientzia 
bat bizitzen duten lehen urtea izango da

Muk logistikarekin eta 
erosketekin lotutako bi 
graduondoko eskainiko ditu
estatu mailan aitzindariak izango dira bi masterrak
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

g u t u n a k

Eskerrik asko!
Jasone Elorza
(abixaran taldearen izenean)
oñati

Lotsak alde batera utzi eta 
elkarrekin korrika egin eta 
ondo pasatzeko helburuarekin 
sortu genuen Abixaran  
taldea. Ordutik hona, beti izan 
dugu buruan lasterketa 
herrikoi bat antolatzea. Iaz 
iritsi zitzaigun aukera. 
Antxintxiketan taldekoek esan 
ziguten Torreauzoko 
lasterketa antolatzeari utzi 
behar ziotela eta ea guk 
hartuko genuen erreleboa. 
Zalantza asko izan genituen, 
baina, azkenean, aurrera 
egitea erabaki genuen. 
Azkeneko hilabeteetan gogor 
egin dugu lan. Hala ere, 
arduratuta iritsi ginen 
domekara. Etorriko al da 
jendea? Ondo irtengo al da? 
Beldur asko.

Domekan sentsazioak 
bestelakoak izan ziren. Uste 
baino jende gehiago etorri zen, 
eta oso-oso pozik amaitu 
genuen eguna. 

Lehenengo aldia izanda, 
akatsen bat edo beste egingo 

genuen; horrela, bada, 
barkamenak lerro hauetatik. 
Torreauzoko lasterketako 
antolatzaileen izenean 
eskerrak eman nahi dizkiegu 
lasterketan modu batera edo 
bestera parte hartu zuten 
guztiei. 

Eskerrik asko babesleei, 
Oñatiko Udalari, auzotarrei, 
lasterketa sortu zutenei, 
laguntzaileei, korrikalariei eta 
ikusleei. Zuek barik ezinezkoa 
izango litzateke hau guztia 
aurrera ateratzea.

Mila esker guztioi
Nuria Balanzategi
(San Martin eskolako 3 eta 4 urteko 
gelako haurren gurasoen izenean)
aramaio

Aramaioko San Martin 
eskolako datorren 
ikasturterako murrizketen 
inguruan Eusko Jaurlaritzak 
hartu zuen erabakiaren berri 
eman genizuen aurreko 
astean. 

Nahiz eta eskola guztiko 
matrikulazioa aurreko 
kurtsoko bera izan, 
Delegaritzatik inposaturiko 3 

eta 4 urteko gelen    
elkartzeak, tutore baten 
murrizketaz aparte, eskolan 
lerro osoa galtzea zekarren 
ondorio gisa eta ikastetxeak 
martxan zituen proiektuak 
bertan behera uzteko  
arriskua. 

Egindako alegazio eta 
eskaeren ondoren, onartu da 
murrizketa horrek izugarrizko 
eragina izango lukeela eskola 
osoan.

Azkenean, nahiz eta 
murrizketak jasango ditugun, 
hasieran proposaturikoa baino 
1,5 plaza gehiago lortu ahal 
izan dira. 

Bi gelak elkartuko dira,  
egokiena delakoan, eta horrek 
ahalegin berezia eskatuko dio 
ikastetxeari. 

Hala ere, egoera hau 
aurrera eramatea 
bideragarriagoa izango da 
plaza gehigarri hauekin, talde 
honek behar dituen laguntzak 
jasoko dituelako.

Hau guztia kontuan 
hartuta, guraso, guraso 
elkarte, zuzendaritza talde, 
Aramaioko Udal eta herritar 
guztiengandik egun hauetan 
jasotako laguntza eskertu nahi 
genuke.

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena-abizenak, herria eta telefonoa. gutuna helarazteko: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  faxa: 943 25 05 00

J
akina da umeak, jaiotzen diren unetik –eta zenbaitetan, 
munduratu aurretik ere–, genitalei erreparatuta eme edo 
ar kategorietan sailkatzen ditugula, eta, ostean, ar edo eme 
izate horretatik abiatuta, neska edo mutil gisa hezten edo-

ta sozializatzen ditugula. Mundua sailkatu eta ulertzeko modu 
horrek aukera guztiak bi kategoria zurrunetara mugatzea dakar, 
askotan ohartu gabe joko arau horietatik kanpo badela identita-
terik, gorputzik, bizitzarik. 

Iruditzen zait kategoria hertsi eta dikotomiko horietatik hara-
go –gizon eta emakume– jendarte askeago eta denok kabitzeko 
moduko bidea egingo genukee-
la, genero araurik gabe, umeek 
nahi duten moduan jantzi, jos-
tatu, mugitu, gozatu, haserretu, 
harremanak izan eta haziko 
bagenitu edo, sikiera, horreta-
rako bide emango bagenie. Hau 
da, identitate ireki eta malgua-
goak eraikitzeko aukera eskai-
niko bagenie, ordainetan, noski, 
bazterkeriarik oparitu gabe.

Bururatzen zait, agian, transexualitatea bera gure genero 
kultura zurrunaren adierazle eta, agian, ondorio bat ere izan 
litekeela. 

Ezin dugu ukatu, gaur-gaurkoz, gure jendarte eredu honetan 
bulba duten gehienak neskak direla eta zakila duten gehienak 
mutilak. Ados. Baina neska edo mutil izan edo sentitzea subjek-
tibitate kontu bat dela ere halaxe da. Izan ere, badira ar jaio eta 
neskak izateko trantsizioa egiten dutenak, baita eme jaio eta gizon 
izateko bidea egiten dutenak ere, baita ez neska ez mutil gisa 
beren buruak definitzen dutenak ere… aukerak eta burua ireki-
tzeko eta bestela pentsatzen hasteko bidea ere ematen dute aurrez 
aipatu hautuek. 

Nik, behinik behin, garbi daukat gorputzak ez direla okerrak, 
aniztasunaren adierazpena baino ez direla. Okerrak direnak 
aniztasuna ulertzeko, errespetatzeko eta baloratzeko gai ez diren 
begiradak direla. 

AmETs BELTrAN dE gEBArA
goiena.eus/komunitatea/

Begirada kontuak

Identitate ireki eta 
malguagoak 
eraikitzeko aukera 
eskaini behar diegu

z a b a l i k
ALEX ugALdE | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z

U
darekin batera dagoeneko etorri da estatu osoko gazte 
boluntario taldea Bergarako Mizpirualde egoitzara. 
Hain zuzen, bi aste emango dituzte hantxe, egoitzako 
egoiliarrekin: belaunaldien arteko elkarbizitza, gazteak 

eta adinekoak esperientziak elkar trukatzen, hori da auzolan-
degiaren helburu nagusia. Nagusiek urteetan pilatutako espe-
rientziak eta jakinduriak ematen duen patxada erakutsiko 
diete gazteei. Eta azken horiek, berriz, gaztetasunaren indarra 
eta freskotasuna eramango dute Mizpirualdera. Negua luze 
joaten da gurean, eta, uda heltzen denean, denoi gustatzen zai-
gu ohikotasunetik irtetea.

mONIkA BELAsTEgI  | mbelastegi@goiena.eus

Uda Mizpirualden

u st e a k  u st e
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H e r r i a k

www.colchoneriaelejalde.com

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 10:00–13:30 / 16:30-20:00

Zapatuetan: 10:00–13:30 (zapatu arratsaldeetan itxita)

Zatoz eta gure eskaintza bereziez gozatu!

Eta gainera, Goiena Klubeko bazkide bazara,
 %5eko deskontua aplikatuko dizugu*.

ZURE KOLTXOI ETA 
PUERIKULTURA DENDA

Parkeak, 
sehaskak, 
ume-kotxeak...
Merkatuko marka 
nagusienen bermearekin.

Etor zaitez!

VITORIA – GASTEIZ

Domingo Beltran 33
Tel.: 945 242 297

Benito Ginea 1
Tel.: 945 287 667

Panama 7
Tel.: 945 267 314

Florida 43
Tel.: 945 279 085

Donostia 64 (Lakua)
Tel.: 945 179 912* Ez metagarria beste eskaintza batzuekin

* Kontsulta ezazu deskontua dendan bertan.

OIHANA ELOrTzA  |  oñati

Nepalgo lurrikarak han eragin-
dako kalteak konpontzen lagun-
tzeko sortu zen duela urtebete 
pasa Oñatiko Nepal Lagunduz 
elkartea. Ekitaldi bat baino gehia-
go egin dituzte ordutik hona eta 
batutako diruarekin lurrikarak 
suntsitutako etxeak berreraiki-
tzeko bi proiektu jarri dituzte 
martxan. Udazkenerako elkarta-
sun trekkinga antolatu dute eta 

bidaia horretan eramango dituz-
ten produktuak batzen ari dira 
orain. 

Arropak, oinetakoak eta boti-
kak eraman gura dituzte, batik 
bat, Nepalera, eta hiru produktu 
horietara zehaztu dute bilketa. 
"Nagusiendako zein umeendako 
arropak ari gara jasotzen, baina 
egia da umeei emango diegula 
lehentasuna. Horiendako jantziek, 
gainera, nagusienak baino toki 

txikiagoa hartzen dute motxilan, 
eta gehiagorendako eramateko 
aukera izango dugu horrela", dio 
elkarteko kide Urko Egañak.

umeendako 
Lau aste dira kanpaina hasi zute-
la eta orain arteko erantzunare-
kin oso pozik daudela aitortu du 
Egañak. "Herritar askok ekarri 
dizkigute arropak eta oinetakoak. 
Turismo Bulegoan batzen ditugu 
eta handik Bidebarrieta kalean 
Hermansaloña elkarteak erabil-
tzen duen lokalera ekartzen ditu-
gu, hemen sailkatzeko. Lan hone-
tan asko lagundu digute, gainera, 
elkarte horretako kideek ere. 
Eurek badute esperientzia hone-
tan eta eskertzekoa da izan dugun 
laguntza".

Txamarrak, jertseak, prakak, 
nikiak, galtzerdiak, lepoak babes-
teko zapiak... Asko kaxetan sar-
tuta dituzte dagoeneko, umeen-
dako edo nagusiendako adieraz-
ten duten hizkiekin bereizita. 
"Gero, ziur aski, beste sailkapen 
bat egin beharko dugu, motxile-
tan sartu aurretik. Gerta daiteke 
behar baino gehiago jasotzea ere, 
baina ez da arazorik izango, Nepa-
lera eramaten ez ditugunak Argen-
tinarako, Greziarako edo beste 
herrialde baterako izango dira-e-
ta", dio Egañak.

Batutako jantzi eta oinetako 
gehienak herritarrenak dira. 
Botika batzuk ere eraman dituz-
te norbanakoek, baina horien 
bilketa enpresen bitartez ere egin-
go dute. Kanpainak indarrean 
jarraitzen du eta gura duenak 
Turismo Bulegora eraman ditza-
ke Nepalgo biztanleendako apro-
posak izan daitezkeen jantziak, 
batez ere, umeendako.

Felipe uriarte gidari dela, hiru asteko trekkinga antolatu dute udazkenerako

Hango herritarrei eramateko arropak, oinetakoak eta botikak batzen dabiltza oñatin

Elkartasun bidaia Nepalera

Mendiak eta Herriak  
etxeak mendi zehar-
kaldiak egiten duen 
esperientziaz balia-
tuta antolatu dute 
trekkinga nepalera. 
Felipe  uriarte izango 
da gidaria.
datak, iraupena eta 
tokiak zehaztuta 
dituzue, ezta?
Bai. Hiru asteko irtee-
ra izango da, gutxi gorabehera: irai-
laren 23an atera, eta urriaren 16an 
bueltatuko gara.
Nora joango zarete?
everesteko magalean ibiliko gara. 
nepal Lagunduz elkar-
tea sortu zenetik 
6.500 euro inguru 
batu ditugu eta kopu-
ru handi bat erabili 
dugu bi egitasmo 
martxan jartzeko:  
Chaurikharka herriko etxeak kon-
pontzeko zati bat eta edurne Pasa-
ban buru den elkarte batek duen 
dhola herriko proiektu baterako 
beste bat. zeharkaldi honetan  bi 
herri horiek ere bisitatuko ditugu eta 
ikusiko dugu guk bidalitako dirua 
nola eta zertarako erabili duten. 
argazkiak eta irudiak hartuko ditu-
gu, bueltan gatozenean oñatin era-
kusteko.
Elkartasun trekkinga da.
Bai. espedizioko kide bakoitzak 20 
bat kilo eramango ditu motxilan, 

baina lortu dugu bes-
te 24 kilo ere eraman 
ahal izatea, eta batzen 
ari garen arropak eta 
botikak hango herri-
tarrei eramateko era-
biliko ditugu kilo estra 
horiek. gure bidaiak, 
bestalde, lana eman-
go die hango zama-
ketariei eta ostalariei, 
adibidez.

Nola egingo duzue banaketa?
aztertzeko dugu oraindik. Modu bat 
da herrietako agintariekin egitea eta 
bestea herritarrei ematea, zuzenean. 
zenbat zoazte?

zortzi lagunek eman 
dute izena, baina bes-
te bizpahiru lagunen-
dako tokia ere badago; 
12 laguneko taldea 
egokia izango litzate-
ke. etorri gura duena 

garaiz dago oraindik izena emateko: 
info@herriaketamendiak.eus. 
ze kostu du bidaiak?
Hemendik harako hegaldiaz gain, 
1.900 euro. Hor sartzen dira zama-
keta lanak eta hiru asteko egonaldia 
mantenu osoan, adibidez.
Ondo ezagutzen duzu zuk Nepal.
Bai. 3.000 metrotik gorako etxe-
bizitzak harrizkoak dira baina 1.500 
eta 3.000 metro artean daudenak 
oso sakabanatuta daude, paraje 
menditsuak dira eta zailagoa da 
laguntza hara iristea.

goiena

"Bakoitzak 24 kilo estra eramango 
ditu motxilan, arropa eta botikekin"

fElIPE urIartE | Mendi gidaria

"Oraindik 
bizpahiru 
lagunendako 
tokia badago"

Bidebarrieta kaleko lokalean biltzen dituzte jasotakoak.  |   o.e.
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Uda garaian ere zabalik!
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Aparkalekua eta terraza

Zabola auzoa • 01001 Aramaio • 945 44 50 95

JOkIN BErEzIArTuA  |  arraSate

Meatzerreka eta Zigorrola artean, 
San Kristobal hilerriaren gai-
nean, dagoen Anporretako ton-
torra (585 metro) jabego publi-
kokoa izango da aurrerantzean. 
Udalak akordioa lortu du lursai-
laren jabearekin, eta, erosketari 
esker, inguruan dauden 36ko 
gerrako lubakiei balioa eman 
eta bertatik pasatuko den mendi 
buelta bat diseinatuko dute Besai-
de Mendizale Elkartearen lagun-
tzarekin. 32.263 metro koadroko 
lursaila da eta 18.000 euroren 
truke itxi dute akordioa. Pre-
zioaren barruan daude lursailak 
gaur egun dituen pinudiak. Uda-
laren asmoa da pinudi horiek 
saldu eta egindako inbertsioaren 
zati bat berreskuratzea.  

Kurtzetxikikoaren antzera 
Asteon eman dute erosketaren 
berri Udaleko ordezkariek, Anpo-
rretan bertan. "Helburua da Arra-
sateko tontor esanguratsu bat 
eta aldi berean herritarrentzat 
ezezagunena dena berreskuratzea  
eta publiko egitea. Gunea aton-
du egingo dugu, Kurtzetxikin 

egin zen antzeko esku-hartze 
batekin. Gero, Besaide elkartea-
rekin batera, ibilbide bat egiteko 
asmoa dago; ibilbide horrek Mon-
terron izango luke ardatz, herri-
ko zenbait lekuri balioa emateko 
asmoz. Gure basoak eta tontorrak 
arrasatearrei hurbiltzea nahi 
dugu", adierazi du Maria Uba-
rretxena alkateak. 

Monterron "epizentro"
Erosketaren atzean herriko men-
dizaleentzat mendi buelta homo-
logatu bat sortzeko egitasmoa 
dago. Monterronen hasi eta Anpo-
rretatik pasatuko den hamar 
kilometroko txangoa sortu nahi 
dute. Oraindik guztiz zehaztu 
gabe dagoen arren, ibilbidean 
zehar, Monterron, Hidalgo-baso, 

Anporreta, Iturritxipigaina, Mea-
tzerreka eta San Balerio zehar-
katzeko aukera egongo da. "Itu-
rritxipagaina, Anporretaren anaia 
den tontorra, pasatu ostean eta 
orain pinu barik dagoela, ikus-
pegi zoragarria ematen du. Uda-
latx, Arrasateko herria eta Elorrio 
inguruak ikusteko paraje ederra 
da", adierazi du Besaideko pre-
sidente Aitor Zubiagak. 

Horrez gain, Meatzerreka auzo-
ko aberastasuna ere nabarmendu 
du Zubiagak: "Oso aberatsa da 
ingurua, hor ez dago zalantzarik. 
Lur azpian kobazulo ederrak dau-
de, Galarra izango da ezagunena. 
Lurgorri ere hor dago, Arrasate-
ko altzairu famatua nondik ate-
ratzen zen ikusteko. Ur-zulo ere 
hor dugu, Udalatxeko urak modu 
ikusgarri baten irteten direla 
erakusteko. Eta, ibilbidea boro-
biltzeko, San Balerioko ermita 
dago. Hor atseden gune bat ego-
kitu nahi da Udalarekin elkarla-
nean, bertako historia guztia 
kontatuko duen panel eta guzti". 
Pixkanaka-pixkanaka Arrasateko 
inguruei balio emateko lanean 
ari dira buru-belarri.

Anporretari balioa eman eta herriari 
uzteko akordioa lortu du Udalak 
Besaide elkartearekin batera ibilbide homologatu bat ere sortuko dute

Arrupe, Zubiaga, Ubarretxena, Encinas, Ugarte eta Garai, Anporretan.  |   x. goroStidi

Z
azpi egun izan ditut 
deskonektatzeko... Eta 
lortu dut! Ume txikia-
rekin joan gara biko-

tekidea eta hirurok oporretan 
Landetara. Oinarrizkoena, 
sanjuanetako gaupasa apar-
taren ajearekin telefono mugi-
korra etxean ahaztu izana. 
Ez hauteskunderik, ezta Euro-
koparik ere aste osoan. Eta 
aitatasunaz gozatu dut berri-
ro, eguneroko ardura guzti 
horietatik aske. Goizean goi-
zetik semearekin egoteak izu-
garri zoriontsu egin nau, 
hondartzako harean eta kan-
pineko belarretan zikinduz, 
frustrazioak, nekeak eta kon-
promisoak garbituz.

Bueltatu gara eta hasi dira 
hitzorduak, telefono deiak eta 
lana. Arratsaldera arte ez dut 
umea ikusiko, baina begiak 
ixtean bere irribarrea dator-
kit burura, bere bakarrizketa 
xelebre horiek nire bularrean 
lokartu baino segundo batzuk 
lehenago...

Goienako kolaborazioa 
tokatzen zaidala ahaztuta. 
Zertaz idatzi? Zuri geratu naiz. 
Umea, familia eta datorren 
asteburuan berriz irten ahal 
izateko furgoneta konpondu 
behar dudala bakarrik ditut 
buruan. 

Ezustean nirekoi bihurtu 
al naiz ala bada horrela bizi-
tzerik? Aspaldiko partez lau 
kontu bakarrik axola zaizki-
dala aitortzeak ea laguntzen 
didan, egunerokotasunak 
berriz ito aurretik, gogora-
tzeko konpromisoetan oreka 
bat bilatu behar dugula eta 
beharbada bizitzaz gozatzeko 
denbora gutxiegi gordetzen 
dugula. 

A ze 
deskonexioa

"Egunerokotasunak 
berriz ito aurretik, 
konpromisoetan 
oreka bat bilatzea"

n i r e  u st e z

ENEkO 
fErNANdEz

J.B.  |  arraSate

Baleikek gogor kritikatu du 
asteon Udal Gobernuaren jarre-
ra garbiketa ordenantzaren 
harira. Astelehenean egin zen 
Obrak, Zerbitzuak, Mantenua 
eta Auzoak batzordeko azken 
batzarra: "Argi geratu da gober-
nuak ez duela borondate poli-
tikorik Arrasaten benetako 
parte-hartze bat sustatzeko eta 
adierazpen askatasuna babes-
teko". Podemosen Arrasateko 
zirkuluak ohar bidez jakitera 
eman duenez, 78 alegazio aur-
keztu ziren: "Hurrengo urratsa 
izango da mozal ordenantza 
uztailaren 12ko osoko bilkuran 

onartzea EAJren eta PSE-EEren 
aldeko botoekin". Baleikeren 
ustez, adierazpen askatasuna 
ez bermatzearen adibide bat da 
Monterron parkeko hesietan 
pankartak jartzeko debekua: 
"Hainbat eragilek salaketarako 
erabilitako leku mitiko bat da".

Gainera, salatu dute gaia 
debatera ekartzeko espazioa 
ukatzen dutela: "Diote herrita-
rren parte-hartzerako parame-
troak adostu behar direla; ez 
du zentzurik, kontuan hartuta 
modu paralelo baten beste pro-
zesu parte-hartzaile batzuk 
abiatu dituztela; Gorostizako 
jolas parkearena, adibidez". 

Baleike: "Adierazpen askatasuna 
bermatzeko ez dago borondaterik"

Lehen saria Iñigo San Vicen-
tek irabazi du Preparado para 
el desfile argazkiarekin, biga-
rren saria Leire Murillok 
(Suak) eta hirugarren saria 
Jesus Lizarragak (Fuego y 
sombras). Argazki originale-
naren saria Anibal Carmonak 
irabazi du (Aúpa sanjuanak) 
eta 16 urtetik beherakoen kate-
gorian Peru Arreseren argaz-
kia izan da onena. 

Iñigo San Vicentek 
irabazi du ArtGazkiren 
sanjuanetako lehiaketa

J.B.  |  arraSate

Toki Argi erretiratu elkarteak 
modu positiboan baloratu du 
esklerosi anizkoitzaren aurkako 
Busti Zaitez kanpaina. Hasteko, 
eskerrak eman dizkie modu bate-
ra edo bestera ekarpena egin 
zuten herritarrei: "Asko edo gutxi 
izan, eskerrik asko. Bereziki 
Musakolako bizilagunei, kirol-
degiko postuaren gertutasunaga-
tik. Eskerrik asko kiroldegiko 

arduradunei, esklerosiaren aur-
ka igeri egindako metroak kon-
tatzearren. Aurten 30.000 metro 
inguru izan dira". Eta nola ez, 
boluntarioak ere izan dituzte 
gogoan: "Zorionak itsulapikoekin 
hara eta hona aritu ziren bolun-
tarioei, iaz baino 150 euro gehia-
go jaso dira eta. ADEMGI elkar-
teak eskerrak eman gura dizkizue, 
kanpainan parte hartu duten 
guztien eta kaltetuen izenean". 

Toki Argi elkarteko boluntarioen esker on 
mezua 'Busti Zaitez' kanpainaren harira

Mrieia Bikuña

Astelehenean hasi ziren Txatxilipurdiren udaleku irekiak, uztailaren 
22ra arte. Atzo, San Fermin eguna, ospakizun berezia egin zuten 
Herriko Plazan. Ez zuten ohiko entzierroa egin; aurten buruhandiek 
hartu dute zezenen papera. Pregoia irakurri eta kalejira bat ere egin 
zuten. 200dik gora umek eman dute izena udaleku irekietan.

Sanferminak, beste era batera
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iManoL Soriano

Andaluzia bakarra dela dio eslogan ezagunak, eta Sevillak kolore 
berezia duela, aldiz, kantuak. Bi ezaugarri horiek agerian geratu ziren 
uztailaren 3an Arruena parkean ospatu zen Errozioan. Aurten 26. 
aldiz antolatu du Al-Andalusek, eta EAEn kokatuta dauden 19 elkarte  
etorri ziren: "1.000 pertsona inguru etorri dira, primeran joan da". 

Bakarra eta kolore bereziduna  

Uztail amaieran zabalduko dute Jose Luis Iñarrako 
igogailua, konponketa-lan berezi batzuen ondoren
Ferixalekuko igogailua atzo ireki bazuten ere, Jose Luis Iñarra 
kalekoak uztail amaierara arte itxaron beharko du: "Igogailua 
erre zutenean kalte handiak izan ziren egituran eta hori kon-
pontzeko piezak ez ditu Oronak ekoizten [mantenuaz arduratzen 
den enpresa]. Alemaniara eskatu behar izan dituzte eta uztaila-
ren 21ean dira heltzekoak. Pieza horiek muntatzen eta guztia 
prest uzten astebete inguru beharko dute. Hil amaierarako fun-
tzionamenduan egongo da", adierazi du Udal Gobernuak.

JOkIN BErEzIArTuA  |  arraSate

Mondraren udako bigarren cam-
pusa arrakasta borobila ari da 
izaten. 155 umek eman dute izena 
aurten, iaz baino 25 gehiagok. 
Ekainaren 27an hasi zen eta uztai-
laren 22ra arte iraungo du. Fut-
bola badago, baina ez da futbol 
campusa bakarrik: Donostiara 
txangoa ur jarduerak probatzeko, 
elikadurarekin lotutako hitzaldia, 
Gurutze Gorriko ordezkarien 
formakuntza saioa.... Lehen hel-
burua umeek ondo pasatzea dela 
dio campuseko arduradun Josu 
Zubiak: "Horrez gain, Mondra 
ezagutzeko aukera dute. Helburu 
nagusia da Mondraren eta Arra-
sateren arteko lotura estutzea". 

Klubari "mesede handia"
Emozioak eta balioak ere lantzen 
dituzte: "Errespetua, laguntasu-
na... Uste dut hasieran jarritako 
helburuak betetzen ari garela". 
Umeak "oso gustura" dabiltzala 
dio Zubiak: "Poztasun handia da 
umeak horren gustura ikustea. 
Gurasoek ere errekonozitzen dute 
gure lana, eta hori ederra da". 

Campusak klubari "mesede 
handia" egiten diola deritzo: "Ahal-
bidetzen du umeak eta gaztetxoak 
klubera hurbiltzea". Begiraleak 
ere Mondrako parte dira; joka-
lariak dira edota futbol eskolan 
dihardute. Ander Romero, Edor-
ta Bolinaga, Iker Uribarren eta 
Xabi Arrizabalaga dira aurtengo 

begiraleak. "Sekulako lana ari 
dira egiten", dio Zubiak, lagun-
tzaileez; begirale bakoitzarentzat 
12 bat ikasle daude. 

Era berean, Mondrako joka-
lari ohi Iban Garai Muxi ere pasa-
tu da campusetik, egun jokatzen 
ari den Mikel Aizpuruarekin 
batera. 2001eko igoera gogora 
ekarri zien Muxi-k eta Aizpuruak 
aurtengo igoerako bizipenak kon-
tatu zizkien gaztetxoei. Aste San-
tuan ere egiten da campusa, eta 
ekimena geratzeko sortu da: "Eran-
tzuna ikusita, epe luzerako proiek-
tu moduan ikusten dugu. Urtez 
urte hobetzen saiatuko gara. Bes-
talde, Mondrari eta begirale tal-
deari eskerrak eman nahi dizkiet". 

Talde argazkia Anoetako futbol zelaian. Anoeta bisitatzeaz gain, ur jarduerak ere egin dituzte hiriburuan.  |  JoSu zuBia

Mondra herriari gerturatzeko eta 
etorkizuna bermatzeko campusa
uztailaren 22ra arte iraungo duen topaketan 155 umek eman dute izena 
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XABI urzELAI  |  arraSate

Duela hamarkada batzuk txirrin-
dularitzak egun baino indar han-
diagoa zuen Arrasaten. Baina, 
harrobitik hasita, Dorletako 
Amako lagunak badabiltza poli-
ki-poliki aurrerapausoak ematen, 
eta domekan egingo duten I. 
Arrasate Saria da adibideetako 
bat: "Domekakoa kadete maila-
koendako lasterketa izango da. 
Dorletako Amaren inguruan gau-
den lagun batzuk aspaldi genbil-
tzan lasterketa bat antolatzeko 
gogoz. Hasierako asmoa zen ama-
teur mailako ziklismo lasterketa 
bat antolatzea, baina, Bergarako 
Lokatzako lagunekin berba egin-
da, gomendatu ziguten gauzak 
behetik egiten hastea. Hala, iku-
sita klubaren harrobiko kadete 
mailakoak oso lan txukuna egi-
ten dabiltzala, kategoria horre-
tarako lasterketa antolatzera 
animatu gara", adierazi du Iñaki 
Juldain Jali-k. 

lasterketa "gogorra" 
Federazioak asko zaintzen ditu 
kategoria txikietako lasterkete-
tako distantzia eta gogortasunak: 
"Baina denboraldia aurreratuta 
dagoenez, lasterketa gogortxoa-
goak jartzeko aukera ematen 
dute, eta Arrasatekoa nahiko 

zorrotza da". Lasterketa Garibain 
hasiko dute (16:00), Oñatirako 
bidea hartuko dute eta handik 
Eskoriatzara joango dira. Ainge-
ru Guardan buelta erdi eman, 
eta Arrasatetik Aramaiora igoko 
dira: "Eta ordurako, lehenengo 
aukeraketa eginda egongo da. 

Arrasatera jaitsi, Kanpanzar igo 
eta Epeletik jaitsita, Garibairai-
no etorriko dira (17:40). Segurue-
nik, Kanpanzar erabakigarria 
izango da azken taldetxoak aurre-
ra egin dezan, eta ikusteko dago 
azken kilometroak zelakoak izan-
go diren".

Dorletako Amako Eroski-Por-
tabicis.com taldekoekin batera 
Oñatiko gaztetxoak ere lasterke-
tan izango dira; Ulmakoak, hain 
zuzen. Eta eurekin batera, Gipuz-
koako beste hainbat talde.

I. Arrasate Saria egingo dute etzi, 
domeka, kadete mailakoei zuzenduta
dorletako ama lasterketa antolatzera animatu da, duten harrobia ikusita

Joan den astean Amarozko lasterketan izan ziren kadeteak.  |   dorLetako aMa

EsanaK

"Hasieran 
asmoa zen 
amateur 
mailako 
lasterketa 
antolatzea, 
baina pausoz 
pauso joango 
gara"

"Lasterketa 
zorrotza izango 
da; kanpanzar 
erabakigarria 
izango da 
ziklista 
indartsuenek 
aurrera egin 
dezaten"

i ñ a k i  j u L D a i n   |   a n t o l at z a i l e a

v

LASTERkETA 
dATUTAN
irteera:  16:00etan garibain.
Helmuga: 17:40 aldera garibain.
kilometroak:  65 kilometro.
Mendateak: kanpanzar.
Lasterketa pasako da: 
oñati (16:15), arrasate (16:35), 
aretxabaleta (16:40), eskoriatza 
(16:44), aramaio (17:08), arrasate 
–muxibar– (17:26), epele (17:31), 
garibai (17:40). 
Ziklista kopurua: 120 inguru.

ImANOL BELOkI  |  arraSate

Isabella Blezien 30 urtez izan da 
Arrasate Musikaleko piano-ira-
kasle. Erroman jaiotako polo-
niarra da bera, eta, hemen bizi 
izandakoak ahaztu gabe, ibilbi-
de berriari ekingo dio. Bere esa-
netan: "Sentsibilitatea, konstan-
tzia, diziplina eta ikasteko gogoa 
beharrezkoa da musikari ona 
izateko". 

Orain dela urte asko, Chris-
tophe bere anaia Euskadiko 
Orkestran izan zen, biolinista, 
eta eskolak ematera etorri zen 
Arrasate Musikalera. Isabella, 
berriz, Polonian ari zen lanean, 
eta anaiarekin etorri zen 1986an, 
eszedentzia bat eskatuta, eta 
Arrasaten egon da ordutik hona. 
Izan ere, penaz utzi du Arrasate 
Musikal, baina edozein proiek-
tutan laguntza behar duenari 
laguntzeko bueltatuko dela adie-
razi du. 

Pena, uzteagatik
Eskerrak eman nahi izan dizkie 
Arrasate Musikaleko irakasleei 
urteotan bizi izandakoengatik. 
Batez ere, Eduardo Arzamendi, 
Marta Izagirre eta Rakel Hernan-
dezi (bere ikasle ohia). Bestalde, 

berarekin jo duten Amaia Arza-
mendi, Eli Auzmendi, Amaia 
Garro eta Arantza Idigoras bio-
lin-joleei, eta hauekin bizitakoak 
ez dituela ahaztuko adierazi du. 
"Nire bihotzean eramango dut 
Arrasate Musikal, bertako ikas-

le eta irakasleak… Hala ere, bide 
berriari ekin arren, uste dut 
lanean jarraituko dugula, eta 
egingo ditugu kolaborazio ezber-
dinak, hori seguru". Bestalde, 
lasai utzi ditu bere ikasleak; izan 
ere, "irakasle bikainekin" uzten 
ditut.

Musika eskolan hutsunea
Arrasate Musikaleko Edorta Ayas-
tuyk ikasle zela ezagutu zuen 
Isabella Blezien, eta musika esko-
larentzat erreferente izan den 
pertsona izan dela adierazi du. 
"Diziplina handikoa da, eta horrek 
guregan ere eragina izan du. Exi-
jentzia maila handia erakutsi du, 
eta beti lanerako prest egon den 
pertsona maitatua izan da".

Isabella Blezien piano-irakasleak 
Arrasate Musikal utziko du
"Sentsibilitatea, konstantzia, diziplina eta ikasteko gogoa beharrezkoa da"

Isabella Blezien, lore sortarekin, piano-irakasleekin batera.  |   arraSate MuSikaL

I.B  |  arraSate

Uztailean zehar kultur eskain-
tza zabala izango da Arrasaten;  
izan ere, Udazabal egitasmoa-
ren barruan, hainbat egitasmo 
izango dira. Aipatzeko bat 
uztailaren 10ean, 20:00etan, 
Seber Altube plazan izango 
den Letter zirku-antzerki ikus-
kizuna da. 

Euskal zirkuaren adieraz-
le nagusienetakoa den Malas 
Compañias antzerki taldearen 
lana da Letter. Zortzi urteko 
ibilbidean, ikuskizun ezber-
dinak eskaini ditu taldeak, 
eta hau seigarren ikuskizuna 
izango da. Bertan, antzerkia 
eta zirkua umorearekin eta 
poesiarekin nahastuko dira. 
Agurtzane Intxaurragaren 
gidaritzapean, Diego Aimar, 
Mikel Pikaza eta Aritza Rodri-
guezek antzeztuko dute.

'Letter' 
zirku-antzerki 
ikuskizuna 
Seber Altuben

datua

Isabella Blezien 
piano-irakasleak Arrasate 
Musikal utzi du.

30
urtez irakaSLe
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JuLEN IrIONdO  |  Bergara

Adrian Reinoso madrildarra da, 
eta 21 urte ditu: "Jende nagusia-
rena da gehien gustatzen zaidan 
kolektiboetako bat; ekarpen han-
diena egin dezaketenetakoak dira, 
eta ez daude behar beste balora-
tuta". Ez da gazte hauen kasua. 
Martitzena; lehen bisita dute 
hurrengo bi asteetan lantoki izan-
go duten egoitzara. Solairuz solai-
ru doaz, Mizpirualdeko psikolo-
go Orbaiz Formoso lagun, lekua 
ezagutuz eta bidean topatzen 
dituzten egoiliarrei taldea aur-
keztuz. Espe topatu dute, pasillo 
erdian, jesarrita lasai. Azaldu 
diote nortzuk diren, eta badoaz, 
egoitzako beste txoko batera; 
gazteetako batek eskua luzatu 
dio, eta Espek berea; elkar laz-
tandu dute bi eskuek. Lehen kon-
taktua izan da; kontaktu goxoa. 

"Freskotasuna eta jarrera"; 
bi ezaugarriok nabarmentzen 
ditu Orbaiz Formosok urtez urte 
–aurten zortzigarrenez– auzolan-
degira etorri ohi diren gazteengan: 
"Batzuk uda pasatzera eta espe-
rientzia berri baten bila datoz, 
eta beste batzuk, ikasketak arlo 
horretatik bideratuta dituztelako, 
adibidez, proba modura; baina, 
bateko zein besteko, nabarmen-
duko nuke duten jarrera egoilia-
rrekin egoteko".

Jarraitu dute bisitarekin. 
Egongelan lagun mordoxka dau-
de; konturatu orduko, erlojua 
eskumuturrean lotzen laguntzen 

ari zaio gazteetako bat Eulaliri. 
Auzolandegiko parte-hartzaileak 
desberdinak dira urtetik urtera, 
baina egoiliarrentzat urterokoak 

dira: eurei konpainia egitera 
datozen gazteak, berriketan, 
jokoan edo paseoan lagun egite-
ra datozenak. Egoiliarrek ez dute 
egokitzapen beharrik.

"Gu oso gustura egoten gara, 
eta eurak ere uste dut baietz. 
Poza ematen digute, entretenitu 
egiten gara eurekin, gauza asko 
kontatzen dizkigute... eta guk, 
geure bizimodua"; Inazio Aran-
tzabalek dio hori, egoitzako egoi-
liarra bera. Hartu eta eman, eman 
eta hartu, beraz: "Nik uste dut 
eurek ekarpen handiagoa egingo 
didatela niri, nik eurei baino. 
Nagusiak jakintza iturri dira, 
gauza asko bizi izan dituzte, eta 
asko irakatsiko digute"; Caste-
lloko Marta Reigek esana.

Eta Valentziako Joana Mar-
tinezek, berriz: "Gazteago senti 
daitezen egin nahi dut eta bizi-
poza handitu dakien". Iritsi ordu-
ko lortu dute gazteok; hala diru-
di. Jesusak euren hizkuntzan 
hizketan jarri ditu auzolandegi-
ko kide kataluniarrak. Barrez 
egon dira denak. Eta barreen 
artean malkoren batzuk, egoera 
okerragoan dauden egoiliar 
batzuen gelatik irtetean gaztee-
tako batek isuritakoak. Emozio 
handiko egunak izango dira dato-
zenak Mizpirualden, gazte zein 
nagusientzat. 

Hasi orduko, elkarri laguntzen; 
hasi orduko, barre eta malkoak

astean ekin diote Mizpirualdeko auzolandegiari hamazazpi gazterekin

'Belaunaldi arteko trukaketa'-k egoitza dinamizatzea du helburu

Auzolandegiko kideak, egoitzakoak eta Udalekoak.  |   J.i.

Gaztea egoiliarrari erlojua lotzen laguntzen.  |   JuLen iriondo

"Gaur ere, sartu 
garenerako, 
gizon bati poza 
antzematen 
zitzaion"
eusko Jaurla-
ritzak antola-
t z e n  d i t u 
auzolande-
giok.
ze helburu 
du ekimen honek?
Helburua da gure zaharrak 
poztea. eurak deseatzen ego-
ten dira; gaur ere, sartu gare-
nerako, gizon bati poza antze-
maten zitzaion aurpegian. 
Harreman hauek, gainera, kasu 
batzuetan, mantendu egiten 
dira urtean zehar. kontatu 
didate nola egoiliar batek harre-
man handia egin zuen neska 
batekin, hark Whatsapp era-
biltzen irakatsi ziola eta harre-
mana mantendu dutela horre-
la. Merezi duen ekintza bat da 
auzolandegia.
udal ordezkari moduan, 
inportantea izango da gaz-
teok Bergarako eta inguru-
ko irudi on bat eraman deza-
ten ere; enbaxadore lana 
egin dezakete gero.
Bai; egingo dute lan goizez 
ordu pare bat eta astean bi 
arratsaldetan ere bai. Bestea 
izango da herria ezagutzea; 
egun batean hondartzara, bes-
te batean Laboratoriumera. 
eta, bai, ziurrenik, hurrengo 
baten euren aldetik etorriko 
dira. Bada gure herria erakus-
teko modu bat ere, beraz.

IzasKun laBaIEn 
gazteria zinegotzia

J.i.

EsanaK

"Ekarpen 
handia 
egin  
dezakete,  
baina ez daude 
behar beste 
baloratuta"

a D r i a n  r e i n o s o   |   pa r ta i d e a

EsanaK

"gu oso 
gustura 
egoten gara, 
eta eurak ere 
uste dut baietz; 
poza ematen 
digute"

i n a Z i o  a r a n t Z a b a L   |   e g o i l i a r r a

EsanaK

"Egin 
nahi dut 
gazteago senti 
daitezen, eta 
bizipoza 
handitu dakien 
ere bai"

j o a n a  M a r t i n e Z   |   pa r ta i d e a

EsanaK

"gazte 
hauek 
egoiliarrekin 
egoteko duten 
jarrera 
nabarmenduko 
nuke"

o r b a i Z  F o r M o s o   |   p s i k o l o g o a

EsanaK

"Eurek 
ekarpen 
handiagoa 
egingo didate 
niri, nik eurei 
baino; jakintza 
iturri dira" 

M a r ta  r e i g   |   pa r ta i d e a
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Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoa betez, ondoko 
hau erabaki da behin-behineko izaeraz:

Ondorengo ordenantza fiskala aldatzea:
1.Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena (hirilurren tipo berriak)

Erabakia Udalbatza Osoak 2016ko ekainaren 27ko bileran hartu zuen. Erabaki hori behin betiko 
bihurtuta, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean eta 2017ko 
urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

11/1989 Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau 30 lanegunez jarriko 
da ikusgai jendaurrean Udaletxeko iragarki taulan, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten 
erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Erakustaldia jakinarazi zaio jendeari Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2016ko uztailaren 1ean argitaratutako 
iragarkiaren bitartez eta 2016ko uztailaren 2tik aurrera hasiko da epea kontatzen. Informazio honen 
arauzko epea erreklamaziorik gabe igaro ondoren, hartutako akordioak eta adierazitako agiriak behin 
betirako onartuak izango dira akordio berririk hartu beharrik izan gabe.

Bergara, 2016ko uztailak 1
Alkatea

S
an Fermin jaiak bete
-betean ditugu. Hurren-
go ostegunera arte luza-
tuko diren festak feno-

meno kultural bilakatu dira. 
Munduko txoko guztietako 
jendea Iruñeko kaleetan pila-
tzen da astebeteko giro parega-
bean, gutako askok bizi izan 
dugun bezala.

Baina kuriosoa egiten zait 
festa hauetako hitzordu garran-
tzitsuenetako bat, oraindik ere, 
arratsaldero egoten diren zezen-
ketak izatea. Ohiturarengatik 
joaten ohi da jendea. Tradizioa-
gatik. Urtean zehar ikusten ez 
duten jendea ikusteko momen-
tua dela diote batzuek. Gehie-
netan zezen-plazaren erdigunean 
gertatzen denaz jabetu ere egi-
ten ez direla diote. Erdigunera 

bizkarra emanez esertzen dire-
nak ere ikusten dira. Baina, 
hala ere, 50 euro inguru ordain-
tzen dituzte sarrera merke baten 
truke. Aukera merkexeagoak 
bururatzen zaizkit niri gutxi 
ikusten ditudan lagunekin elkar-
tzeko, baina tira.

Zezenketen kontra dagoen 
jendea ingurura gerturatu ere 
ez da egiten. Zentzuzkoa. Bitar-
tean, zezenketen alde dagoen 
jendeak aspalditik izango ditu 
sarrerak erosita. Zentzuzkoa, 
baita ere. Ez nator bat pentsa-
mendu honekin, baina ulertu 
nezake beraien postura.

Baina zer gertatzen da gai-
nerako jende horrekin? Argi 
dago beraien barne gatazkek 
tradizioa ideologiaren gainetik 
jartzera daramatzatela. Zen-
tzuzkoa?

Zentzuzkoa?

JAIONE 
cArpINTErO

n i r e  u s t e z

"Ideologiaren 
gainetik jartzen 
dute tradizioa"

J.I.  |  Bergara

Hilaren 18an egingo da uztai-
leko osoko bilkura, eta bertan 
onartuko du udalbatzak Ele-
na Lete alkatea baimentzea 
Seminarioaren eta Arrizuria-
garen arteko permutaren alda-
ketari dagokion hitzarmena 
sina dezan. 

Diputatuen Kontseiluan 
hala onartuta, Markel Olanok 
sinatuko du hitzarmena Aldun-
diaren izenean, eta gauza bera 
egingo du UNEDeko ordezka-
riak. Aldaketarekin, horren 
ondorio den 1.107.043 euroko 
diru-laguntzarako hitzarmena 
izenpetuko dute Aldundiak 
eta Udalak. Sinadurok ez dute 
oraindik datarik.

Dirua Seminarioko areto-
ko altzarietarako eta ekipa-
mendurako, lanen proiektua 
idazteko eta obra zuzendari-
tzako gastuetarako izango da.

Permutaren 
aldaketarako 
tramitea, 
osoko bilkuran

Edurne Garitano, lehen saria jaso duen balkoian.  |   edurne garitano

JuLEN IrIONdO  |  Bergara

Angiozarko Euskitza Gainekoa 
etxeko Edurne Garitanorentzat 
izan da lorez apaindutako balkoi 
eta leihoen lehiaketako lehenen-
go saria –400 euro, herriko den-
detan gastatzeko–. Bigarren saria 
–200 euro–, berriz, Aitzol Muji-
karentzat izan da. 9,37 puntu 
lortu ditu irabazleak, eta 7,75 
bigarrenak.

"Hiru balkoietan geranio fran-
tsesak ditut, gorriak, hemezortzi 

jardinera denera. Eta lorategian, 
berriz, denetik dut: hortentsiak, 
begoniak, alegriak, surfiniak...", 
zioen irabazleak. 

Lehenengoz eman du izena 
lehiaketan Garitanok: "Ohitura 
dut beti loreak edukitzeko, asko 
gustatzen zait, eta aurten izena 
ematea pentsatu eta irabazi!". 

Saria zertan gastatu arazorik 
izango ez duela dio; ohiko lora-
dendan erosketaren batzuk egin-
go ditu, adibidez.

Edurne Garitanorentzat lorez apaindutako 
balkoi eta leihoen lehiaketako lehen saria

J.I.  |  Beragar

Aurkeztu dituzte urriaren 2ko 
festa bitartean herrian egingo 
dituzten ekintzak. Datorren egu-
bakoitzean Demasa kriteriuma 
egingo dute, emakumeen txirrin-
dulari lasterketa, 18:30ean. Abuz-
tuaren 10eko Realaren eta Eiba-
rren arteko futbol partiduaren 
ostean, berriz, hilaren 31n Bera 
Berak eta Zarautzek neurtuko 
dituzte indarrak –eskubaloia–
Labegaraietan. 

Irailaren 15etik aurrera Kul-
tura Hamabostaldia egingo dute, 
Aranzadiren 45. urteurrena eta 
Kilometroak jaiaren 40. aldia dela 
eta; besteak beste, izango dira: 
Kilometroak bidea erakusketa 
Aroztegin, edizio guztietako argaz-

kiekin, leloekin, irudiekin...; ikas-
tolan bertan, berriz, Juan Gorri-
tiren erakusketa; hilaren 17an 
world kafe saioa egingo da Kilo-
metroak bidea hausnarketa pro-
zesuaren gainean; hilaren 20an, 
Atea Teatro konpainiaren Inklu-
sioaz formatu txikian antzezlana 
Zabalotegin; eta 24an, Garden 
ikuskizuna Udal pilotalekuan.

Garden izenekoa Eñaut Elo-
rrietaren eta Alos Quartet, Auke-
ran eta Oreka TX taldeen ikus-
kizun "berritzailea" da, musika 
eta dantza uztartzen dituena: 
"Estreinatu zenetik, oso gutxitan 
ikusteko aukera izan da orain 
arte, eta Bergara izango da pla-
zetako bat". Sarrerak salgai dato-
rren astean jarriko dituztela 

jakinarazi dute antolakuntzatik.
Irailaren 15era arte egongo 

da, bestalde, Demasa lehiaketa-
rako udako argazkiak bidaltzeko 
aukera –kmk16komunikazioa@
bergara.ikastola.net, 615 75 77 
87ra whatsapp-a edo #DemasaU-
dan Instagramen eta Twitterren–. 
Kilometroak 2016ren dendan gas-
tatzeko 100 euro izango dira saria.

2.000 boluntario 
Azkenik, urriaren 2an boluntario 
jarduteko dei ere egin dute anto-
lakuntzatik; 2.000 lagun behar 
dituzte –gaur egun, 400 ari dira 
lan desberdinetan–. Herritar guz-
tiei egiten diete dei: kmk16gb@
bergara.ikastola.net-en eman dai-
teke izena.

Kilometroak 2016 arte, ekintza ugari

Maite txintxurreta

Joan den astean eraikineko amiantozko plakak kentzen ibili ostean, 
martitzenean eta eguaztenean aritu ziren eraiste lanetan. Ikusmira 
sortu zuten lanok. Izan ere, etxe horrek San Lorentzo eta Zubieta 
kaleen arteko bidea estutzen zuen, eta behin eraitsita, pasabidea 
oinezko zein ibilgailuendako zabaltzeko lanak egingo dituzte.

Eraitsi dute Mugertzako etxea

Gaur, egubakoitza, Saguzar 
gaua izango da Laboratorium 
museoan. 21:00etan hasita, bi 
zati izango ditu jarduerak: 
lehenengo adituen saguzarrei 
buruzko azalpenak jasoko 
dituzte parte hartzaileek, eta 
ondoren ibilalditxoa egingo 
dute animalia horiek beha-
tzeko eta saguzarrak detek-
tatzeko tresnak nola erabiltzen 
diren ikasteko. Bestalde, bihar, 
17:30ean, Loreak Asmatzen: 
naturzale europarrak Euskal 
Herrian erakusketaren gaz-
telerazko bisita gidatua izan-
go da Maddi Mujika adituaren 
eskutik; domekan, berriz, 
euskaraz izango da bisita, 
11:30ean. 45 minutu inguru 
iraungo dute bisitek.

Saguzar gaua eta 
bisita gidatuak 
Laboratoriumen

San Martzialgo erromeriaren 
ostean ingurua "inoiz baino 
garbiago" geratu dela-eta, 
"pozik" azaldu da Udala, ohar 
bidez adierazi dutenez. "Pun-
tu jakin batzuk hondakinekin 
bukatu arren, Udalak eman-
dako pausoa onuragarria izan 
dela esan dezakegu”, dio Lan-
der Arregik, Obra eta zerbi-
tzuetako zinegotziak. Izan ere, 
neurri bereziak ezarri dituzte 
ingurua babesteko, edalontzi 
berrerabilgarriak eta honda-
kinak sailkatzeko poltsak bana-
tuaz. "Eskerrik beroenak" eman 
nahi izan diete herritarrei. 
Hala ere, oraindik "gauzak 
hobetzeko" badaudela azpima-
rratu dute, eta "bide horretan 
lanean" jarraituko dutela. 

San Martzialerako 
neurrien emaitzarekin 
"pozik" agertu da Udala
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Taldearen sorreratik mende erdi 
pasa dela eta, jaialdi berezia izan-
go da bihar 19:30etik aurrera 
Udal Pilotalekuan egingo dena. 
Herriko hainbat taldek hartuko 
dute parte, eta egun batez Urre-
txindorrak itzuliko dira agerto-
ki gainera. Emanaldian, Xabier 
Olabarriak beteko du 2005ean 
zendu zen Raul Calvoren hutsu-
nea.
Nola hartu duzue herriak zuei ome-
naldi bat egin nahi izatea?
Gotzon Bikuña: Harriduraz eta 
urduritasun handiz. Sorpresa 
handia izan da horrenbeste urte 
pasa eta gero jendea oraindik 
gutaz gogoratzea. 

urretxindorrak hasieratik egon da 
euskararekiko konpromisoarekin 
lotuta, baita ikastolekin ere.
Juan Mari Narvaez: Lehenengo 
aldiz egin genuen kantuan Ber-
garan antolatu zen ikastolen alde-
ko jaialdi batean. Benito Lertxun-
direkin eta Xabier Leterekin 
abestu genuen, besteak beste, eta 
oso ondo atera zen. Handik aste-

betera Oñatira joateko dei egin 
ziguten, eta horrela hasi ginen, 
poliki-poliki.
zentsura ere pairatu zenuten.
G.B.: Garaiko abeslari guztiek 
genuen arazo bera. Kantaldi batean 
jo aurretik, kantu zerrenda bat 
bidali behar zen, eta poliziak bai-
mena eman behar zuen. Gero, kan-
taldiaren egunean poliziak etortzen 
ziren eta esaten zuten: "Abestu 
behar dituzue lehenengoa eta bos-
garrena", adibidez. Gainera, kon-
trolatzen egoten ziren. Zehatz
-mehatz bete behar zen. Bizpahiru 
jaialditan kantu guztiak debekatu 
zizkiguten. 
pasadizo bat ere baduzue Aitorren 
hizkuntz zaharra kantuarekin, ezta?
J.M.N.: Guretako, abestirik onena 
zen, sekulako fama eman zigun. 
Gogoan dut Lekeitioko jaialdi batean 
jo genuela eta jendea berotu egin 
zela, eta denok atera ginen mani-
festazioan. Bestetik, esan ziguten 
kantu hori zela grabable pero no 
radiable; hau da, ezin zela irratian 
ipini.
zuen ahotsak oso ezagunak dira jen-
de askorentzat. 
Julio Unamuno: Nik uste dut 
gure ahotsak dezente entzundakoak 
direla, eta jendeak buruan sartuta 
dituela. Ahotsa entzutearekin baka-
rrik identifikatzen gaituzte askok.
raul calvo gogoan izango duzue urteu-
rren honetan?
J.U.: Bai, noski. Bera izan zen 
piezarik onenetakoa gure artean. 
Musikak eta letrak egiten zituen, 
baita tokiaren araberako molda-
ketak ere... Oso dinamikoa zen, 
pertsona ona, eta langile eta talde-
kide bezala ere oso ona zen.
Xabier [Olabarria], umetatik izan duzu 
urretxindorrak-ekin lotura,
Bai, etxera etortzen ziren nire aita-
rekin [Dionisio Olabarria] entseguak 
egitera. Beti etxean ikusteaz gogo-
ratzen naiz. Ordutik, beti izan ditut 
euren zintak eta diskoak etxean. 
Harreman estua izan dugu etxean 
beraiekin. Horregatik, niretako, 
plazer handia da beraiekin batera 
kantuan egin ahal izatea. 

Olabarria, Narvaez, Bikuña eta Unamuno.  |   aMaia txintxurreta

"Harriduraz eta 
urduritasunez hartu 
genuen 
omenaldiaren berri"

urretxindorrak | musikari taldea

"Aitorren hizkuntz 
zaharra'-k sekulako 
fama ekarri zigun"
Bihar, zapatua, jaialdi batekin omenaldia egingo 
diete urretxindorrak talde ezaguneko kideei

mAITE TXINTXurrETA  |  Bergara

Martxe Arana margolari are-
txabaletarraren Paisaiak era-
kusketa inauguratuko dute gaur, 
egubakoitza, Aroztegi aretoan. 

Olio teknikaz margotutako 
paraje koloretsuak dira nagusi 
mostra honetan. Hilaren 24ra 
arte izango da erakusketa bisi-
tatzeko aukera.

tabernetako erakusketak 
Antxon Arrillagaren margoak 
ikusgai daude Nahikari taber-
nan; Hilario Azkargortaren 
argazkiak Pol-Polen; Gillermo 
Azkarate eta Agustin Amoza-
rrainenak Hamaikan, Idoia 

Elexpururen margoak Dixulan; 
Alfonso Romerarenak Raizaba-
len eta Josefe Diaz de Tuestaren 
argazkiak Artesanen. 

Martxe Aranaren paisaia 
koloretsuak ikusgai Aroztegin

Bazter Arrosak.  |   Mertxe arana

Elgeta-Orissuain finalerdia 18:30ean eta TCC-Ezdakiu 19:45ean 
jokatuko dira. Finala, hilaren 15ean, 19:45ean. Beteranoetan, 
finalerdiak hilaren 11n: Poteo Izarrak-Mongitxarrak eta The 
Purple-Txokokuak, biak 20:00etan. Finala, hilaren 14an, 19:45ean. 
Kopako finala, egun berean, 18:30ean: Minavo-Birgerias. Eta 
neskena, hilaren 15ean, 18:30ean: Kiussnes-Salabarduak.

Elgeta-Orissuain eta TCC-Ezdakiu, Udako Futbol 
Txapelketako finalerdiak gaur Ipintzako zelaian

19:30ean hasiko da batzarra, Irizar jauregian. Urteko kontuak 
eta ekintzak, 2017ko 75. urteurrena eta lokal berria izango dituz-
te hizpide. Estatutuetan aldaketa bat egitea ere aztertuko dute. 
Bestalde, hilaren 23tik 25era Belagua-Zuriza ingurura egingo 
duten irteerarako hilaren 18ra arte eman daiteke izena. Betera-
noek, berriz, Iparraldera egingo dute irteera hilaren 17an.

Pol-Pol elkartearen batzar orokorra eguaztenean 
eta datozen irteeretarako izena emateko aukera

Kon-Tiki filma emango dute uztailaren 12an San Martin plazan, 
22:15ean. Euskaraz izango da eta zazpi urtetik gorakoei zuzendua 
dago. Bestalde, eguenean, hilak 14, Funes Troup antzerki taldea-
ren Funes Van ikuskizun ibiltaria izango da. Hiru lagunek, euren 
karabanarekin, zirkuko espektakulu lotsagabea eskainiko dute.

Zinea aire librean izango da martitzenean eta 
'Funes Van' antzerki ikuskizuna eguenean

O H a r r a k

KafE KonPon
Uztailaren 13an, 16:00etan San 
Joxepeko erretiratuen etxean.

doMEKa azoKa
Uztailak 10, 11:00-14:30, San 
Martin plaza. Bigarren esku-
ko produktuak eta artisauak.

san KrIstoBal jaIaK
Gaur (22:00) pinu sartzea. 
Zapatu gauean Unsain anaien 
erromeria. Domekan, meza 
(11:00), bertsolariak, luntxa, 
herri kirolak eta trikitilariak.

san joxEPE joKoaK
San Joxepeko jokoetako txa-
peldunak: igela: Eusebio Men-
dizabal; toka: Florentino Gar-
cia; boloak: Emilio Gutierrez.

san joxEPE BIdaIa
Madril, Toledo, Cuenca eta 
Segoviara joango dira iraila-
ren 19tik 26ra. Izena ematea 
San Joxepeko bulegoan. Azken 
eguna: uztailak 12.

Hainbat ekimen izango dira uztai-
lean kartzela zaharreko patioan. 
Hala, martitzenean Ametsen libu-
ruaren aurkezpena izan genuen.

domekako kontzertuak 
Domekan, uztailak 10, Telmo 
Trenor & Unai Pelayo "Pelax" eta 
Lumi ariko dira 19:00etan hasita.

Pop elektronikoa egiten duen 
bikotea da Lumi, Nahia Zubeldiak 
eta Manu Mathyssek osatua.

Telmo Trenor eta Unai Pela-
yo Pelax, berriz, txikitatik elkar 
ezagutzen duten bi musikari egia-
tar dira. Telmo rapean eta musi-
ka elektronikoan ikusi izan dugu, 
eta Unai, ordea, rock eta folk 
doinuetan. Fusioa izango da nagu-
si gaztetxeko kontzertuan.

Uda giroko kontzertuak 
kartzela zaharreko patioan

o M u n i tat e a  g o i e n a  
b e r g a r a ko  g a z t e t x e a k

Unai Pelayo Pelax Telmo Trenorrekin batera arituko da.  |   PeLax

Bergarako MuSika eSkoLa

Bergarako Musika Eskolako biolin ikasle Miriam Moñux Euskal Herriko 
ikasleen orkestrarekin izan da Vicen eta donostiako Victoria 
Eugenian. Euskal Herriko ikasleen orkestrak eta kataluniako Gazte 
Orkestrak, batera, Berliozen Sinfonia Fantastica interpretatu dute, 
Juanjo Menaren zuzendaritzapean. Zuzendariaren eta musikarien 
arteko "konexio berezia" nabarmendu dute kontzertuan egondakoek.

Miriam Moñux EIOrekin
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O.E.  |  oñati

Okitaño (San Martin auzoan dau-
den aisialdiko ortuen erabiltzai-
leen elkartea) sortu zenean, ortuek 
autokudeaketaranzko bidea har-
tu behar zutela hitzartu zuten 
elkarteak eta Oñatiko Udalak. 
Hasieran, udalaren esku zeuden 
ortu hauek, baina duela hilabete 
inguru ezkero, erabiltzaileek 
kudeatzen dute zati handi bat. 
Oñatiko Udalak gastu handiei 
bakarrik egingo die aurre eta 
argia eta ura bezalako gastuak 
erabiltzaileen esku geldituko 
dira. Horrez gain, ortua eduki 
nahi duen eskatzaileak elkartea-
rengana joan beharko du zuzenean 
eta honek batzordeari egingo dio 

proposamena, hark onartu dezan. 
Erabiltzaile bakoitzak udalari 
ordaintzen zion kuota Okitaño 
elkarteari ordaintzen dio egun, 
eta udalari bost euro eman behar-
ko dizkio erabiltzaile bakoitzak 
urtero. Irati Etxeberria zinego-
tziak dio "garapen komunitario-
ko adibide garbia" dela hau, 
"autokudeaketa sustatzen duena 
eta, era berean, hezitzailea dena". 

74 
Gaur egun 74 ortu daude San 
Martinen eta lau geratzen dira 
libre. Hala ere, datozen egunetan 
bi ortu hartuko dituzte eta beste 
bi bakarrik geldituko dira era-
biltzaile berrientzat.

Okitaño elkarteak autokudeaketa 
maila handiagoa izango du

Bujanda, Forrest, Etxeberria eta Zurutuza, San Martingo ortuetan.  | e.a.

O.E.  |  oñati

Denbora mugatua izango duten 
aparkalekuak herriguneko hain-
bat kaletan egongo dira, tartean 
Kale Barrian, Atzeko kalean 
eta Portu kalean. Gunearen 
arabera, gehienezko denbora 
mugatuko egutegi eta ordute-
giak izango dira eta gune horie-
tako bizilagunek txartel bereziak 
izango dituzte. Ekaineko osoko 
bilkuran behin-behinekoz onar-
tu zen ordenantza hori, EH Bil-
duren aldeko botorekin. EAJk 
kontra bozkatu zuen.

Araututako gune horietan 
aparkatzeagatik ez da ordaindu 
beharko, baina, gehienezko den-
bora gainditzen ez dela jakite-

ko, papera jarri beharko da 
ibilgailuan. "Errotazioko lau 
gune egongo dira, eta bi bizi-
lagunendako plazekin. Dena 
zehaztuta dago, makinak eslei-
tzea eta guneak margotzea fal-
ta da, eta irailerako prest ego-
tea da asmoa", azaldu du Irati 
Etxeberria zinegotziak. Alder-
di jeltzaleak ez du gogoko egi-
tasmoa. "Atzeko kaleko eta Kale 
Barriko bizilagunendako ez da 
erreserbarik egin eta Portu 
kalean, udaletxe ostean eta 
Motxon kalean ordubetez apar-
katu ahal izango da bakarrik", 
esan zuen Lourdes Idoiagak. 
Ordenantza hobeto aztertzea 
eskatu dute jeltzaleek.

Udazkenerako arautu gura 
dituzte erdiguneko aparkalekuak

Ibilgailuak aparkatuta Portu kalean.  |   o.e.

OIHANA ELOrTzA  |  oñati

Duela hiru urte nagusien danbo-
rrada bertan behera geratzeko 
egon zen arriskua ez errepikatze-
ko lanean hasi dira udal ordez-
kariak. Aurtengoa antolatzeko 
lehen bilera egin dute, astean, 
danborradan parte hartu gura 

dutenekin. Han erabaki zuten 
lanak banatu egingo dituztela 
konpainien artean. Danborrada 
antolatzeko beste sistema bat ezar-
tzeko aukera aztertzea ere adostu 
zuten. "Tope bat jotzen du orain 
arteko moduak, beti jende berdi-
na egonda eta alarma egoeran lan 

egitea ez da osasuntsua eta siste-
ma aldatzea proposatu da; bileran 
egon garenok ondo ikusi dugu. 
Horrela, ea lortzen den dinamika 
taldeetan barneratzea, transmisioa 
eta danborradan irten gura dute-
nen inplikazioa eta konpromisoa", 
azaldu du Nerea Zubiak, kultura 
zinegotziak. 

Aurtengoari begira egin beha-
rreko lanen zerrenda egin zuten 
eta datorren asterako beste bilera 
bat deitu zuten, lanak banatzeko. 
Bilera hori martitzenean izango 
da, uztailak 12, kultura etxean, 
18:30ean. 

Umeen danborradarako izen-e-
matea ere zabalik dago, kultura 
etxean, abuztuaren 31ra arte; irai-
laren 1ean hasiko dituzte entse-
guak. Jaien egitarauaren azal 
lehiaketarako lanak, berriz, uztai-
laren 15a aurretik entregatu behar 
dira eta 21etik aurrera ikusgai 
egongo dira, herritarrek gustu-
koena aukera dezaten. "Uztaila 
bukatu orduko ia dena lotuta 
egongo da irailean lan operati-
boekin hasteko", dio Zubiak.

Nagusien danborradaren 
antolakuntza, aztergai

Lan dinamika taldeetan barneratzea da sistema berriaren helburuetako bat 

aurtengoa antolatzeko hurrengo bilera martitzenean izango da

Bost ordezkari joan ziren martitzenean egindako bilerara.  |   Mireia Bikuña

Osoko bilkuren aretoan egin dituzte euren eskaerak gazteek.  |   iManoL Soriano

O.E.  |  oñati

Oñatiko Turismo Bulegoak 
eta Arrikrutz Kobak, ohiko 
bisiten ordutegia zabaltzeaz 
gain, bisita eta irteera bere-
ziak ere antolatu dituzte aur-
tengo udarako. Esaterako, 
herriko ondare geologikoa 
ezagutzeko hiru ibilbide gida-
tu egingo dituzte: Arrikrutze-
ko kobak, Aitzulo eta Urbia-
ko parajeetako balio geologi-
koa gertutik ezagutzeko 
irteerak izango dira. Kobeta-
koa uztailaren 17an egingo 
dute, Aitzulokoa abuztuaren 
14an eta Urbiakoa irailaren 
24an. Txikiendako ere egingo 
dituzte koba barruko eremuak 
ikusteko planak. Uztailean 
zein abuztuan egongo da auke-
ra espeleotxiki abentura ekin-
tzaren batean parte hartzeko. 
Edozein irteera edo bisitatan 
parte hartzeko, baina, izena 
eman behar da aurrez. Horre-
tarako bideak dira: 943 08 20 
00 eta arrikrutz@onati.eus. 

Turismo Bulegoak anto-
latuta, bestalde, herrigunea 
ezagutzeko bisita gidatu bere-
ziak egingo dira uztailean eta 
abuztuan.

Aitzulo eta 
Urbia ere 
udako turismo 
eskaintzan

O.E.  |  oñati

Herriko jaietan Kuadrillen Egu-
na antolatzea eta Gatibu eta Ze 
Esatek moduko taldeak ekartzea 
eskatu dute, besteak beste, 12 
eta 16 urte arteko neska-muti-
koek. Arazerixan egitasmoaren 
barruan landu dituzte eskaerak, 
eta uztailaren 1ean aurkeztu 
zituzten osoko bilkuren aretoan 
Udal Gobernuko hainbat kide-
ren aurrean; besteak beste, 
Nerea Zubia, Kepa Zelaia eta 
Rafael Kortabarria.

Arloka egin zituzten eskae-
rak gazteek. Adibidez, Euskara 
eta Hezkuntza sailari eskatu 
diote Kilometroak jaia ondo 

antolatzeko; kirolekoari, kan-
poko igerilekua egiteko; eta 
ingurumen sailari, bizikletak 
aparkatzeko lekua. Horiez gain, 
partiduen ordutegiak aldatzea 
ere eskatu zuten, eskasenak 
neskek izaten dituztelako beti; 
eskiatzera eta Port Aventurara 
joateko irteerak antolatzea, herri 
busa jartzea eta udaltzainak 
bulegoan egotea ere eskatu 
zuten.

Datorren urteko aurrekon-
tuak lantzeko, 3 eta 16 urte 
arteko gazteen eskaerak jaso 
gura izan ditu Udal Gobernuak 
eta jasotako guztiak aztertuko 
ditu orain.

Jaietan Gatibu eta Ze Esatek 
taldeak gura dituzte gazteek
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Elkar Heziko haurrak, pailazo-sudurrekin.  |   goiena

Garagardo azoka, iaz.  |   oiHana eLortza

ENEkO AzurmENdI  |  oñati

Aurten hamar urte beteko ditu 
Aloña Mendik antolatzen duen 
Garagardo Azokak. Uztailaren 
14an emango zaio irekiera eta 
uztailaren 17ra arte egongo da 
zabalik. Eskubaloi sailak zabal-
duko du azoka, eta saskibaloi sai-
lak itxi. Urteurrena dela eta, elkar-
teko intsignia duen pitxer bereziak 
egongo dira. "Urtero moduan, nahi 
duenak etxera eraman ahal izan-
go du pitxerra, eta  bestela, bertan 

utzi. Lau euro balioko du, eta, 
itzuliz gero, lau euro horiek buel-
tatuko zaizkio kontsumitzaileari", 
dio Anton Inzak, Aloña Mendiko 
presidenteak.

Hamar garagardo desberdin 
egongo dira eta urteroko menua 
izango da, ukondoa, saltxitxak 
edota oilaskoa.

Elkarteko hamar bat sail ari-
tuko dira lanean lau egunetan. 
Aurten, futbol sailak ez du lan 
egingo. 

Diruari dagokionez, Inzak 
adierazi du azkenaldian ez duela 
"askorik" ematen eta azokaren 
beraren gastuak ordaintzeko era-
biltzen dela bertatik ateratakoa.

Emanaldiak 
Uztailaren 15ean, egubakoitza, 
Europa bat-batean nazioarteko 
kantu inprobisatu emanaldia 
izango da karpan eta uztailaren 
16an, berriz, herriko gaztetxoen-
dako bakarrizketa.

Uztailaren 14tik 17ra izango da 
aurtengo Garagardo Azoka
Hamargarren edizioa izango da; hori dela eta, pitxer bereziak egingo dituzte

E.A.   |  oñati

Gaur hasiko dituzte jaiak, etxa-
fuego jaurtiketarekin, 18:45ean.
Ondoren, Astotrastoaren jaitsie-
ra izango da, eta, hori bukatzean, 
txorimalo eta erraldoiak irtengo 
dira kalera. 20:00etan, pintxo-po-
tea egongo da txosnagunean eta 
gauean kontzertuak: Liher, Ezus-
tean eta Brigada Inproductiva  
–atsedenaldian, Air Guitar lehia-
keta–. 

Bihar, zapatua, umeendako 
marrazki saioa egongo da, 
11:30ean. Arratsaldean, ilinti kafea 
egongo da, 15:00etan. Ondoren, 
mus txapelketa, jolasak –Oinaztu 
taldearen eskutik– eta txorimalo 
eta erraldoiak egongo dira. 
20:30ean, Gaitzerdi eta Trikidantz 
taldeen erromeria hasiko da eta 
atsedenaldia irrintzi txapelketa 
egiteko baliatuko dute. Gaueko 
ordu txikietan txupiteixia eta 
txokolate-jana egongo dira.

Domekan, diana, auzoko hil-
dakoen omenezko meza, auzo 
bazkaria, jolasak eta Xolonporen 
omenezko jaialditxoa izango dira.

Trianako jaiak 
ospatuko dituzte 
asteburu honetan

Urtero bezala, euren zaindariaren eguna ospatuko dute Oñatiko 
gidariek eta mekanikariek. Ohiturari jarraituz, Olabarrieta 
auzoan dagoen santua auto batean jaitsiko dute parrokiara, pro-
zesio batean, atzetik lorez apaindutako beste hainbat autoz 
lagundurik. Meza amaitzean, ibilgailuen bedeinkazioa egingo du 
apaizak  eta ondoren bazkaria izango dute, Etxe Aundi jatetxean.

Oñatiko gidariek eta mekanikariek San Kristobal 
eguna ospatuko dute uztailaren 10ean

Kalean egitasmoaren barruko emanaldia izango da talde donos-
tiarrarena, Eskutik Sokak izenekoa. Lekord taldea bi musikarik 
–Iñaki Letamendia eta Ane Artetxe– eta bi antzezlek –Amaia 
Ruiz eta Amaia Irazabal– osatzen dute. Ikus-entzuleak bidaia 
poetiko-musikal batera gonbidatzen dituzte, harparekin, perku-
sio instrumentuekin eta hizkuntza dramatiko baten bitartez. 
Eguraldi txarra egiten badu, Santa Ana antzokian izango da.

Lekord taldeak ikuskizuna eskainiko du uztailaren 
13an, Lazarragako lorategian  

Hileko astelehenak gaztetxean eta inguruetan hainbat txoko 
txukundu eta gaztetxean bertan hobekuntzak egiteko aprobetxa-
tuko dituzte. Beste urte batzuetan bezala, astearteetan zirku 
tailerra egingo dute, 19:00etatik aurrera. Uztailaren 20an zine 
emanaldia egongo da. Uztailaren 14an, berriz, Araban mendi 
ibilaldia egingo dute, 08:00etan irtenda. Azkenik, uztailaren 21ean, 
ogia egiteko tailerra egongo da, arratsaldean.

Zirku tailerrak, mendi ibilaldiak eta beste hainbat 
ekintza izango dira Gaztetxean uztailean zehar

O
rain dela denbora gutxi  
egunkarian irakurrita 
eta estimatua dudan 
lagun batek  jakinarazi 

zidan estekan gehiago informa-
tuta  jakin izan dut,  Agora 
Elkarteak irailetik aurrera Aran-
tzazun   antolatu  duen  ikasta-
ro baten berri: Espiritualtasuna 
XXI, oinarriak, loturak eta gal-
derak.

Kristautasunean oinarrituta 
jaso dut biziaren iturriaren, 
zentzuaren eta noranzkoaren 
galderen erantzuna, hausnar-
keta sakonenean ulertuta. Ildo 
horretatik hezia izan naiz, etxean, 
eskolan… Hautu hori egin dugu 
ere, kontzienteki, alaben hezi-
ketarako. Esan beharrik ez dago 
ez daukadala sinesmen itsurik, 
ezta ere erantzunik gabeko gal-
derarik, ez eta bilakaeran jarrai-

tzeko premiarik… Ez, noski! 
Formakuntza egarria sentitzen 
dut, beste arlo batzuetan bezala!

Kontatu nahi dut barneko-
tasuna lantzeko joerak mugitzen 
ari diren testigu izan naizela. 
Ikastaroan, irrikaz, barru bila-
kaerak bultzatuta, eman dut 
izena. Eta hara hor nire sorpre-
sa: jende askok eman du izena 
eta ondorioz, ez dakit  ziur ikas-
taroa egiteko aukera izango 
dudan, ikasle kopurua mugatua 
baita.

Bost axola moda kontuak  
barruari erreparatzen diogunean, 
baina era modernoa espiritual-
tasunari lekua egiten ari zaio. 
Arantzazun izango diren gogoe-
tak, eraberrituko dute,  beti bizi 
iraun duten auzi existentzialei 
loturiko galderak… Erakarga-
rria da  oso eta gaur egunekoa, 
modernoa!

Espirituala bai, 
eta modernoa!

gOrETTI 
mAdINA

n i r e  u st e z

"Era modernoa 
espiritualtasunari 
lekua egiten ari 
zaio"

Motxila solidarioak 
batuko ditu Hotz Oñatik, 
irailean bidaltzeko
Haur errefuxiatuei laguntza ematea eta hemengo 
haurrengan enpatia sortzea dira helburuak

E.A.   |  oñati

Irrifuxiatuak izeneko kanpaina 
jarri du abian Hotz Oñati tal-
deak, helburu bikoitzarekin: 
alde batetik, haur errefuxiatuei 
laguntza ematea; eta bestetik, 
hemengo haurrengan errefu-
xiatuen egoera larriarekiko 
enpatia sortzea.  

Herriko haur guztiei kan-
paina honetan parte hartzeko 
aukera eman nahi die Hotz Oña-
tik. Horretarako, ikastetxe guz-
tietan Siriako gatazkari buruz-
ko informazioa eman du eta 
ikastetxe bakoitzak 200 pailazo
-sudur erosi ditu, Refugiados x 
Narices proiektuari laguntzeko.

Bestalde, datorren ikastur-
teari begira, errefuxiatuendako 
izango diren motxilak batu nahi 
ditu Oñatiko taldeak, Motxila 
Solidarioa ekimenaren bitartez. 
Ekimen honen helburua hauxe 
da: hemengo ikasle bakoitzak 

etxean daukan motxila bat pres-
tatzea, barruan eskolako mate-
riala, argazkiren bat edota opa-
riren bat gehituta, ondoren 
haur errefuxiatuei bidali ahal 
izateko. "Esan digute datorren 
urtean ikasturtea hasiko dute-
la ume hauek. Hala ere, mate-
rial falta dute. Horregatik egin-
go dugu bilketa hau", dio Ana 
Mendizabalek, Hotz Oñatiko 
kideak. 

'Himaya' proiektuarekin bat 
Bakarrik bizi eta seme-alabak 
dituzten emakumeei, haurdun 
daudenei, gaixoei, adinduei eta 
beste egoera batzuetan dauden 
errefuxiatuei etxebizitzak alo-
katzen laguntzeko, Himaya 
proiektuarekin bat egin du Oña-
tiko taldeak. "Pertsona bakoitzak 
hilabetean euro bat jarrita, 
pisuak alokatzen ditugu", azal-
du du Mendizabalek.
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mAIdEr ArrEgI  |  antzuoLa

Gipuzkoako Ur Kontsorzioarekin 
Antzuolako Udalak duen hitzar-
mena aho batez onartu zuten 
martitzeneko ohiko osoko bil-
kuran. Beñardo Kortabarria 
alkateak azaldu zuen hamar 
urtetik behin berritzea tokatzen 

den kontratua dela. Eta marti-
tzenean, berritzea onartu zuten 
denek. Uraren Kudeaketari dago-
kionez,  beste aldaketa bat ere 
aho batez onartu zuten. Aurre-
rantzean, antzuolarrek egiten 
duten ur kontsumoagatik ordain-
duko dute; hau da, erroldaren 

araberako fakturazioa aplikatu-
ko zaie eta. "Uste dugu justuagoa 
dela erroldaren araberako ur-fak-
turazioa egitea. Izan ere, ez da 
berdina hiru lagun bizi diren 
etxe batean 30 m3 gastatzea edo 
lagun bakar bat bizi den etxe 
batean 30 m3 gastatzea. Kasu 
honetan, bakarrik bizi denak 
gehiago ordaindu beharko du", 
argitu du alkateak. 

jaien atarian 
Uztaileko ohiko osoko batzarrean 
herriko jaiak ere presente egon 
ziren. Alkateak argitu zuen onar-
tuta zegoen aurrekontuko 39.000 
euroetatik 38.700 euro gastatuko 
dutela: "29.000 euro ekintzetara 
bideratuko ditugu; gainontzekoa 
azpiegitura eta zerbitzuetara". 

Nobedadeekin datoz aurtengo 
jaiak. Hala, kuadrillen arteko 
herri kirolak egingo dira lehe-
nengoz. Gainera, Joselu Anaiak 
talde mitikoaren ordez, flamenko 
eta txalaparta ikuskizun bat eskai-
niko da plazan. "Jai batzordean 
herritarrek hartutako erabakiak 
dira. Esan behar da batzar horie-
tara ez dela jende askorik azaldu".

Aurten, gainera, jaiei hasie-
ra bi herritarrek emango diete 
etxafuegoa botata eta ikurrina 
igota udaletxeko balkoitik.

Uraren faktura erroldaren 
arabera ordainduko da 
38.700 euroko aurrekontua dute herriko jaiek 

Gaztetxoak Herriko Plazako iturriko ura edaten.  |   Maider arregi

m.A.  |  antzuoLa

Gaur, egubakoitza, 18:30ean egin-
go du, Olaranen, Antzuolako Kirol 
Elkarteak batzar nagusia. Hiru 
batzordekide berri aukeratuko 
dituzte. Urteko balorazioa eta 
kontu ekonomikoen berri ere 
emango dute. "Aurten 146 joka-
lari eta bost talde izan ditugu: 
lau mutilenak eta bat neskena. 

Denboraldi berrian, ordea, saia-
tu garen arren, ezinezkoa izango 
da nesken taldea edukitzea", argi-
tu du Mikel Kerexeta presidenteak.  

lapurreta ugari 
2016an bost lapurreta jasan dituz-
tela azpimarratu dute: "Kalte 
ekonomiko handiak eragin diz-
kigute lapurretek; ondorioz, des-

fibriladore berria erosi behar 
izan dugu (3.000 euro)". 

Hastapeneko futbol eskola 
Lehenengoz, hastapeneko futbol 
eskola izango da Antzuolako Ezta-
la zelaian. "Alebin eta benjamin 
mailetako 50-60 neska-mutiko 
batzea gura dugun futbol eskola 
sortu nahi dugu", argitu du.

AKEk urteko batzar nagusia egingo du gaur

m.A.  |  antzuoLa

EAJk 2025. urtera bitarteko 
plan estrategikoa egin du. 
Antzuolako eraldaketa orain 
hogei urte hasi zela dio EAJko 
bozeramaile Basilio Ormaza-
balek. Baina, zorpetze mailak 
eta orain krisiak eraginda, eral-
daketa hori geldi dagoela dio. 
"Hemendik 10-15 urtera nolako 
Antzuola gura dugun hausnar-
tu gura genuela adierazi genion 
alkateari aurrekontuak aurkez-
tu zituen osoko bilkuran. Gure 
asmoa zela plan estrategiko 
integrala, osoa, egitea. Eta hala-
xe egin dugu. 90 ekarpen jaso 
ditugu", dio Ormazabalek. 
"Herrian eragile diren herrita-
rrekin batu gara eta euren ekar-
penak ere gehituko dizkiogu".

Herriko hainbat arlotako 
indarguneak eta ahulguneak 
identifikatu dituzte: kultura, 
hezkuntza, aisialdia, euskara, 
gazteria, ingurumena, industria, 
ongizatea, lehen sektorea... tar-
tean, etxebizitza hutsen arazoa 
azpimarratu dute. "Gaur egun 
erdigunean etxebizitza huts 
asko daude, gazteek nahiago 
dute etxe berria erosi. Horre-
gatik, erdigune historikoko 
etxebizitzak zaharberritzeko 
plana egitea proposatzen dugu".  

Ekarpenak
EAJren plan estrategikoak 
industria herrian geratzearen 
aldeko apustua egiten du. "Indus-
trialde bat izateak enpresak 
herrian geratzea ekarriko du 
lanpostuak bermatuz. Herrian 
lau enpresa indartsu daude eta  
Antzuolan geratu behar direla 
uste dugu".

Hondakinen kudeaketa berri-
ro aztertu behar dela ere jaso 
dute: "Herritarrek ikasi dute 
hondakinen sailkapena egiten 
eta orain galdetu behar zaie ea 
atez atekoarekin jarraitu gura 

duten. Defizitarioa izaten jarrai-
tzen du eta". 

Narruola egitasmoak aurre-
ra egitea ere proposatzen dute. 
"Garai batean lau larru fabrika 
zeuden Antzuolan; bertako his-
toria kontatu beharra dago ez 
dadin galdu. Herrira bisitan 
etortzen direnei esaterako; bai-
na baita ere historia jakin gura 
duten antzuolarrei".

desadostasuna 
EAJk txostena aurrez argita-
ratu izanarekin ez da Beñardo 
Kortabarria alkatea ados azal-
du: "Guk lau urterako gure plan 
estrategikoa eginda daukagu 
herritarrekin. Baina, elkarrekin 
egiteko baiezkoa eman genue-
nean, herritar guztiekin egin-
dakoa eta hausnartutakoa iza-
tea gura genuen. Eta ez gurea 
edo EAJrena aurkeztea aurrez; 
parte-hartze prozesuan egin 
gura genuen; hala ulertu dugu". 

EAJko Ormazabal bozera-
maileak argitu gura izan du: 
"Guk alkateari adierazi genion 
elkarrekin egitea nahi genuela 
eta onartu zuten eta uste genuen 
gaurtik aurrera hastea. Baina, 
mezua bidali zuen esanez bile-
ra horiek atzeratzeko; izan ere,  
eurek ere lanketa bat egitea 
nahi zutelako. Lan hau egin 
dugu eta nahi izan dugu herria-
ren aurrean aurkeztea". 

Ormazabal: "90 
ekarpen batzen ditu 
2025erako EAJren 
plan estrategikoak"
Herritar orori irekia dagoen txosten elebiduna 
'www.eajpnvantzuola.eus' webgunean dago

Basilio Ormazabal.  |   Maider arregi
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JAI ZORIONTSUAK ANTZUOLAR GUZTIOI!

a l k at e a r e n  ag u r r a
BEñArdO 
kOrTABArrIA
antzuolako 
alkatea

U
rtarriletik hasi eta gaur arte 
hamar bilera-deialdi egin 
ditugu jaiak antolatzeko. 

Eta erdia, gutxi gorabehera, 
bertan behera geratu dira inor 
agertu ez delako; beste erdian, 
berriz, ohiko eta beharrezko lau 
katuak izan ditugu lagun.  Bertold 
Brecht-en arabera, "ezinbesteko 
diren horiek". Ezer baino lehen, 
eskerrik asko horiei!

Hala eta guztiz ere, ilusioz 
prestatu dugu egitaraua. 
Aldaketa txiki batzuk nabarituko 
dituzue: Juanluren kuadrilla ez da 
etorriko osteguneko afarira,  
Joselu eta bere anaiak ere ez 
zapatu gauean, zezentxoak 
kuadrillen arteko jokoengatik 
aldatu ditugu… eta jaiei hasiera 
ematen dion ikurrina jasotzea eta 
etxafleroa jaurtitzea ez ditut nik 
egingo. Balkoian, behintzat, parte 
hartzea igerriko da. 

Eta zuri ere, herritar, horixe 
desio dizut: zabaltzen ari den 
ñoñostiar voyeur mozorroa ken 
dezazula  eta buelta zaitezela 
antzuolar jator eta herriaren 
aldeko doako langile izatera. 
Seguru La Manchako lautadan 
preso dagoen bizardunak ez duela 
horrelako metamorfosirik izan!

Kalera irten, parte hartu eta 
ondo pasatzen saiatu. Lau egun 
dira eta!

OHARRA: 
Antzuolako jaiak 2016ko antolatzaileak eta 
parte hartzaileak: abesbatza, AkE, Antzuolako 
udala, Eperra, Ez dot moztuko bizarra, 
Gaztetxea, Landatxope jubilatu elkartea, 
kintoak, Mairuaren Alardearen kultur elkartea, 
Oinarin, Olalde pilota saila, Pausoka, Peña 
Aiastui txirrindulari elkartea, txistulariak, txosna 
batzordea eta herritar ugari.
Eskerrik asko denoi, baita jaietan lan egingo 
duzuen guztioi ere!

DoMeka

17
09:30 txirrinduLari 
LaSterketa. Lxxi. antzuola 
saria. iñaki Lete xxiV. oroigarria.

14:00 JuBiLatuen Bazkaria Herri 
ikastetxean. ondoren dantzaldia.

eguena

14
12:30 Jai hasiera. uMeen 
ikuSkizuna, plazan.

13:30 uMeen Herri Bazkaria, 
Pausokaren eskutik.

18:00 txistulari, trikitilari eta 
buruhandiekin kaLeJira. 

18:30 txoSnak zaBaLtzea 
azeitunaren jaitsierarekin.

19:00 Meza eta salbea.

19:45 antzuoLako zaPia 
Jartzea 2015eko jaietatik 
2016ko jaiak bitartean jaiotako 
umeei eta herriko bi nagusienei.

20:00 ikurrin dantza. aurten 
dantzan hasi direnen lehen saioa. 

antzuolako Bandera eta 
ikurrina JaSotzea. 
udalbatzaren aurreSkua. 

22:00 kuxkuxtu taldearekin kantu 
aFaria plazan. 

23:50 Mahai eta aulkiak 
JaSotzea. 

00:00 Hontzaren JaitSiera.

ondoren, 01:30ak arte kaLeJira 
kuxkuxtu taldearekin.

02:30 gautxori JoLaSak, 
txosnetan.

egubakoitZa

15
10:00 txistulari taldearekin 
goizereSia.

10:30 txanpinoiak saltsan 
LeHiaketa. 

11:30-13:30 umeen JoLaS 
Parkea patioan. 

12:00 Meza nagusia. 

12:45 Lore lehiaketako iraBazLe 
aukeraketa. 

13:00 Lore lehiaketako, lepoko 
zapiaren diseinu lehiaketako eta 
gastronomia lehiaketako Sari 
Banaketa.

13:15 txanpinoi daStaketa. 

14:30 Herri Bazkaria kalebarrenen. 

16:30-18:30 JoLaS Parkea, patioan. 

18:30 koadrilen arteko Jokoak 
herrian.

 irulitza txaranga. 

22:30 PiLota Partidak: gazteak:  
uribe-eulate vs Biain-Balerdi

Profesionalak:Jaunarena-irusta vs 
Mendizabal-tolosa. 

Sarrerak: behean 10 euro. goian 5 
euro. olaldek oroigarria emango 
dio aitor Mendizabali.

23:00 aSea eta JoxPa, txosnetan. 

23:00 Berriketan, flamenkoa eta 
txalapartaren arteko fusioa, Plazan. 

ZaPatua

16
9:55 kanoiak Sutzea.

10:00 txistulari taldearekin 
goizereSia.

11:30 Bergarako bandaren 
kaLeJira.

12:00 Marrazki LeHiaketa 
Plazan, xinkonaren eskutik. 

12:30 Bergarako bandaren 
kontzertua, a. glz. Chirlaqueren 
zuzendaritzapean. zurrategin.

19:00 Mairuaren aLardea. 
Desfilea herrian; ekitaldi plazan. 

20:30 r ke r eLektrotxaranga 
herriko kaleetan zehar.

22:00 zezenSuzkoa, plazan. 

22:30 oBaneuke, plazan. 

23:00 kontzertuak txosnetan 
Skasti, Huntza eta dJak, 

DoMeka

17
12:00 SaLda eta txorixoa, plazan, 
Jubilatuen eskutik.

12:30 Plazerra irratia ikuSkizuna, 
plazan. 

14:30 Herri Bazkaria, ez dot 
moztuko bizarrak antolatuta.

16:30 kantaLdia, plazan. 

18:30 BoLatokiaren 
inaugurazioa: bola jokoak.

20:00 Larrain dantza oinarin 
dantza taldearekin.

20:30 Pintxo daStaketa, akeren 
eskutik. 

20:45-22:00 eta 23:00-00:00 eta 
00:15-01:00 Fan&go taldearekin 
erromeria, plazan

00:00 Hontzaren igoera. 

HErrI BazKarIa | doMeka | eLizako arkuPeetan | 14:30 Ez dot 
moztuko bizarrak antolatutako bazkaria egingo dute, urtero legez, eta 
baita ere egubakoitzeko herri bazkaria, kasu horretan, kalebarrenen.

goiena

antZuoLako      
jaien egitaraua
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Ondarre, 9 ANTZUOLA
Tel.: 943 76 62 45
Faxa: 943 78 71 16
garitanocb@euskalnet.net

JAI 
ZORIONTSUAK 
ANTZUOLAR

GUZTIOI!

XABI gOrOsTIdI  |  antzuoLa

Zein da emakumeek euskal gizar-
teko ekintza kulturaletan izan 
duten rola? Zertan hobetu dugu? 
Zer dugu oraindik egiteko? Gal-
dera horien inguruan hausnar-
tzearen beharraz jabetuta, Donos-
tia 2016tik Herri zahar andre 
berri ekimena jarri zuten martxan.

Miarritzeko hazia
Apirilaren 1etik 3ra, kultur elkar-
teetan, elkarte feministetan, alor 
akademikoan eta tokiko admi-

nistrazio publikoetan lan egiten 
duten 30 kide batu ziren Miarri-
tzeko gazte-aterpetxean. Talde-i-
dentitatea eta komunitate-izaera 
sortzen dituzten eta gizartean 
erabat errotuta dauden kultur 
praktikak aztertu zituzten, hala 
nola alardeak, bertsolaritza, musi-
ka, dantza, antzerkia, desfileak
eta danborradak.

 Hausnarketa prozesuaren 
helburua garbia zen: emakumeek 
parte hartzeko eta  erabakitzeko 
ahalmen handiagoa izango duten 

etorkizun kolektiboa marraztea, 
eta hura lortzeko berme sozialak  
eskaintzea. 

antzuolako esperientzia
Bada, azpimarratu behar da han 
izan zirela Antzuolako Mairuaren 
Alardeko ordezkariak. Emaku-
meen parte hartzea  bermatu eta 
gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasunaren erakusgarri den 
ikuskizuna da, eta euren espe-
rientziaren berri eman zieten 
Miarritzen batutakoei.

Hiru eguneko saioaren ostean,  
bertan landutako eta ondorioz-
tatuko gaiei buruzko sintesi-do-
kumentu bat egin zuten. Horre-
taz gain, gogoeta kolektiboan 
lortutako ondorioetan oinarritu-
tako proposamen eszeniko bat 
sortzea pentsatu zuten. "Sintesi
-dokumentuak astunegiak izan 
daitezke, eta ez dira erakargarriak 
izaten publikoarentzat. Hori dela 
eta, bertan landutako ondorioak 
era zuzenago eta freskoagoan 
helarazteko irrati-antzerki saio 
performatiboa sortzea pentsatu 
genuen", adierazi du Iñigo Can-
tero antolatzaileak.

Estreinaldia antzuolan 
Miarritzeko gazte-aterpetxeko 
jardunaldietan, perfomancearen 
estreinaldia Antzuolan egitea 
adostu zuten. Arrazoi nagusia 
Antzuolako Mairuen Alardearen 
eredugarritasuna goraipatzea 
izan da. Izan ere, era honetako 
gaiek komunikabideetan izaten 
duten oihartzuna ez da positiboa 
izaten. Irun edo Hondarribiko 
alardeak diren horren erakusle-
rik garbienak. Urtero komuni-
kabideetako lehen lerroan azaltzen 
dira, berdintasuna sustatu nahiak 
eragiten duen ika-mika eta lis-
karrak  azaltzeko. "Estreinaldia 
Antzuolan egitean, eredu ez gataz-
katsu eta normalizatu baten gai-
nean jarri nahi izan dugu fokua", 
azaldu du Canterok.

Ekintza publikoa izango da, 
baina zuzeneko emankizuna egin-
go dute, bertatik bertara ikusi 
ezin dezaketenentzat. Ordu pasa-
txo iraungo duen saioan, iraga-
netik, gaur egunetik eta etorki-
zunetik ibilbidea egingo da, umo-
re giroan eta ondo pasatzeko 
helburuarekin. "Kalean egindako 
irratsaio moduko bat izango da, 
partaide ezberdinekin, non gai 
konkretu batzuk antzerki bidez 
landuko diren".

Herri zahar andre berri ikuskizunak hausnarketarako gonbidapena egingo du.  |   dSS2016

emakumeak eta tokiko 
tradizioa ardatz hartuta 
donostia 2016k antolatutako 'Herri zahar andre berri' ekimenak 
irrati-antzerki saio performatiboa egingo du gai horren gainean sakontzeko

Mairuaren Alardea ate-joka dago 
eta aurtengo edizioari buruz 
galdetu diogu Xabier Legorburu 
antolatzaileari.

parte hartze aldetik nola aurkezten 
da aurtengo mairuen Alardea?
akaso, partaideren bat gehiago gora-
behera, baina iazkoarekin alderatuta 
nahiko berdintsu.
Lortu al duzue aurten jende gaztea 
erakartzea?
Batzuek alardea uzten dute adinaren 
poderioz, eta gazteagoek ordezkatzen 
dituzte. Hala ere, alardea herritarrei 
zabaltzen jarraitzen dugu, antzuola-
tartasunaren adierazle bezala senti 
dezaten. Herritar guztiei zabaldu nahi 
diegu, baina, batez ere, gazteenei, 
eurak izango baitira etorkizunean alar-
dea bizirik mantendu beharko dutenak.
zein ekintza egin dituzue alardea 
Antzuolako mugetatik harago eza-
gutarazteko?
alardea kanpoan ezagutarazteko, 
kanpoko gonbidapenak onartu ditugu. 
Miarritzen izan ginen, genero berdin-
tasunaren eta alardearen erlazioa 
azaltzeko. aipagarria da ere ikaste-
txeetan gure eredua nola lantzen den. 
kultur transmisioan eta genero ber-
dintasunean eredugarria den adibide 
bezala jorratzen dute.

xaBIEr lEgorBuru 
aLardearen antoLatzaiLea

"Ikastetxetan eredu 
positibo bezala 
lantzen gaituzte"
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EGIN TOPA GUREKIN!

MOX

GAILUR

GOROSTI

LARREA

AITZ GARBI

ONGI ETORRI
KOXKOR

ARIN

Zurrategi 4, behea. • Tel.: 943 78 71 80 • Mug.: 637 436 500• e-posta: harizki@hotmail.com • www.harizkicocinas.com

MOTA GUZTIETAKO SUKALDEEN 
PROIEKTUAK ETA INSTALAZIOAK

ONDO PASA
ANTZUOLAKO 

JAIXAK!

Hartu arnasa! Finantzaketa Laboral Kutxaren bitartez egin ezazu!

XABI gOrOsTIdI  |  antzuoLa

Bizitzako hainbat alderditan beza-
la, jaien antolakuntzan ere garran-
tzitsua da hausnarketak egin eta 
hobekuntza prozesuak martxan 
jartzea. Aurtengo jaien antola-
kuntzan jai parte hartzaileago 
batzuen aldeko apustu garbia 
egin dute, eta horrek aldaketa 
batzuk eragin ditu aurtengo egi-
tarauan.

Ildo horretan, berrikuntza 
nagusia aurten lehen aldiz egin-
go dituzten kuadrillen arteko 
jokoak izango dira. Egubakoi-
tzeko herri bazkariaren ostean 
egingo dituzte. Kuadrillaka anto-
latuta eta txarangaren laguntza-
rekin, Ibarrondotik, Herriko 
Plazatik, Zurrategitik eta Kanpo 
Beltzetik pasako dira. "Indarra 
alde batera utzi eta trebezia balia-
tzeko jokoak prestatu ditugu. 
Denok ondo pasatu eta irabaz-
teko moduko jokoak izango dira. 
Hamabi urtetik eta 40 urterai-
noko bederatzi kuadrillak eman 
dute izena; beraz, pozik gaude, 
lehengo aldia da eta", adierazi 
du Usoa Agirre jaietako zinego-
tziak. Taldekako zaku lasterke-
tak, hankak taulatara lotuta egin 
beharreko lasterketak eta sagar 
eta arrautzekin egindako jokoak 
egingo dituzte, besteak beste. 
Kuadrilla irabazlearentzat sari 
sorpresa egongo da. 

Ekintza klasikoak kanpo
Aurten, orain arte ohikoak izan 
diren zezentxoak eta Joselu 
Anaiak ez dira jaietan egongo. 
Jai parte hartzaileagoak egite 
aldera, zezentxoak kentzea era-
baki dute. "Jende asko erakartzen 

zuten, baina parte hartzea osoa 
txikia zutela uste dugu". Prozesu 
berritzaile horren baitan, La Pul-
garen Berriketan ikuskizunak 
orain arte klasikoa izan den Jose-
lu Anaiak-en kontzertua ordez-
katuko du. 

Aramaioko jaietan egindako taulen jokoaren modukoa izango da probetako bat.   |   goiena

"denok irabazteko 
eta ondo pasatzeko 
moduko jokoak 
prestatu ditugu"

kuadrillen arteko jokoak, 
jaietako berrikuntza nagusi
orain arte ohikoak izan diren Joselu anaiak taldea eta zezentxoak ez dira aurten izango

"Herritarren 
aurrean jokatzea 
berezia da 
edozein 
pilotarirentzat "
Aitor Mendizabal izango da 
egubakoitzeko pilota jaialdiko 
protagonista. Herriko zaleen 
aurrean jokatuko du, eta 
omenaldi txiki bat ere egingo 
diote.

urduritasun handiagoa egoten 
al da etxekoen aurrean?
Bueno, urteekin ikasten den zer-
bait da, baina herritarren aurrean 
jokatzean beti sentitzen da zerbait 
berezia tripa barruan.
Herritarrek, gainera, omenaldi 
txiki bat ere prestatu dizute...
Herritarren babesa sentitzea oso 
pozgarria da. nire ibilbidean zehar 
asko lagundu didate, eta herriko 
jende asko etortzen da nire parti-
duak ikustera.
Berriz ere Jaunarena aurrean. 
mendeku goserik?
Mendeku gogoa baino gehiago, 
partidu polita eskaintzeko gogoa. 
urtean pilota jaialdi bakarra egiten 
da antzuolan, eta, hortaz, herriko 
jendeari pilota partidu ikusgarri 
bat eskaintzeko gogoz.

aItor MEndIzaBal 
PiLotaria
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Ondo 
pasau 

jaixak!!!
KALEBARREN 5 943 76 62 90 ANTZUOLA

EUSKAL
OKELA

Bertan jaio eta hazitako txahal okela

Aiherra kalea 2 - Antzuola - Tel.: 649 66 27 91

Ondo pasau 
Antzuolako jaixetan!

Kalitatezko produktuak
-

Bertako produktuak
- 

Produktu ekologikoak

JOkIN BErEzIArTuA |  antzuoLa

Ez daude Antzuolako jaiak uler-
tzerik txosnagune barik, eta, horre-
gatik, aurten ere fin ibili dira 
gaztetxeko kideak, txosnetako 
eskaintza festetako zutabe garran-
tzitsuetako bat izan dadin. Aur-
tengo nobedade nagusia izango 

da Azeitunaren Jaitsiera. Gaztetxe 
berria ireki zenetik Asanbladaren 
irudia oliba bat da; garai baten 
Mairu Mozkorra izan zen, ondoren 
Iratxoa, eta, gaztetxe berria ireki 
zenetik, oliba da Asanbladaren 
logoko protagonista. "Aurten zer-
bait berria egin nahi genuen jaie-

tarako eta Azeitunaren Jaitsiera 
antolatzea bururatu zitzaigun. 
Oliba antzeko bat egin dugu; egia 
esan, emaitza ez da esperotakoa 
izan, baina hori gutxienekoa da...", 
adierazi du, barre algaraka eta 
festarako gogotsu, Txosna Batzor-
deko kide Mikel Arregik. Asmoa 
da ondoko etxe bateko balkoi bate-
tik Zurrategi plazara egitea Azei-
tunaren Jaitsiera; ekintza horre-
kin irekiko dira txosnak. Olibak 
protagonista izango dira geroxea-
go ere, gautxorien jolasetan, zaku 
lasterketaz eta beste ohiko jolasez 
gain, oliba jaurtiketa ere egingo 
dutelako. 

zuzeneko musikaren garrantzia 
Txosnagune orotan moduan, 
Antzuolakoan ere zuzeneko musi-
kak protagonismo berezia izango 
du. Hilaren 15ean eta 16an izan-
go dira kontzertuak. Herriko 
bertako kideak dituen Asea tal-
deak street ska doinuak eskaini-
ko ditu eta ondoren Joxpa tal-
dearen erromeria etorriko da. 
Zapatuan, berriz, Antzuolan jotzea 
zer den badakiten Skasti-k –ska 

doinuez gain, beste hainbat esti-
lo lantzen dituzte– eta Huntza 
erromeria taldeak joko dute. 
"Zapatu gaua borobiltzeko DJ 
saio bat izango dugu; ez dakit 
ziur, baina uste dut lehen aldia 
dela DJ bat izango duguna. Tolo-
saldeatik etorriko dira, bi lagun", 
adierazi du Arregik.  Txosnetako 

egitaraua borobiltzeko, domeka 
goizean gaupaseroen argazkia 
aterako dute eta ondoren ogitar-
tekoak egongo dira. 

Amaitzeko, gogora ekarri dute 
zapatuan gaztetxea zabalik egon-
go dela; jasotako dirua bizikletan 
istripua izan zuen Unai Prieto 
antzuolarrari bideratuko zaio.

Hontza baino 
lehen, olibaren 
jaitsiera aurten
azeitunaren Jaitsierarekin zabalduko dira txosnak; 
kontzertuetan, ska eta erromeria izango dira nagusi

uZtaiLak 13, eguaZtena
20:00 estatua mozorrotzea 
eta afari merienda.

uZtaiLak 14, eguena
18:30 txosnen irekiera 
azeitunaren Jaitsierarekin.

02:30 gautxori jolasak.

uZtaiLak 15, egubakoitZa
23:00 kontzertuak: asea eta 
Joxpa musika taldeak.

uZtaiLak 16, ZaPatua
Goizean zehar askotariko 
sandwichen dastatzea.

20:30 r ke r elektrotxaranga.

23:00 kontzertuak: Huntza, 
Skasti Maskarak eta dJ 
electonic Shock.

uZtaiLak 17, DoMeka
07:00 gaupaseroen argazkia 
eta gerturatzen den edozein 
herritarrendako ogitartekoak. 

Skasti taldeak berriro ere joko du aurten txosnetan.  |   BeLoki Iaz Azpeitiko Skandalue taldea –goiko argazkian– gonbidatu zuten; aurten, R ke R elektrotxaranga etorriko da.  |   goiena 
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•Gasa 
•Berogailuak
•Aire egokitua 
•Enpresen mantenimendua
•Lurrun instalazioak

•Bero-aurreztea
•Bainugelak. Proiektuak 
  momentuan DIBAren bidez
•Birgaitze-espedienteak 
  bideratzen ditugu

Ondo ibili jaietan!

Tailerra: Uzarraga bidea 10. Antzuola. Tel.: 943 78 71 78 / Faxa: 943 76 64 73

Zabalo Iturgintza S.L.U.

Ondo pasau jaixak!!!

Buztinzuri 11 • ANTZUOLA

• Eskulan Ikastaroak
• Arropak
• Osagaiak 
• Gozokiak.

Iazko larrain dantzako bikoteetako bat.  |   goiena

Herriko Plaza txiki geratuko 
da larrain dantza ikusteko
XABI gOrOsTIdI  |  antzuoLa

Larrain dantza Antzuolako jaie-
tako ezinbesteko osagaia da. Jaie-
tako domekan, herritarrei dan-
tzari izateko aukera eskainiko 
diete aurten ere.

Dantzaren izen ofiziala Liza-
rrako larrain dantza da. Izan ere, 
Euskal Herriko txoko askotan 
egiten den arren, jatorria Liza-
rran duen dantza da. Hasieran, 
Lizarratik etortzen ziren dantza-
riak Antzuolako jaietan dantza 
hau egitera. 

Baina antzuolarrek dantza 
ikasi zuten, eta, gaur egun, jaie-

tako ekintza nabarmenetako bat 
bilakatu da. 

Plaza txiki
Urtetik urtera larrain dantzan 
parte hartzen duen herritarren 
kopurua gorantza doa. 

"Gero eta jende gehiago ani-
matzen da plazara atera eta dan-
tzan egitera. Iaz, adibidez, Herri-
ko Plaza txiki geratu zitzaigun. 
Aurten jende gehiagok hartuko 
du parte; beraz, ikusi beharko 
dugu nola antolatzen garen. Herri-
ko plaza handitzeko neurriak 
hartu beharko dira; izan ere, 

pena litzateke leku faltagatik 
jendea dantza ikusi gabe gera-
tzea", adierazi Jon Lizarazuk, 
Oinarin dantza taldeko kideak.

dantza Ikastaroa 
Duela hiru hilabete, dantza ikas-
taroa jarri zuten martxan Oina-
rin taldekoek. "Bertan ikasi ditu-
gun dantzen artean larrain dan-
tza ere badago, eta, beraz, iaztik 
hona dantza ikasi duen jende 
gehiago dago. Horretaz gain, jaien 
aurreko azken bi martitzenetan 
larrain dantzaren entsegu espe-
zifikoak egingo ditugu".   

urtetik urtera parte hartze handiagoa lortzen ari den ikuskizuna da 

X.g.  |  antzuoLa

Herriko jaiak eta txistulariak 
bi kontzeptu banaezin dira, eta 
Antzuolan ere hala gertatzen 
da. Jaien hasieratik eta Mai-
ruen Alardea bukatu arte bost 
hitzordu izaten dituzte Antzuo-
lako txistulariek. Beraz, lanik 
ez zaie faltako. 

"Txupina jaurti ostean, 
buruhandi eta trikitilariekin 
egiten dugun kalejira izaten 
da gure lehen hitzordua. Horren 
ondoren, dantzarien ekitaldian 
ere parte hartzen dugu. Bertan 
ez gara guztiok aritzen, baina 
nire kasuan beste hitzordu 
garrantzitsu bat da. Ondoren, 
egubakoitz eta zapatu goizeko 
diana izaten ditugu, eta, amai-
tzeko, zapatuko Mairuen Alar-
dean aritzen gara. Alardean 
pieza asko jotzen ditugu eta 
luze joaten da. Behin hau buka-
tuta, merezimendu osoz, dome-

ka libre izaten dugu, eta jaiak 
era lasaiagoan gozatzeko auke-
ra da guretzat", adierazi du 
Izaskun Fernandez txistulariak. 

Gehien gustatzen zaizkion 
ekintzen inguruan galdetuta, 
zera erantzun du: "Egueneko 
kalejira asko gustatzen zait. 
Ez du beste munduko ezer, 
baina giroan jaien hasiera dela 
igartzen da eta urduritasun 
puntu hori polita dela uste dut. 
Horretaz gain, alardean parte 
hartzea oso polita da edozein 
antzuolarrentzat". 

sasoi betean
Gaur egun 20 txistulari ingu-
ruk osatzen dute txistularien 
taldea. Kontuan izateko zifra 
da Antzuola bezalako herri 
batentzat. Duela gutxi, bost 
gazte gehitu zaizkie; beraz, 
etorkizunean osasuntsu jarrai-
tuko dute. 

txistulariak jaietako 
hauspoa izango dira
eguenean hasi eta zapatura bitartean bost 
ekintzatan hartuko dute parte

Txistulari taldea kalejira egiten.  |   goiena
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Antzuolako udala
www.antzuola.com

ANTZUOLA
JAIXETAN. 

ONDO PASA!

www.antzuolakoalardea.com

ondo pasau jaixetan!

Berezao Antzuola. Lizarragako hiribidea 8. Antzuola. Tel.: 943 78 70 77. berezaoantzuola@raopel.com

Oinarin dantza taldeko dantzariak ikurrin dantza egiten.  |   aitor agiriano

bandera igoera herritarren 
esku geratuko da aurten
mAITE TXINTXurrETA  |  antzuoLa

Antzuolako banderaren eta uda-
letxeko balkoiko ikurrinaren 
jasotzeak emango die ofizialki 
ongietorria aurtengo Antzuolako 
jaiei. Uztailaren 14an izango da 
hori, eguena, 20:00etan; egun sei-
nalatua, duda barik, antzuolarren 
agendetan.

Aurtengo ekitaldia desberdi-
na izango da, gainera. Izan ere, 
orain arte alkatea arduratu izan 
den arren banderak jasotzeaz, 
aurten ez da hala izango. Hori 
bai, nork egingo duen, oraingoz, 
"sorpresa" da, eta eguenera arte 

itxaron beharko dute herritarrek. 
Beñardo Kortabarria alkateak 
aurreratu du bi pertsona izango 
direla. Hain zuzen, Kortabarriak 
adierazi du aspaldidanik dela 
bere nahia urtero ez izatea alka-
tea bandera jasotzen duena. Hala, 
aurten herritarren esku geratu-
ko da udaletxeko balkoitik herri-
ko jaiei ongietorria ematea.

Ikurrin dantza
Oinarin dantza taldeko neska
-mutikoak plazara aterako dira, 
urtero legez, ikurrin dantza egi-
tera. 20:00etan izango da hori. 

Urteko hitzordurik garrantzitsue-
netakoa izaten da gaztetxoentzat.

udalbatzaren aurreskua 
Ikurrin dantzaz gain, udalbatza-
ko kideen dantza ere izango da 
banderen jasotzearen bueltan. 

Udal ordezkariak entseguetan 
aritu dira azken egunotan, beraien 
unea heltzean ahalik eta ondoen 
dantza egiteko. Beñardo Korta-
barria alkateak adierazi du aha-
legina egingo dutela: "Ez naiz 
dantzaria, eta entsegu askorekin 
ere ziur ez dudala ondo egingo. 
Baina saiatuko naiz".

ekimenaren bueltan ikurrin dantza eta udalbatzaren aurreskua izango dira

m.T.  |  antzuoLa

Antzuolako sukaldariek hitzor-
dua daukate egubakoitz goizean 
Kalebarrenen. Izan ere, bertan 
egingo dute jaietako urteroko 
gastronomia lehiaketa. Lehen, 
patata-tortilla lehiaketa izaten 
zen, baina iaz aldatu egin zuten 
eta entsalada errusiarra egin 
behar izan zuten parte hartzai-
leek; aurten, berriz, txanpinoiak 
saltsan gertatzen erakutsiko 
dute euren trebetasuna.

10:30ean hasita, goiza apro-
betxatu beharko dute guztia 
mimoz prestatzeko, eguerdi 
aldean epaimahaia igaroko da 
eta. Plater guztiak dastatu 
ostean, ordu batean jakinara-
ziko dute zeintzuk izan diren 
irabazleak. 

Baina epaimahaikideak ez 
dira izango platerak probatuko 
dituzten bakarrak. Izan ere, 
beraiek pasatu ostean, lehiaki-

deek gertatutako txanpinoien 
dastaketa izango da inguratzen 
diren herritarrendako. 

Iazko txapeldunak 
Iaz, Arantxa Izagirrek, Arantxa 
Aranburuk eta Marije Zubi-
mendik osatutako hirukoteak 
eraman zuen etxera lehen saria. 
Koadrilako lagunak dira hiru-
rak, eta lehen aldiz aurkeztu 
ziren lehiaketara. Bistan denez, 
ez ziren erabakiaz damutu. 

Marije Zubimendik azaldu 
du ez zutela sekretu berezirik 
erabili euren platera prestatze-
ko. "Betiko moduan" egin zute-
la dio, era tradizionalean.

Zubimendi aurten ere aur-
keztuko da lehiaketara, talde-
kide berriekin. Aurtengo erre-
zeta iazkoarekin alderatuta oso 
desberdina izan arren, ahale-
ginduko dira mimoz eta ahalik 
eta ondoen prestatzen.

Herriko chef-en sukalde 
bilakatuko da kalebarren
egubakoitz goizeko gastronomia lehiaketan 
txanpinoiak saltsan gertatuko dituzte

Iazko lehiaketako irabazleak buru-belarri lanean.  |   goiena
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Antzuolako jaiak ate-joka daude, 
eta herriko gaztetxoak dagoene-
ko oporrak hartuta gogotsu egon-
go dira jaietan murgiltzeko. Aur-
ten ere eskaintza zabala izango 
dute, eta egunero ekintza ugari 
prestatu dira beraientzat.

Jaiak hasteko, uztailaren 14an, 
urtero egin ohi den moduan, alka-
teak eta alkate txikiek pregoia 
irakurri eta txupinazoa botako 
dute, baina azken hauek nortzuk 
izango diren sorpresa izango da 
azken momentura arte. Ondoren, 
umeen ikuskizuna izango da pla-

zan, 12:30ean, eta aukera aparta 
izango dute gurasoek beraien 
seme-alabak dantzan ikusteko, 
eta, nola ez, gaztetxoek ere dis-
frutatuko dute oholtzan. Udale-
kuetan ari diren hamalau talde 
igoko dira taula gainera, eta dan-
tzak egingo dituzte. Gainera, "iaz 

seigarren mailan ari ziren gaz-
tetxoek azken urtez egin zuten 
dantza plazan, eta aurten ere 
gogotsu daude ikuskizuna eskain-
tzeko. Hala eta guztiz, konfirma-
tu gabe dago parte hartuko duten 
edo ez", adierazi du Jone Larraña-
ga kultura teknikariak. 

Ikuskizuna amaitzean, 13:30ean 
herri bazkaria izango dute gaz-
tetxoek eskolako patioan. Pauso-
ka Guraso Elkartearen eskutik 
udalekuetan ari diren gazte guz-
tiak eta DBH bigarren mailara 
arteko guztiak gonbidatuta dau-
de bertara.

Arratsaldean, berriz, indarrak 
berreskuratuta, txistulari, triki-
tilari eta buruhandiekin kalejira 
egingo dute. "Haurren eskaera 
nagusia buruhandiak egun gehia-
gotan izatea da, eta disfrutatzen 
duten ekintza izan ohi da".

jolas parkean atrakzio berriak
Uztailaren 15ean jolas-parkea 
izango da eskolako patioan, geriz-
pean. 11:30etatik 13:30etara izan-
go da irekita, eta bertan askota-
riko jokoak izango dituzte, puz-
garri ezberdinak… Gainera, 
aurten, hiru atrakzio berri izan-
go dira. "Humor Amarillo pro-
gramaren tankerako jokoa izan-
go da. Haurrei zuzenduta dagoen 
arren, helduek ere parte hartu 
ahal izango dute". 

Zapatuan, berriz, marrazki 
lehiaketa egingo da 12:00etan, 
Herriko Plazan, Xinkonaren esku-
tik. "Alaitz Jauregik proposatu-
tako lehiaketak balorazio oso ona 
izan zuen, eta aurten ere egingo 
da. Gainera, marrazki guztiak 
Bustinzuriko aldapan eskegiko 
dira herritarrek ikus ditzaten".

Umeentzako oso gustukoa den 
beste hitzordu nagusi bat zezen-
suzkoa da. Aurten, ordua aurre-
ratu da, eta 22:00etan izango da, 
plazan.

umeek ere dibertsiorako aukera 
izango dute antzuolako jaietan
eskolako patioko jolas parkean atrakzio berriak izango dira aurten

Iaz, Herriko Plazan egindako umeen ikuskizunean koreografia ezberdinetako hainbat dantza ikusteko aukera izan zen.  |   aitor agiriano
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Antzuolako jaixetan!

antzuoLako udaLa

Udalak aspiragailu industriala alokatu behar izan du pilotalekuan 
isuritako su-itzalgailuen hautsa garbitzeko. "Hautsa itsatsi egiten da 
eta behin eta berriro garbitu behar da. Egileak identifikatu ditugu eta 
ondorioak izango ditu. Gure asmoa da auzolanean jartzea egin 
dutenaz hausnartu dezaten eta kaltea ordain dezaten", argitu du 
Beñardo kortabarria alkateak. "Makina alokatzeak dirua suposatu dio 
Udalari; ezin da oharkabean pasa. Euren gurasoekin ere hitz egingo 
dugu. Gure asmoa heztea da berriro horrelakorik gerta ez dadin".

Pilotalekua garbitzen dihardute

mAIdEr ArrEgI  |  antzuoLa

Aurtengo jaietako zapia irudika-
tuko duen marrazki lehiaketara 
hamaika antzuolar aurkeztu dira.  
Herritarrek botoa emateko auke-
ra eduki dute eta bi marrazki 
izan dira aurtengo irabazleak: 
Jone Larrañaga Gorritxorena eta 
Eneritz Larrearena. Epaimahaiak 
baina, bat aukeratu behar zuen 
eta Jone Larrañagarena Gorri-
txorena aukeratu du. 

"Iazkoa laranja kolorekoa izan 
zen; aurtengoa berde pistatxo 
kolorekoa izango da. Marrazkia 
berriz, Mairuaren Alardeko 
kanoiak irudikatzen dituena izan-

go da", argitu du Kultura tekni-
kari Jone Larrañagak. 

"Zapia hiru euroren truke 
dago salgai herriko tabernetan". 

gastronomia lehiaketa 
Txanpiñoiak protagonista diren 
gastronomia lehiaketan izena 
astelehenera arte eman daiteke.

Jone Larrañaga Gorritxoren marrazkiak 
irudikatuko du aurtengo jaietako zapia 

Jone Larrañaga Gorritxoren marrazkia da aurtengo irabazlea.  |   antzuoLako udaLa

mAIdEr ArrEgI  |  antzuoLa

Uztailaren 4tik 8ra gozatu dute 
Antzuolaz eta antzuolarrez Aihe-
rrako  hamaika gaztetxok. Uda-
lekuak gaur, egubakoitza, buka-
tu dituzte eta makina bat ekin-
tzatan parte hartu dute. Gustura 
ibili direla esan du Amaia Arana 
udalekuetako hezitzaileak: "Elkar 
ezagutzeko jolas kooperatiboak 
egin ditugu; dantza ere egin dugu. 
Herria ezagutzeko helburuarekin, 
zirkuitu bat prestatu eta euska-

raren alde Korrika antolatu dugu. 
Mendi irteerak, jolasak, eskula-
nak... eta Antzuola Ezagutzen 
ekimenaz ere gozatu dugu".

agur festa 
Gaur da Aiherrako gaztetxoen-
dako azken eguna. Hala, etxera 
bueltatzeko garaia iritsita, agur 
festa egin diete antzuolarrek. Bi 
herrien arteko senidetzea bultza-
tzen jarraitzeko esperientzia abe-
rasgarria izan da.

aiherrako umeak gaur joango dira etxera bueltan 
aste betez udalekuekin gozatu ostean

Gaztetxoen arteko 
senidetzea indartuz 

Aiherra eta Antzuolako gaztetxoak eskolako patioan.  |   aMaia arana

alardeko kanoiak dira protagonista nagusiak berde pistatxo koloreko zapian
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Martitzenean hasi ziren Eskoriatzako udalekuak, eta gustura ari dira 
umeak herriko txokoetan jolasean. Aurten, gainera, hainbat berrikuntza 
egin dituzte Txirikila Aisialdi 
Elkartekoek: dinamismo handiagoa 
lortzeko udaleku mugituagoak izango 
dira, Luis Ezeiza herri eskolako 
Tximeleta Gelakoek parte hartuko 
dute hainbat ekintzatan, eta abar.

eskoriatZa, LeintZ gatZaga

ENEkO AzurmENdI  |  Leintz gatzaga

Arrakasta handia izan zuen San 
Martin egunean jokatu zen doke 
txapelketak. Orain arte taldeka 
jokatu bada ere, aurten bakarka 
aritu dira. "Aurreikuspen guztiak 
gainditu ziren, jende ugari bildu 
zen eta", adierazi du Aitziber 
Gorosabelek, antolatzaileetako 

batek. Izan ere, nagusien txapel-
ketan 28 pertsona aritu ziren eta 
haurrenean, berriz, bost. Nagu-
sietan bi irabazle izan ziren, 
Miriam Toapanta eta Irene Bei-
tialarrangoitia. Haurrenean, 
berriz, Iker Gallo izan zen garai-
le. Sariei dagokienez, alde batetik, 
Puntaik Punta jaialdian banatu 

ez zen sari bat aprobetxatze alde-
ra, Maulanda jatetxean bazkari 
bat eskuratu zuen Beitialarran-
goitiak. Eta Toapantak eta Gallok 
gaztai bana irabazi zuten. 

udalekuak 
Bestalde, udalekuak hasi dituzte 
dagoeneko herriko haurrek eta 
azken momentuan, gainera, ume 
gehiagok eman dute izena. Bada, 
hilabeteko azken hiru egunak 
Haron (Errioxa) igaroko dituzte 
eta hara joateko ere haur gehia-
gok eman dute izena.

28 pertsonak hartu zuten 
parte doke txapelketan

Irabazleak sariekin..  |   gureL

lEIntz gatzaga

i.B

Hasi dira Eskoriatzako udalekuak 

I.B  |  eSkoriatza

Gaur hasiko da Atxorrotx Kul-
tur Elkarteak antolatutako 
Errekan Gora jaialdia. Uztailean 
zehar hainbat kontzertu izango 
dira eta egitasmoari ateak ire-
kiko dion taldea Le Touquet 
Quartet Kataluniatik etorritako 
laukotea izango da. Emanaldia 
gaur eskainiko dute, 22:30ean, 
Zaldibar antzokian.

2014an Bartzelonan sortu-
tako hari-laukotea da Le Tou-
quet Quartet (txeloa, biola eta 
bi biolin). Kataluniako Goi 
Mailako Musika Eskolako ikas-
leak laurak, Quartet Casals 
hari-laukote ospetsuaren ikas-
le izateko aukera izan dute. 
Abel eta Arnau Tomas anaien 
gidaritzapean landu da lauko-
tea, beti exijentzia maila gore-
nean. Bestalde, taldea osatzen 
dutenen artean Eñaut Zubiza-

rreta (txeloa) aretxabaletarra 
dago, Errekan Gora egitasmo-
ko taldeen artean debagoiendar 
bakarra dena.

Bi urteko lana oholtzara
Duela bi urte batu zen taldea, 
eta ordutik lan asko egin dute. 
Kontzertu batzuk eman dituzten 
arren, hasiberriak dira oholtza 
gainean, eta Euskal Herrian 
joko duten lehen aldia izango 
da. "Uztailaren 7an Markinan 
joko dugu, eta hurrengo egu-
nean Eskoriatzan. Gogotsu gau-
de, eta bi urteko lana erakutsi-
ko dugu", adierazi du Eñaut 
Zubizarreta musikariak.

Le Touquet Quartet taldeaz 
gain, Izaki Gardenak, Maialen 
Errotabehere, Big Band Berri 
eta Belako taldeak izango dira 
uztailean zehar Errekan Gora 
egitasmoaren barruan.

Hari-laukote batek emango 
dio hasiera Errekan Gorari
kataluniako Le touquet Quartet taldeak 
emanaldia eskainiko du gaur zaldibarren

ImANOL BELOkI  |  eSkoriatza

Duela astebete amaitu ziren Esko-
riatzako sanpedroak, eta ekaina-
ren 28tik uztailaren 1era bitartean 
giro aparta izan da herriko jaie-
tan. Astean zehar ospatu diren 
arren, herritarrek kalera irten 
eta jai ederrak pasa dituzte.

Joserra Zubizarreta Eskoria-
tzako alkatea oso pozik dago aur-
tengo jaiek eman dutenarekin, 
eta egin beharreko aldaketa batzuk 
dauden arren, balorazio positiboa 
egin du, orokorrean.

alkatearen balorazio positiboa 
"Giro bikaina izan da herrian, 
eta, astean zehar ospatu diren 
arren, jende nahikoa izan da egun 
guztietan. Ekintza esanguratsue-
na, berriz, herri bazkaria izan 
zela esango nuke, eta ekainaren 
29an Gorosarrin izan ziren dan-
tzen gainean oso ondo hitz egin 
digute…". Bestalde, herriko pla-
za inguruko giroa berreskuratu 
dela azaldu du, eta, horrez gain, 
jaia herri osora zabaldu dela, 
besteak beste. 

Hala ere, datorren urtera begi-
ra hainbat aldaketa eta berrikun-
tza egin beharko direla adierazi 

du. "Bandera jaitsieran musika 
oso baxu zegoen, eta suzko erru-
berak ere bertan behera geratu 
ziren euriarengatik…". 

txosnek arrakasta jaietan
Eskoriatzako Txosna Batzordeko 
kideak gustura geratu dira herri-
tarrek eman duten erantzunare-
kin. Maite Santamaria Txosna 
Batzordeko kidearen esanetan: 
"Jaiak aste barruan izan arren, 
jende asko gerturatu da txosna
-gunera, eta giro bikaina izan 
dugu". Lehenengo egunean, alda-
keta bat izan zen egitarauaren 
barruan; DJ Txorimalo izan beha-
rrean, DJ Moto eskoriatzarra 
izan zen musika jartzen, eta jen-

dea oso gustura izan zen aldake-
tarekin. Bigarren eguneko kon-
tzertuek ere arrakasta izan zuten, 
"espero baino jende gehiago" izan 
zen bertan. Bestalde, "tonbolak 
harrera bikaina izan du, bertako 
objektuekin ederto pasa dugu…".

Hala eta guztiz ere, hitzordu 
arrakastatsuena kuadrillen arte-
ko bazkaria izan zen. Guztira, 
110 lagun batu ziren paella jate-
ko, eta ondoren jokoek ere eman 
zuten zer esana. Ikusle asko batu 
zen jokoetan, eta, antolakuntzan 
hainbat arazo izan arren, umorez 
eta lehia sanoarekin, giro aparta 
izan zen. "Eskerrak eman nahi 
dizkiegu, Txosna Batzordetik, 
txosna-gunean izan diren guztiei".

Astean zehar ospatu diren jaiek 
arrakasta izan dute aurten
"datorren urtera begira aldaketa batzuk egin beharko ditugun arren, 
balorazio oso positiboa egiten dut orokorrean", adierazi du alkateak

Aurtengo jaietan Herriko Plazan izan da Euskal Jai eguneko herri bazkaria.  |   aitor agiriano

EsanaK

"Ekintza 
esanguratsuena 
herri bazkaria 
izan da"

j o s e r r a  Z u b i Z a r r e ta   |   a l k at e a

"Astean zehar 
ospatu arren, 
giro bikaina izan 
dugu jaietan"
Maite santaMaria   |   txosna batzordea

VILLAR
ILE-APAINDEGIA

SALGAI

Nire jabearen
erretiroagatik
saltzen naute.

Betiko bezeroek
ni erostea

eskertuko dizute!

ESKORIATZA
Tel.: 600 433 566

Deitu 13:00-17:00 artean.

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode 
hau poltsikokoarekin.
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Joan den astean onartu zuen 
udalbatzarrak 2018a arteko diru
-laguntzen gaineko plan estra-
tegikoa –Irabazi aurka azaldu 
zen–, eta uztailaren 5eko Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean 
horren berri eman dute. Hor 
zehaztu dituzte Udaleko sail 
bakoitzak emango dituen lagun-
tzak eta kopuruak. Hona hemen 
sailak: Kultura, Euskara, Hez-
kuntza, Gizarte Zerbitzuak, 
Kirolak, Enplegua eta Berdin-
tasuna. Alkateak argitu du 
derrigor egin beharreko plana 
dela, baina zehaztutako kanti-
tateak alda daitezkeela.

Txakolin Eguna egingo 
dute lehenengoz, bihar, 
bederatzi upategirekin
gazta eta urdaiazpikoa ere izango dira Mitarte kalean

mIrArI ALTuBE  |  aretxaBaLeta

Udaleko Kultura Sailak lehenen-
goz antolatu du Txakolin Eguna. 
Bihar izango da, 12:00etatik 
15:00etara, Mitarte kalean, eta 
Gipuzkoako bederatzi txakolin 
upategi elkartuko dira. Edate-
koari lagun egiteko, gainera, 
jatekoa ere izango da bertako 
ekoizleen eta merkatarien esku-
tik; gazta eskainiko dute Etxezu-
ri eta Mendibitzu baserrietako 
ordezkariek, eta urdaiazpikoa 
Hankabeltz urdaitegiak.

Hiru gune Mitarte kalean
"Udako aste bukaeretan herrita-
rrek kanpora joateko ohitura dute 
eta herri giroa bultzatze aldera 
antolatu dugu Txakolin Eguna", 
dio Joxe Migel Uribarrenek, Kul-
tura zinegotziak. "Izen handiko" 
upategiak elkartuko direla herrian 
jakinarazi du, eta "txakolin ede-
rrarekin" gozatu ahal izango dela 
prezio ezin hobean: bost txakolin, 

bost euroren truke –kopa, prezio 
barruan–. Hiru gune egokituko 
dituzte Mitarten; bakoitzean hiru 
txakolin upategitako ordezkariak 
egongo dira eta jateko postu bat. 
"Halako oso egun gutxi egiten 

dira Gipuzkoan eta upategiak 
hona etortzea eskertzekoa da", 
dio Uribarrenek. Kultura Saileko 
kideen asmoa da egutegian egun 
bat finkatzea Txakolin Egunera-
ko, eta urtero antolatzea. 

Bi kopa txakolin mahats zuri ale batzuk ondoan dituztela.  |   goiena

Edukiontzien 
kokalekuak jakiteko 
planoak egongo dira 
komentuko elizan
eguenean jarriko dituzte herritarrek ikusteko, 
baita azbe lantegi inguruari dagozkionak ere

Azbe lantegiaren planoa .  |   aretxaBaLetako udaLa

m.A.  |  aretxaBaLeta

Irailean jarriko dituzte honda-
kinak jasotzeko edukiontziak 
Aretxabaletan, zintzilikarioak 
kenduta. Edukiontzi horiek non 
egongo diren herritarrek jakin 
dezaten planoak jarriko dituz-
te ikusgai. Datorren eguenean, 
uztailaren 14an, hasita komen-
tuko elizan egongo dira hilabe-
tea bukatu artean; hona hemen 
ordutegia: 10:30etik 12:30era eta 
17:30etik 19:30era.

aldaketa handirik ez 
"Edukiontzi horiek zintzilika-
rioak dauden antzeko lekuetan 
jarriko dira, ez da egongo alda-
keta handirik", jakinarazi du 
Unai Elkorok, alkateak. Hala 
ere, herritarrek iradokizunak 
egiteko aukera izango dute dato-
zen bi asteetan. 

Jarriko diren edukiontziak 
Arrasaten dauden modukoak 

izango direla jakinarazi du Elko-
rok, eta data zehatzik ez du 
eman gura izan.

azbeko planoak 
Bestetik, Azbe lantegia izanda-
ko lursailaren izendapen alda-
ketaren prozesua abian jarri 
du Udalak, eta Azberi dagozkion 
planoak ere ikusgai egongo dira 
komentuan eguenetik –ordute-
gi berbera–.

Industri erabilera izatetik 
erabilera komertzialera pasatu 
gura dute Azbe, supermerkatu 
bat egiteko han. Horretarako 
zein aldaketa egingo diren herri-
tarrek jakin dezaten jarriko 
dituzte planoak ikusgai. Uda-
leko Hirigintza Saileko ordez-
kari bat egongo da, gainera, 
komentuan, azalpenak gura 
dituenari emateko, eta herri-
tarrek alegazioak aurkeztu ahal 
izango dituzte.

Joxe MigeL uriBarren

Aitor Antxia Leturiak esateko zituenak entzutera ia 70 lagun gerturatu 
ziren joan den domekan. Hasi Santutxo ermitan eta Taberna Berri 
jatetxera bitartean kontu mordoaren berri eman zien gidari lanak egin 
zituen Antxiak. kultura Saileko kideak pozik daude izandako 
arrakastarekin, eta irail inguruan beste bisita gidatu bat egitekotan 
geratu dira; hori, baina, Urkulu aldeko auzoren batean izango da.

Ia 70 lagun 
herriko kontuen 
gainean 
kontu-kontari 

Iaz hiru milioi botilatik gora atera ziren
Getariako Txakolina izendapena bakarrik Aiako, Getariako eta 
Zarauzko txakolinek izatetik Gipuzkoa osokoek izatera pasatu zen 
2007an. Eta gaur egun 402 hektarea mahasti daude. 96 dira 
izena emanda duten titularrak, baina mahastietan 150 bat 
lagunek egiten dute lan. 

Iazko uztan izena emandako upategiak 31 izan ziren, gehienak 
getariarrak, hamabi hain zuzen, eta debagoiendar bi ere bazeuden, 
Oñatikoa bata eta Arrasatekoa bestea. Upategi horiek prozesu 
guztia eurek egiten dute, hau da, mahatsa ekoiztu eta txakolina 
egin. 3.700.000 kilo mahats jaso ziren iaz eta 3.350.000 botila 
bete. Ondarrabi Zuri mahats mota erabiltzen da %98an eta 
Ondarrabi Beltza, gainerako %2an.

UPATEGIAk
   agerre (getaria)

   akarregi txiki (getaria)

   arregi (zarautz)

   Basa Lore (zarautz)

   etxetxo (getaria)

  Flysch (deba)

   gaintza (getaria)

   Sagarmiña (Mutriku)

   txomin etxaniz (getaria)

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA

Diru-laguntzen gaineko plan 
estrategikoa onartu du Udalak
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Magia eta umorea bateratuta aho 
zabalik uzteko moduko ikuski-
zuna eskainiko du Tor magoak, 
gaur, egubakoitza, 19:00etan, San-
ta Kurtz kaleko plazatxoan. 

Magia egingo dute umeek 
Familia giroan ikusteko moduko 
ekitaldia eskainiko du, eta umeek 
parte hartzeko aukera izango 
dute: "Barre egingo dute, harri-
tuko dira, magia ikusi eta, garran-
tzitsuena dena, magia egingo 
dute", dio Tor magoak. Izan ere, 
urtetako esperientzia oinarri 
hartuta umeen arreta samur 
bereganatuko du: " Eta magiaz 
blaituko dira!", gaineratu du 
magoak, umoretsu.

Neska-mutikoak aho zabalik uztera dator 
Tor magoa gaur, Santa Kurtzeko plazatxora

Andramaixetako egitarauaren 
irudia aukeratzeko asmoarekin 
kartel lehiaketa deitu du Uda-
lak eta astelehena, uztailak 11, 
da lanak aurkezteko azken 
eguna. 

Kartelaren neurria izango 
da 50x70 zentimetrokoa, edota 
formatu digitalean ekarriz gero, 
DIN A-3. Derrigorrez izan behar-
ko du honako testu hau: Abuz-
tuaren 13a, 14a, 15a, 16a eta 
17a Andramaixak 2016 Aretxa-
baleta. 

Arkupera edo udaletxera 
eroan behar dira lanak. Ira-
bazleak 300 euroko saria jaso-
ko du eta epaimahaiak mar-
titzenean, hilaren 12an, eman-
go du epaiaren berri. 

Andramaixetako kartel 
lehiaketara aurkezteko 
azken egunak

mIrArI ALTuBE  |  aretxaBaLeta

Bigarren urtea beteko du Iñigo 
Iñurrategik Loramendiko presi-
dente eta Martin Berrizbeitiak 
hilabete darama dinamizatzaile 
lanetan. Biak ala biak gogotsu 
daude Loramendik dituen erron-
kei heltzeko, eta horren berri 
eman diete bazkideei oraintsu 
egin duten batzar orokorrean.
Iazko kontuen berri eman diezue 
bazkideei; ezer nabarmentzeko?
Iñigo Iñurrategi1: Diru kontuen 
eta kudeaketaren berri eman 
genien, baita iazko jardunaren 
berri ere. Hor azpimarratu gura 
izan genuen kopuru bat: 1.331. 
Hori izan zen iaz antolatutako 
jardueretan parte hartutako are-
txabaletarren kopurua. 
Eta hori asko da, gutxi… zein haus-
narketa egin duzue?
I.I.1: Guretako, zenbaki esangu-
ratsua da, eta mugarri bat ezarri 
dugu datorren ikasturtean han-
ditzen joateko. 
2016ko plangintza aurkeztu diezue 
bazkideei; azaldu zein plan dituzuen.
Martin Berrizbeitia2: Urteroko 
jarduerekin jarraitzea erabaki 
da, baina ekimen berriak ere 
bidean datoz.
urterokoak zeintzuk dira?
M.B.2: Zerrenda luzea da. Bate-
tik daude aisialdiari eta hizkun-
tza errefortzuari dagozkion proiek-
tuak gaztetxoendako; ludoteka 
eta Gaztesoro ekimena, esaterako. 
Eta bestetik, helduei bideratuak. 
Eta zeintzuk dira nobedadeak?
M.B.2: Bazkideendako eskaintza 
berri bat garatzeko asmoa dugu. 
Batetik, gazte talde bat osatu 
gura dugu aisialdiaren hutsunea-
ri erantzun nahian, eta bestetik, 
urteroko ekimenak berrituta 
datoz; adibidez, toponimiako libu-
ruxka dator ibilbide berri batekin. 
Eta gehiago ere izango da.

zuzendaritza taldea berritu da orain 
egindako batzarrean?
I.I.1: Ez, joan den udazkenean 
sartu zen azken kidea eta taldea 
egonkortu egin dugu, gure asmoa, 
hain zuzen, horixe zen eta. Azken 
urte eta erdian lantaldeak berran-
tolatu ditugu, eta egitura bera, 
zelanbait esatearren, txukundu. 
zelako harremana du Loramendik 
udalarekin?
I.I.1: Hitzarmen bitartez guk kon-
promisoa daukagu lan batzuk 
egiteko elkarrekin, eta, horri dago-
kionez, harremana ona da. Era 
berean, nahiko genuke berriro 
jarri Udalarekin eta horrela zehaz-
tu hurrengo urteetara begira elkar-
teok eta administrazioak zein 
egitasmo landu, eta lan ildo horiek 

finkatzen hasiko ginateke. Batza-
rra egiteko eskaera eskatuta dugu.
Herrian non dago indartu beharra?
I.I.1: Orain arte egiten diren lan 
horiek garrantzitsuak dira; gaz-
tetxoekin egiten dena eskolaz 
kanpotikoa aisialdian, esaterako. 
Etorkinekin egiten den lana inte-
resgarria da; Auzoko egitasmo 
barruan gazteekin eta helduekin 
egiten dugu lana. Ez da hizkun-
tza normalizazio lan hutsa, inte-
grazioan ere gure aletxoa jartzen 
dugula uste dut. Bestetik, asmoa 
dugu hainbat elkarterekin elkar-
tzeko eta aztertzeko euskarare-
kiko konpromisoa zelan indartu 
genezakeen. Lanerako gertu dau-
den elkarteekin Loramendi ger-
tu egongo da euskararen norma-
lizazioan lanean jarduteko.
Loramendik 400 bazkide inguru 
ditu orain; kanpainarik egingo da 
elkartea indartzeko?
M.B.2: Bai, 400 bazkide pasatxo 
ditu, eta bai, badugu asmoa horre-
tarako. Esandako moduan eskain-
tza berritu bat emateko asmoa 
dugu eta horretan gabiltza.

iñigo iñurrategi eta Martin berrizbeitia | loramendi elkarteko presidentea eta dinamizatzailea

"Euskararekiko konpromisoa 
zelan indartu aztertu gura dugu"

Iñigo Iñurrategi eta Martin Berrizbeitia, durana kalean.  |   M.a.

Batzar orokorra egin dute eta 2016ko plangintza aurkeztu diete bazkideei 

"gazte talde bat 
osatu gura dugu 
aisialdi hutsuneari 
erantzuteko"

J
akina da herri baten izae-
ra eta izatean oinarrizko 
zutabea dela hezkuntza. 
Mundu zabaleko nazio 

eta estatuetan pisu eta leku 
estrategikoa du hezkuntzak.

Etxera begira jarri eta... Aho 
handiarekin diote herri honetan 
agintean daudenek hezkuntzan 
eskuduntza dugula, eta gaita-
suna dugula guk nahi dugun 
hezkuntza eraikitzeko. Errea-
litateak beste zerbait irudikatzen 
duen arren, horixe sinestarazi 
nahi digute. 

Gaurkoan Espainiako Epai-
tegi Konstituzionaleko ebazpe-
nak, eta EAEko gobernuak 
honen gainean duen jarrerak 
kezkatzen nau bereziki.

Eusko Jaurlaritzak helegitea 
jarri eta hilabete batzuen 
buruan, egoera ekonomikoa 
erabat bestelakoa denean, Kons-
tituzionaleko ebazpena etorri 
zaigu, murrizketak ezarriz. 
Erkoreka jaunak argi utzi digu 
bere adierazpenetan sententzia 
beteko duela. Zertarako dugu 
hezkuntza eskuduntza, Madri-
leko erabaki guztiei men egiten 
bazaie? Eta zein hezkuntza plan 
du Jaurlaritza honek gure herri-
rako? 

Sinestezina eta ulergaitza 
egiten da Jaurlaritzaren jarre-
ra, Hezkuntza Komunitate osoa 
ebazpenaren eta beronen ondo-
rioen aurrean kontra agertu 
denean.

Gero eta garbiago du herri 
honen gehiengo zabal batek 
kanpo eraso eta injerentzien 
aurrean, eraikuntza dela eran-
tzuna. Bada garaia, gure histo-
rian lehenengo aldiz, herritik 
eta herriarentzat, denon artean 
adosturiko Hezkuntza sistema 
hezur-mamitu eta eraikitzen 
hasteko. 

Herritik eta 
herriarentzat

IkEr 
ELEXpuru

n i r e  u s t e z

ArANTzAzu EzkIBEL  |  araMaio

Ekaineko osoko bilkura egin 
zuten joan den eguenean Ara-
maion. Onartutako gaietako 
bat izan zen kreditu aldake-
ta bat egitea. Soberakinetik 
–remanentea– 56.960,44 euro 
hartuko dituzte, "aurreikus-
penak onak" direlako, eta 
kreditura gehituko dute.

Hainbat lan egitea onar-
tu dute diru horrekin: Foru 
planetik kanpo geratu zen 
Matxin kalea konpontzea 
izango da lan horietako bat. 
Matxin kalea metro pare bat 
zabalduko dute, asfaltoa bota-
ko dute, kutxatilak (arketak) 
igoko dituzte eta bi areka 
egingo dituzte. EAJko Roman 
Berriozabal zinegotziak gal-
detu zuen ea justifikaziorik 
dagoen lan horiek egiteko, 
eta ea auzotarrek ez duten 
"susmo txarrik" hartuko 
kalearen zati bat bakarrik 
konpontzen badute. Altuna 
alkateak erantzun zion azter-
keta Foru planera aurkezte-
ko egin zutela. Gaineratu 
zuen Bixili inguru hori dela 
"suhiltzaileen kamioi bat 
sartzen ez den leku bakarra", 
eta hori "nahikoa justifika-
zio" dela. Lan horiek egin 
ahal izateko zehaztutako pro-
zedura jarraituko beharko 
dute: aldizkari ofizialean 
agertu beharko da kreditu 

aldaketa, eta ondoren obren 
esleipena egin beharko dute. 
Aldeko hiru botorekin eta 
bi abstentziorekin onartu 
zuten kreditu aldaketa.

Aipatutako lanez gain, 
beste zenbait lan ere egingo 
dituzte: Ipurtotzetik gora 
bidea konpondu, eta Gureian 
eta Arragan hainbat lan egi-
tea.

lursailak erosteko laguntza 
2017ra begira Aramaioko Uda-
lak hainbat lursail erosteko 
interesa aurkeztu du. "2017an 
lursailak erosteko laguntzak 
emango ditu Aldundiak", azal-
du zuen alkateak. Eskaera 
horiek egiteko azken eguna, 
atzo, uztailaren 7a zen. Uda-
lak hiru lurjaberekin hitz 
egin du sailak erosteko: men-
di publiko izaera eta aparka-
leku bat egiteko interesa 
erakutsi du Udalak.

adierazpena 
Aniztasun eta identitate 
sexualen aldeko adierazpena 
ere onartu zuten eguenean 
egindako osoko bilkuran. 
Aldeko bost boto izan zituen 
adierazpenak. Horrez gain, 
feminista talde batek aurkez-
tutako idatzia onartu zuten; 
pregoian idatzia irakurtzea 
onartu zuten, eta baita herri-
ko kaleetan jartzea ere. 

Hainbat obra 
publiko egitea 
onartu dute bilkuran
Horretarako, kreditu aldaketa bat egitea adostu 
zuten; soberakinetik hartuko dute dirua 

Tor magoa Hondarribian.  |   tor Magoa

araMaio
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Film laburrez aire librean goza-
tzeko aukera dute aramaioarrek 
gaur gauean. Kalean! elkartearen 
ekimenez, eta Aldundiarekin eta 

Arabako hainbat udalekin elkar-
lanean Korterraza film laburren 
emanaldia antolatu dute. Bada, 
film laburren sortak eskainiko 
dituzte herrietan. Aramaion atzo 

egin zuten lehenengo emanaldia, 
eta gaur bigarrena egingo dute 
Bañera parkean, 22:00etan.

Korterraza emanaldiak lau 
sorta ezberdinetan banatu dituz-
te: Korterraza Euskara saila, 
Korterraza Txiki saila, Korterra-
za Mix 1, Korterraza Mix 2 eta 
Korterraza Superseleccion. Ara-
maion atzo eskaini zuten sorta 
Korterraza Mix 1 izan zen; eta, 
gaur, Korterraza Mix 2 eskainiko 
dute.

gaurko emanaldiak 
Bañera parkean elkartuko dira 
gaur –eguraldi txarra eginez gero, 
Sastiñan–. Bederatzi film labur 
eskainiko dituzte: Just the Begin-
ning (7.16), El vendedor de humo 
(6.20), Los Chimplonitos (19.58), 
Bubbles don´t lie (4.05), Para Sonia 
(8.51), Una vez (13.22), Turno de 
noche (9.30), Hileta (20.00) eta 
Cretinos (14.57).

Aurten zazpigarren urtez egin-
go dute film laburren jaialdia.

Film laburren sorta esanguratsua 
ikusteko aukera egongo da gaur

'kORTERRAZA' EMANALdIAk
uztailaren 8an, egubakOitza, bañera parkean 22:00etan

 Just the beginning, abraham 
Lopez guerrero

 el vendedor de humo, Jaime 
Maestro

 Los Chimplonitos, alberto 
Pons

 Bubbles don't lie, Stepan 
etrych

 Para Sonia, Sergio Milán

 Una vez, Sonia Madrid eta 
Maria guerra

 turno de noche, Vicente ruiz 
de Leon Consuegra

 Hileta, kepa Sojo

 Cretinos, eduardo Moyano

arantzazu ezkiBeL

Eguaztenean hasi zituzten udalekuak Aramaion. Taldetan banatuta, 
101 ume eta gazte ibiliko dira udalekuetan. Atzo, kamisetak 
margotzen ibili ziren 3, 4 eta 5 urtekoak; 1. mailatik 4. mailara 
artekoak altxorraren bila; eta nagusiak Uribarrira joan ziren. Gaur, San 
Fermin eguna ospatuko dute egurrezko zezentxoekin.

Txikienak kamisetak margotzen

ArANTzAzu EzkIBEL  |  araMaio

Datorren urtera arte agur esan 
diete sanmartinei Aramaion. Giro 
onean ospatu dituzte. Astelehe-
nean, Urrezko Gibela saria bana-
tu eta DJ dantza saioarekin amai-
tu zuten gaua. Iker Arriolabengoak 
eroan du aurtengoan parranda-

zale onenaren saria. Horrez gain, 
kuadrillen arteko pikea ere izan 
zuten astelehenean: sei kuadrilla 
lehiatu ziren, eta Bixente Totxa 
ausente nagusitu zen. 

Beste lehiaketa batzuk ere 
utzi dituzte jaiek: zapatuan egin-
dako patata-tortilla lehiaketan 

Adela Elejalde eta Aintzane Telle-
riarte izan ziren txapeldunak. 
Bikarbonatoa beharrean gatza 
aukeratu zuten horiek, sukalda-
ri trebeak direla erakutsita.

Arratsaldean bigarren irrin-
tzi txapelketa jokatu zuten. Uxue 
Ibabe eta Aitziber Santamaria 

ama-alaben lekaioak izan ziren 
onenak.

udala ere pozik 
Cristina Etxenagusia zinegotziak 
jaien balantze positiboa egin du. 
Batetik, eskerrak eman nahi diz-
kie jaiak antolatzen lagundu duten 
talde eta norbanakoei; bestetik, 
berrikuntzen arrakasta nabar-
mendu, eta etorkizunean kontuan 
izango dituztela azaldu du.

Giro onean agurtu dituzte jaiak

Indiako bikotea.

Gaztetxoak flamenkoa dantzan.

Hori bai patata-tortilla ederra!

Ume zein heldu, gustura zezentxoaren gainean.

Lagun Artean dantza taldekoak eta txistulari ohiak Udaletxeko balkoian, txupinazoa botatzeko prest.

Bi kuadrilla pepinoaren jokoan.

Zapatu goizean, umeak egurrezko jolasekin.  |   argazkiak:Mirari aLtuBe eta aitor agiriano.

Aitziber Santamaria aretxabaletarra sariarekin.

kuadrillen arteko pikean, gazteak jolasean.
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Zapatutik domekara bitarteko 
gauean pintura beltzarekin egin-
dako hainbat pintaketa irainga-
rri agertu ziren Elgetan.  

Elgetako EH Bilduk domeka 
goizean salatu zuen ekintza:  "Ez 
dugu jarrera xenofoborik onar-
tzen, ez Elgetan, ez inon!". 

Udalak ere salatu ditu pinta-
ketak: "Pintaketa arrazistak, 

xenofoboak, klasistak eta aporo-
fobikoak agertu zaizkigu Elgeta-
ko hainbat gunetan: ohe elastikoen 
jabearen furgonetan, elizpean, 
Bolatokiko horman... Elgetako 
Udalak gogor salatu nahi du pin-
taketa hauen edukia, eta oso 
larritzat jotzen du gaur egungo 
gizartean eta jai giroan era hone-
tako diskurtsoek presentzia iza-
tea", adierazi dute.

Herrian agertutako 
pintaketak gogor 
salatu ditu Udalak
Herritar talde batek deituta elkarretaratzea egingo 
dute gaur, barikua, 19:00etan, herriko plazan

Elizpean agertutako pintaketak.  |  L.z.

L.z.

Zuri-gorri janzteko eguna izan zuten atzo, eguena, Elgetako 
udalekuetako neska-mutikoek; izan ere, San Fermin jaiek isla izan 
dute aurten ere Elgetan. Bi entzierro egin zituzten umeek; bat izan 
zen txikienendako, eta bestea nagusitxoagoak direnendako. Biak ala 
biak azkarrak eta emozio handikoak korrikalariendako.  

Bi entzierro, atzo, umeendako

L.z.  |  eLgeta

Debagoieneko Mankomunita-
teak ekaineko azken astean 
eman ditu hiri hondakinen 
bilketa selektiboaren inguruko 
maiatzeko datuak herriz herri. 
Elgetan hondakinen %83,21 
jaso dute bereizita. "Orain arte-
ko tasarik onena da", nabar-
mendu dute Elgetako udal 

arduradunek datua ezagutu 
bezain laster. "Pozgarria da 
elgetarrak gauzak ondo egiten 
ari direla ikustea", adierazi du 
Elgetako EH Bilduk. 

Debagoieneko batez beste-
koa %80,96 izan da maiatzean. 
Antzuolak du tasa handiena 
(%84,15) eta Aretxabaletak, 
aldiz, txikiena (%78,20).

Maiatzean hondakinen %83,21 bereizi 
dute Elgetan, orain arteko daturik onena 

mIrEIA BIkuñA / L.z.  |  eLgeta

Egueneko mozorro jaitsieratik 
domekako feria egunera arte 
kalean eman dituzte ordu asko 
elgetarrek. Jaiei hasiera emate-
ko herrian izan ziren gospel korua, 
okin taldea, txaranga, egiptoar 
taldea, hippyak, mota guztietako 
animaliak... Argazkiak ateratze-
ko aurten ipinitako txokoan ate-
ra zuten erretratua askok. 

Barikua eta zapatua euritsuak 
izan ziren eta frontoian egin zituz-
ten ekitaldi ugari, tartean herri 
bazkaria. 550 bat paella-errazio 
banatu zituzten. Ondotik etorri 
zen kuadrillen arteko herri kiro-
len txapelketa. Hiru taldek har-
tu dute parte, eta EH Bildu taldea 
izan da irabazlea. Domekan, feriak 
hartu zituen herriko kaleak. Deba-
goieneko Txakolin Eguna ere 
egin zuten.

Balorazioa jai batzordean
Udalak hurrengo jai batzordean 
egingo du festen balorazioa. Adi-
tzera eman dute batzorde hori 
uztaileko hirugarren asterako 
deituko dutela. Aurrekoak beza-
la, herritar guztiei zabalik dagoen 
batzarra da honako hau ere. 

Gozatu egin dute elgetarrek 
lau eguneko festa giroarekin
domekako Ferixa nagusia, zapatuko herri bazkaria, bariku gaueko 
kontzertuak eta erretiratuen bazkaria izan dira ekitaldi jendetsuenak

Erretiratu taldea, barikuan, Espaloian egindako bazkarian.

Okin kuadrilla, mozorro egunean, herriko plazan. Josu Mañarikua kuadrillen arteko herri kirolen txapelketan.

domekan, feria. Herriko dantzarien saioa.

Ferixa Nagusiko Herri Egu-
nean, hilaren 2an, Euskadiko 
BTT jaitsiera txapelketa joka-
tu zuen Txomin de Vegak 
Galdakaoko Maxxis zirkui-
tuan. Eguraldi eskasa izan 
zuten. Hala ere, elgetarrak 
hamabigarren egin zuen pro-
ban eta hirugarren sailkatu 
zen bere kategorian, Master 
30 kategorian.

Txomin de Vega 
hirugarren Euskadiko 
jaitsiera txapelketan

aitor agirianoaitor agiriano

aitor agiriano a.a. a.a.

O H a r r a k

tutorEa KzgunEan
Eguaztenean, hilak 13, kul-
tura etxeko KZgunean izango 
da tutorea, 16:00etatik 17:30era.

Podologo zErBItzua
Uztaileko kontsulta eguenean, 
hilak 14, izango da. Txanda 
hartzeko deitu 943 76 80 77 
telefono zenbakira. Abuztuan 
ez da kontsultarik izango.

IntxortaKo lEHoIaK
Jaietako zozketako zenbaki 
saritua da 1.181, eta ordezkoa 
1.940. Saritua agertu da.

lIBurutEgIKo ordutEgIa
Udako ordutegia da: astelehe-
netan 16:30etik 20:00etara, eta 
martitzenetik eguenera bitar-
tean 14:30etik 17:30era.
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XABIEr urzELAI  |  Bergara

Bergaran, etxean, eroso dagoela 
igartzen zaio Asier Garitanori (Ber-
gara, 19). Herrikideak agurtu, Udal 
pilotalekutik Usondo parkera paseoa 
egin, eta handik Zubieta kalera, 
Zubitxara. Irailetik aurrera Zida-
nen Real Madrilen, Luis Enrique-
ren Bartzelonaren edota Eusebio-
ren Realaren kontra neurtuko ditu 
indarrak: "Talde batek ere ez dit 
aparteko ilusioa egiten, guztien 
kontra jokatu gura dut".    
zer moduz oporrak? Atseden egunak 
bai, baina telefonoa jo eta jo ibili da...
Oso ondo, gustura etortzen naiz 
Bergarara, lagunekin egon, ama-
ren urtebetetzea ospatu... Baina 
bai, atseden aktiboa esaten zaio 
honi, taldea sortzen ari garelako 
eta gauza mordoa aldatu behar 
ditugulako. Eta halaxe nabil, egun 
osoa telefonoan.
zer moduz sanmartzialetan?
Ederto, sanmartzialetan beti ibil-
tzen gara ondo, giro ona, herrita-
rrak pozik... 
dagoeneko hilabete pasa da Leganes 
taldearekin mailaz igo zinetenetik. 
Ospakizun ikusgarriak egin zenituz-
ten, Leganes osoa plazan zure izena 
oihukatzen... zelan kudeatzen da 
hori?
Ez da erraza, ez genuelako hala-
korik espero. Besteen ospakizunak 
askotan ikusi izan ditugu telebis-
tan, baina norbera ez da jabetzen 
zelako ilusioa sortu dugun jende 
askorengan. Ederra izan zen 
horrenbeste jende pozik ikustea, 
esperientzia ederra. 
duela hilabete 'puntua'-n egindako 
elkarrizketan ez zenuen zehazten 
taldean jarraituko zenuen ala ez. Eta, 
futbola oso esker txarreko kirola da...  
Bai, bertan jarraituko dut. Beste 

urtebeterako kontratua neukan, 
baina kategoriaz igota ikusi egin 
behar zen taldeak ze asmo zuen, 
ze asmo nuen nik... Baina bai, 
beste urtebete gehiagorako sinatu 
dut; horrenbestez, bi urtez izango 
naiz Leganesen. Etxean moduan 
nago, taldearekin batera egin dut 
nik gora, eta oso pozik nago. Tal-
de aproposa da Lehenengo Mailan 
estreinatzeko.    
futbola esker txarrekoa dela aipatu 
dut, ikusi zer gertatu zaion ondo 
ezagutzen duzun Jose Bordalasi. 
Alavesekin mailaz igo, eta ez du gas-
teizen jarraituko.
Bai, bost urtez izan nintzen hare-
kin; lehenengo, jokalari moduan; 
eta ondoren, entrenatzaile lagun-
tzaile. Ondo dakit zenbat lan egin 
duen aukera hau izateko, eta liga 
irabazi dute, gainera. Baina hala-
koxea da futbola, eta entrenatzai-
le moduan barneratuta izan behar 
dugu halakoak gerta daitezkeela. 
Nahiz eta norberari gertatzen 
zaionean ez den batere erraza, 
ilusio handia izaten dugulako 
proiektu berriari heltzeko.    
zelako taldea da Leganes? 
Talde orekatua izan dugu, joka-
lari azkarrekin, eta partiduetan 
erritmo handiz jokatu dugu. Joka-
larien abiadura hori aprobetxatu 
beharra zegoen, hori zen gure 
ezaugarria; horretan asmatu egin 
dugu. Orain, ikusi egin behar 
Lehenengo Mailarako zelako joka-
lariak ekartzeko gauza garen.    
Izan ere, Bigarren mailako jokalari 
guztiek ez dute Lehenengo maila-
rako balio, ala?
Halaxe da. Oraingoz, iazko hamai-
ka edo hamabi jokalarirekin hasi-
ko dugu denboraldi-aurrea, eta 
liga hasiera gerturatu orduko 

beste horrenbeste fitxatu beharko 
ditugu. Horiekin asmatzea ezin-
bestekoa da, Lehenengo Maila 
beste kontu bat delako.    
rayo eta getafe, biak jaitsi izanak 
mesede egiten dizue madrilen talde 
horiek utzitako hutsunea betetzeko? 
Bertako jokalariak erakartzeko?
Ez pentsa, kontratua dutenek tal-

de horietan jarraituko dutelako, 
edo nabarmendu direnak kanpo-
ra joango direlako. Garbi dauka-
gu kosta egingo zaigula jokalariak 
fitxatzea. Bigarren B-tik Bigarren 
A mailara igo ginenean berdina 
gertatu zitzaigun, kategorian 
berriak ginen eta inork ez zuen 
etorri gura. Aurten, berriz, guk 

gura genituen jokalariak ekarri 
ditugu, eta Lehenengo Mailara 
igo gara. Orain, ostera ere kosta 
egingo zaigu jendea konbentzitzea, 
baina barneratuta daukagu.    
zelako zaleak ditu Leganesek? 
Oso futbolzaleak dira. Bigarren 
B mailan bete egiten genuen fut-
bol zelaia. 8.000 lagun ziren, ez 
dira asko, baina kategorian beste 
inork ez zuen lortzen halakorik. 
Orain, futbol zelaia handitzeko 
obretan dabiltza, entrenatzeko ez 
ditugu Alavesek edo Osasunak 
dituzten kirol instalazioak; hor 
ere pazientzia beharko dugu. Hori 
bai, agortuta daude bazkide abo-
nu guztiak.    
realzalea txikitatik, Athletic ere 
bihotzean... Eta, entrenatzaile 
moduan etortzea? 
Horiek ametsak dira, baina horre-
tarako oso ondo egin behar dira 
gauzak, zaila delako Lehenengo 
Mailako entrenatzailea izatea, eta 
anbizioa behar da. Oso zaila da, 
garbi daukat hori, baina ilusio 
hori ez dugu galduko.

Asier Garitano Bergaran, eguaztenean.  |   xaBier urzeLai

asier garitano | leganes taldeko entrenatzailea

"oso futbolzaleak dira Leganeskoak, harmailak 
bete egiten zituzten bigarren b mailan ginenean" 

oporretan egon arren, Bergarakoaren telefonoak ez dio atsedenerako tarterik ematen

Iazko hamar-hamaika jokalarirekin hasiko dute denboraldi-aurrea, fitxaketen zain

"Bigarren mailako 
talde batekin ezin 
gara Lehenengo 
mailan lehiatu"

"kosta egingo zaigu 
jokalariak fitxatzea, 
baina barneratuta 
daukagu hori"

X.u.  |  antzuoLa

Peña Ayastuiko lagunek domekan 
egingo dute, 09:30ean hasita, 
Antzuola Sariaren 71. edizioa –
Iñaki Lete memoriala–. Laster-
keta Lehendakari Txapelketara-
ko baliagarria izango da, eta 23 
urtez azpiko amateur mailako 
ziklista onenak batuko ditu. Lehe-
nengo 60 kilometroak lautadan 
egin eta gero Deskarga igo eta 
Udanatik etorriko dira bueltan; 
urtero moduan, Asentzioko mal-
dek egingo dute aukeraketa zorro-
tzena. Helmuga, 12:45 aldera.

antzuola sariak 
batuko du amateur 
mailako tropela, etzi

X.u.  |  eSkoriatza

Bihar, zapatua (09:00), egingo 
dute Eskoxtremeko 27. edizioa, 
edo, beste modu batera esanda, 
Eskoriatzako mendi bizikleta 
martxa. Goizean egongo da ize-
na emateko aukera, 08:00etan 
hasita (federatuek 12 euro, ez 
federatuek 15 euro). Azken edi-
zioetan moduan, antolatzaileek 
lan handia hartu dute bidezidor 
ikusgarriak prestatzen. Izenak 
dioen moduan, zailtasun fisiko 
eta teknikoki aldetik zorrotza 
da. baita ibilbide motza ere. ere.

eskoxtreme martxa 
egingo dute bihar 
eskoriatzan

X.u.  |  gaSteiz

Domekan  e g i n go  du t e 
–08:00etan hasita, Landan– 
Gasteizko Triatloia, eta bertan 
izango dira bailarako hainbat 
ordezkari, bai distantzia 
erdian, eta baita ironman dis-
tantzian ere. Antolatzaileek, 
gainera, autobusa jarriko dute 
ikusleak Landara igotzeko: 
Arrasatetik (07:15), Aretxaba-
letatik (07:25) eta Eskoriatza-
tik (07:35) irtengo da autobu-
sa. Izena eman behar da horre-
tarako (triathlonvitoria.com).

bailarako hainbat 
ordezkari gasteizko 
triatloian, etzi

X.u.  |  oñati

Euskadiko Erlojupeko Txa-
pelketan –kategoria ezberdi-
netan– txapela janztetik oso 
gertu egon dira bi ziklista 
oñatiarrak. Ulmako ordezka-
ri Murgiondo Gopegin lehia-
tu zen, eta bi segundoko tar-
teagatik bigarren sailkatu 
zen. Caja Ruraleko txirrindu-
lari Erostarbe ere bigarren 
izan zen; garailearengatik lau 
segundotara geratu zen Itur-
mendin. Espainiako Txapel-
ketan izango da asteburuan. 

sasoi onean daude 
Xabier Murgiondo 
eta garazi erostarbe

X.u.  |  oñati

Aloña Mendi triatloi taldeko 
atleta Ihanire Urteaga izan 
zen Plentziako akuatloiko 
emakumezko azkarrena, joan 
den zapatuan. Igeriketako 
tartea bikain egin eta gero 
abantaila hartu zuen, eta alde 
hori ondo kudeatu ostean, 
bere kirol ibilbideko aurre-
neko garaipena eskuratu zuen 
oñatiarrak. Urteagak minutu 
batetik gorako aldea atera 
zion bigarren izan zen Ane 
Aranagari.

ihanire urteagak 
irabazi du 
Plentziako proba

kiroLa
futBola

zIKlIsMoa MEndIKo BIzIKlEta trIatloIa zIKlIsMoa aKuatloIa
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A. ArANBuruzABALA  |  arraSate

2014ko urriaren 29an bota zuten 
114 urtetan Arbolapetan izan zen 
gaztainondoa. Bezperako egune-
tan herritar asko elkartu ziren 
Arrasateko ikurretako bat izan 
zen zuhaitza agurtzeko. Ttakun 
taldeko kideak ere han ziren; 
zuhaitzaren alboan kokatu zuten 
txalapartaz gain, enborrean  ere 
astindu zituzten makilak. "Zuhai-
tzaren enborrean ttakunak egiten 
ari ginela otu zitzaion  Gorka 
Zubizarreta taldekideari akaso 
aukera egon zitekeela Arbolape-
tako zuhaitz maitearen zati batzue-
kin txalaparta bat egiteko. Bai-
mena eskatu genuen eta baiezkoa 
eman ziguten", azaldu du Kike 
Dapenak, Arrasateko Ttakun 
taldeko kideak.

Bihar, zapatua, Txalaparta 
Festa egingo dute eta orduan 
erakutsiko dute txalaparta berria 
herritarren aurrean. Eguerdian,  
txalaparta nola egin duten azal-
duko dute Ttakunekoek Herriko 
Plazan egingo duten tailerrean; 
iluntzean, berriz, txalaparta 
berriaren soinuaz gozatzeko auke-
ra izango da Arbolapetako zuhaitz 
berriaren ondoan. 

txalaparta egiteko prozesua 
Gaztainondoa bota zuten goizean 
Arbolapetan ziren Ttakun talde-
ko Unai Langaran eta Kike Dape-
na. "Udaleko teknikariek adarrak 
moztu ahala aukeratu genituen 
enbor zatiak. Handik zerrategira 
eraman genituen ohol forman 
mozteko, eta gure egoitzan sika-
tu genituen gero", azaldu du Unai 
Langaranek.

Gustura daude emaitzarekin; 
soinu bizia duela diote eta, duda 
barik, hunkigarria dela egur bere-
ziaren gainean jotzea. 

askotariko herrietatik 
Aurreko edizioetako egitura jarrai-
tuta egun osoko jaia antolatu 
dute, eta beste hainbat herritako 

taldeak gonbidatu dituzte. Casi-
no elkartean bazkalduko dute 
elkarrekin eta txartelak Herriko 
Plazan salduko dituzte 10 eurotan.

A. ArANBuruzABALA  |  Bergara

Musika beltza oinarri duen 
Berumuga zikloaren aurtengo 
edizioko bigarren saioa izango 
da gaur, egubakoitza, Espoloian, 
22:00etan.

Agertokian, ibilbide luzea 
duen Julian Maeso musikaria 
izango da. Musika beltzetik 
abiatuta, 70eko hamarkadako 
blues estiloa jorratzen du, bere-
ziki. Hala ere, askotariko musi-
ka iturrietatik edaten du Mae-
sok; hori horrela, ezaugarri 
nagusi duen ahots sendoa, blues
-rock, country, funk eta jazz 
doinuekin jantzita entzuteko 
aukera izango da gaur.

onenen artean hazitakoa
One Way Ticket To Saturn ize-
na duen lan berriarekin dator 
Bergarara. Adituen esanetan, 
lan horretan agerian geratu da, 
berriro ere, egilearen musika 
ezagutza entziklopedikoa. Black 
Crowes moduko taldeen zaleen-
tzako proposamen aproposa da.

Eskarmentu handia du ager-
tokian. Talde eta musikari erre-
ferente askorekin lan egindakoa 
da Estatuan eta baita atzerrian 
ere: The Blackbirds, The Sun-
day Drivers, Speaklow, M-Clan, 
Ken Stringfellow, Taylor McFe-
rrin, Maceo Parker, Neneh 
Cherry... 

julian Maeso, 
Hammond organoaren 
maisua, berumugan 
70eko hamarkadako bluesarekin gozatzeko 
aukera gaur, egubakoitza, espoloian, 22:00etan

Julian Maeso Organ Trio taldea izango da gaur Bergaran.  |   gazteLuPeko HotSak

Ttakuneko kideak Arbolapetako gaztainondoan jotzen.  |   Jokin Bereziartua

Ttakun taldeko dapena eta Langaran Arbolapetako gaztainondoarekin egindako txalapartarekin.  |   aMaia txintxurreta

arbolapetako zuhaitzaren 
hotsa txalaparta Festan

Herritarrek ere txalaparta egin eta jotzeko aukera izango dute zapatuan

irrintzilariak, bertsolariak, eta albokariak ere izango dira hainbat txokotan

A. A.  |  oñati

Mendiaz eta naturaz era bere-
zian gozatzeko asmoarekin sor-
tu zuten Donostiako Kultura 
Hiriburutzaren ekitaldien 
barruan, 2016 Bideak egitasmoa.  
Helburua, 600 kilometrotan eta 
32 etapatan banatuta, Euskal 
Herri osoa zeharkatzea da. Anto-
latzaileek kontakizun bat osatu 
dute ibilbideekin; tokian tokiko 
sortzaileei eta lurralde bakoi-
tzeko historia gertutik ezagu-
tzeko ekimenei lekua eginez.

Etzi, hamaseigarren ibilal-
dia egingo dute; Legazpin hasi 
eta Arantzazun bukatuko dute. 
13,3 km dituen zailtasun ertai-
neko ibilaldia da. Parte hartze-
ko, gaur, 20:00ak baino lehen 
eman behar da izena www.
dss2016.eu atarian. Kudeaketa 
gastuetarako -joan-etorriko auto-
busa eta istripu asegurua- zaz-
pi euro ordaindu behar da.

Egun osoko plana 
Egun pasa polita antolatu dute 
domekarako: askotariko bisita 
gidatuak eta Ruper Ordorikaren 
kontzertua, horien artean. 

8:30etan abiatuko da Oñati-
tik autobusa Legazpira, eta 
Donostiatik helduko diren lagu-
nekin elkartuko dira han. Egu-
na hasteko, Legazpiko Miran-
daola auzoko Burdinola bisita-
tuko dute. Ondoren, Jarondoko 
bordetara joatea da asmoa 
Gipuzkoako Parketxe Sarearen 
eskutik azalpenak jasotzeko. 
Kataberako meategiak izango 
dute hurrengo geltoki, eta gida-
ri batekin Arantzazura helduko 
dira 14:00etan. Eguna borobil-
tzeko, Basilikan bisita gidatua 
(15:30), eta Oñatiko abeslariaren 
kontzertua izango da Gandiaga 
Topagunean, 17:00etan. Ema-
naldia doan da, eta interesa 
duten guztiendako dago zabalik.

ruper ordorikaren kontzertua 
'2016 bideak' domekako etapan

EGITARAUA

10:30 diana. goikobaluko 
gaztelu zaharretik eta 
altamirako igogailu berritik.

12:00 txalaparta saio libreak, 
Herriko plazan. Pintxoak eta 
edariak ere egongo dira.

13:00 arbolapetako 
txalapartaren aurkezpena eta 
irrintzilariak, Herriko Plazan.

14:30 Herri bazkaria, Casino 
elkartean.

18:30 tabernaz taberna 
txalaparta saioak, albokariekin 
eta bertsolariekin.

 18:30: arrasateko 
txalapartariak Monte 
tabernan.

 19:00: Pasaiako 
txalapartariak taupa 
tabernan.

 19:30: aulestiko 
txalapartariak iluntz tabernan.

 20:00: arrasateko 
txalapartariak arbolapetan.

 20:30: urretxuko 
txalapartariak irati tabernan.

 21:00: donostialdeko 
txalapartariak arrasate 
tabernan.
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ENEkO AzurmENdI  |  aretxaBaLeta

Uztailaren 13an, eguaztena, 
Andante mozorro antzerkia da 
egongo da Aretxabaletako herri-
ko plazan. Testurik ez du eta 
keinu bidez komunikatzen duen 
lana da, musikaz lagundurik. 

Gerra garaiko zapata ano-
nimoen istorio desberdinak 
kontatzen ditu antzezlanak. 
Hiru antzezle bidean aurrera 
doaz, mozorrotuta eta musika-
ria lagun dutela. Ibilbidean 
zehar, zapata ezberdinak aur-
kitzen dituzte eta zapata bakoi-
tzak istorio bat dauka atzean. 
"Gerra bizi izan dutenen edota 
honen ondorioz bizitza gogorra 
izan dutenen istorioak konta-
tzen ditugu, memoria histori-
koa lantzeko helburuarekin", 
azpimarratu du Jon Kepa 
Zumaldek, antzerki taldeko 
kideak.

Edozein adinetako jendeari 
zuzendutako lana dela adierazi 
du Zumaldek. "Atzean gordetzen 
diren istorioak gogorrak izan 
arren, barre egite eszenak ere 
baditu, eta, beraz, gustura ikus-
ten dute haurrek ere", dio.

'andante' antzezlana 
eguaztenean aretxabaletan
Markeliñe antzerki taldearen emanaldia herriko 
plazan izango da, 19:00etan

ENEkO AzurmENdI  |  deBagoiena

Donostiako Kur galerian dagoen 
Begiradak izeneko erakusketan, 
zazpi artista gipuzkoarren obrak 
daude ikusgai, hilabete bukaera-
ra arte. Artista horietatik bi deba-
goiendarrak dira, Iñigo Arregi 
eskultore arrasatearra eta Bingen 
de Pedro margolari bergararra. 

Erakusketa honetako obra 
gehienak espazioaren eta airea-
ren gainekoak dira, De Pedroren 
esanetan. " Erakusketan dauden 
lan guztiak ezin dira izen batekin 
laburbildu. Hala ere, grabitazioa-
ren aspektua izan daiteke gure 
lanak batzen dituen gaia. Izan 
ere, lan askok islatu nahi izan 
dutena da objektu ezberdinak 
airean", azpimarratu du. Arregik 
gaineratu du zazpi artisten obrek 
ez dutela elkarren arteko lotura-
rik, "ez kontzeptuan, ezta esteti-
koki ere".

Erakusketaren izenari dago-
kionez, galeristak ezarritakoa 
da. "Artista bakoitzak eskultura-
rekiko eta margolaritzarekiko 
daukan begirada izan da erakus-
keta honek bilatu duena. Gure 
arteko interrelazioa, nola mar-
golariak eskultorearen espazioa 
ukitzen duen eta alderantziz", 
dio De Pedrok.

Erakusketa honetan eskain-
tzen duten artea "zentzumenen 
bitartez" jaso behar dela gaine-
ratu du margolariak.

Erakusketan dauden lanei 
erreparatuz, bergararraren 
kasuan, galeristak berak auke-
ratu zizkion obrak, ez zituen egin 
horretan pentsatzen. Arregiren 
kasuan, berriz, espresuki erakus-
keta honetarako egin zuen obra.

Erantzun ona 
Bi artistek nabarmendu dute 
galerista oso pozik dagoela era-
kusketak izan duen erantzuna-
rekin. "Maila handiko erakuske-
ta bat dela diote adituek. Gaine-
ra, atzerritik ere jende ugari 
hurbildu da eta oso kritika onak 
jaso ditugu", azaldu du Arregik.

Azkenik, De Pedrok adierazi 
du erakusketa kolektiboak "zai-
lak" izaten direla, baina hau "oso 
polita" gelditu dela. 

'begiradak' erakusketa, 
uztail bukaerara arte irekita
Bingen de Pedro margolari bergararraren eta iñigo 
arregi eskultore arrasatearraren obrak daude bertan

Arregi eta de Pedro.  |   Bingen de Pedro Andante antzezlana.  |   MarkeLiñe

A. ArANBuruzABALA  Bergara

Smithsonian Folklife jaialdia ari 
dira ospatzen egunotan Washing-
tonen. 1967an sortutako jaialdiak 
munduko kultura bat gonbidatzen 
du urtero, eta aurtengo edizioan 
Euskal Herria da protagonista. 
Hamar egunez -ekainaren 29tik 
uztailaren 10era bitartean-, Ame-
riketako Estatu Batuetako hiri-
burua euskal kulturaren, gastro-
nomiaren, historiaren eta jar-
duera ekonomikoen erakusleiho 
bihurtu dute.

Euskal Herriko askotariko 
txokoetako eta profiletako ordez-
kariak daude jaialdian parte har-
tzen, eta horien artean debagoien-
darrak ere bai: Bergarako Edu 
Muruamendiaraz dantzari eta 
koreografoa eta Jesus Mari Laz-
kano margolaria.

Euskal dantzekin txundituta 
Uztailaren 11n itzuliko da etxera 
Aukeran dantza taldeko Murua-
mendiaraz. Hitzaldiak, dantza 
saioak eta tailerrak egiten ari 
dira jaialdian, eta baita bestela-
ko ekitaldietan parte hartzen ere. 
"Harrituta gaude zenbat jende 
hurbildu zaigun euskal dantzen 

inguruan galdezka. Dantza taile-
rretan hainbat dantza erraz era-
kusten saiatu gara. Aukeran 
dantza taldearen emanaldiek ere 
erantzun ikaragarria izan dute. 
Bestelako saio bereziak ere egin 

ditugu: jaialdiaren hasierako 
ekitaldian Kepa Junkerarekin 
batera; Kongresuko liburutegian 
Ohorezko Agurra; Kennedy Cen-
terren Klaperttarrak taldearekin 
ordubeteko saioa... Bereziki 
gogoan dudan unea Kapitolio 
atzean dantzatu genuen Ohorez-
ko Agurra da; Gernikako Arbo-
laren kimu txiki bat landatu zuten 
ekitaldian izan zen. Ondoren, 
Jesus Mari Lazkano herrikideak 

eta biok lurra bota genion lan-
datutako zuhaitzari elkarrekin", 
dio dantzariak. 

arrasatear bat, itzultzaile 
Orain dela sei urte AEBetan bizi 
den Unai Nafarrate arrasatearra 
aurkezle eta itzultzaile lanetan 
ari da jaialdian. Esperientzia 
paregabea bizitzen ari dela dio. 
"Askotariko taldeen ekitaldiak 
aurkeztu ditut, baina, batez ere, 

Iturengo Joaldunekin izan naiz. 
Jende mordo bat ezagutzen ari 
naiz eta egunero asko ikasten 
ere bai. Jaialdira hurbiltzen ari  
diren amerikarrek interes handia 
erakusten dute gure kulturare-
kiko, eta orokorrean, gure herrial-
dearekiko. Euskal Herriaren berri 
izatea gauza berria da askoren-
tzako. Bi herrialdeen arteko zubia 
eraikitzea oso lan polita dela uste 
dut", kontatu du Arrasatekoak.

smithsonian Folklive 
jaialdian Debagoieneko 
sortzaileak euren lanak 
erakusten ari dira 
Bergarako edu Muruamendiaraz koreografoa eta 
Jesus Mari Lazkano margolaria daude aeBetan 

Gernikako Arbolaren kimuaren landaketaren unea.  kapitolioaren aurrean Muruamendiaraz eta taldekideak.  

EsanaK

"Bi herrialdeen 
arteko zubia 
eraikitzea polita 
dela uste dut" 

u n a i  n a Fa r r at e   |   i t z u lt z a i l e a

EsanaK

"Harrituta 
gaude hurbildu 
zaigun jende 
mordoarekin" 
e D u  M u r u a M e n D i a r a Z   |   d a n t z a r i a

Edu Muruamendiaraz eta Jesus Mari Lazkano, jaialdian margolariak egindako lanaren aurrean.  |   argazkiak: edu MuruaMendiaraz
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1. etXebiZitZak

101. saLDu
bergara.  etxebizitza berria 
salgai lizaria-san lorentzon. 
sukalde-jangela, bi logela eta 
komuna. garajea eta igogailua. 
dena kanpora begira. laugarren 
solairua. oso eguzkitsua. 695 
78 70 26 

 
102. erosi

oñati. etxebizitza erosi nahiko 
nuke oñatiko herrigunean. auke-
ran, garajearekin. 670 02 32 67 

 
103. errentan eMan

jaka. bi logelako etxebizitza 
ematen da errentan, abuztuan 
edota irailean. lau pertsona-
rendako dago gertatuta. terra-
z a  h a n d i a ,  b e rd e g u n e a ,  b i 
igerileku eta jolaslekuekin. 
garajea barne. 661 10  29 66 
edo 680 58 37 30 

La Pineda (tarragona). la 
pinedan apartamentua ematen 
da errentan. estival park hotela-
ren ondoko urbanizazioan. urba-
nizazio itxia, igerilekua eta 
autoarendako aparkalekuarekin. 
hondartzatik 50 metrora. oso 
leku lasaia, umeekin joateko oso 
egokia. asteka alokatzen dugu, 
larunbatetik larunbatera. deitu 
edo mezua bidali. 669 23 44 
00 (ainhoa) 

 
104. errentan Hartu

aretxabaleta. uztailetik aurre-
ra bi edo hiru logelako etxebizitza 
baten bila gabiltza errentan 
hartzeko. harremanetarako: 
660 37 55 92 Josu  edo 688 
89 52 37 ainara 

arrasate. bi edo hiru logelako 
etxebizitza behar dugu errentan 
erdigunean. presazkoa da. 603 
29 94 29 (soraida)  edo 634 
07 99 70 (Wilfredo) 

a r r a s a t e .  e g o e r a  o n e a n 
dagoen bi logelako etxebizitza 
hartuko genuke errentan. ezin 
dugu hilean 500 euro baino 
gehiago ordaindu. 634 07 99 
70  edo 603 29 94 29 

bergara. etxebizitza behar dut 
errentan. presazkoa da. 500 
eurotik behera ordain dezaket 
hilean. 696 84 19 51 

bergara. hiru logelako etxe-
bizitza hartuko nuke errentan.  
harremanetarako telefonoak: 
666 30 95 61  edo 666 97 
05 86 

etxebizitza bila. aretxaba-
letako bikotea logela bateko, 
biko edo hiruko etxebizitza 
bila, bizitzen hasteko prest. 
688 82 68 37 

 
105. etXeak osatu

aretxabaleta. logela ematen 
da errentan erdigunean, sukalde, 
egongola eta komuna erabiltze-
ko aukerarekin. logelak sarraila 
dauka eta wifia ere badago. 603 
14 28 89 

arrasate. etxebizitza edo loge-
la hartuko nuke errentan. 634 
14 36 65 

arrasate. hiru langile euskal-
dun gara eta gela bat daukagu 
errentan emateko uribe auzoko 
duplex batean. prezioa, 200 
euro hilabetean, ura, berogailua, 
internet, telefonoa, garbiketa, 
eta abar barne. interesa izanez 
gero, deitu: 679 84 49 20  edo 
677 44 82 85 

eskoriatza. baserria osatzeko 
jende bila gabiltza. baratzearekin 
eta naturarekin harremanetan bizi 
gura duen jendea nahiko genuke. 
interesatuok, deitu 19:00ak eta 
21:00ak artean, zenbaki honetara: 
693 80 40 47 

4. Lana

401. eskaintZak

antzuola. abuztuko zenbait 
egunetan katua zainduko digun 
norbaiten bila gabiltza. 637 91 
33 81 

antzuola. emakume bat behar 
dugu etxeko lanak egiteko eta 3 
eta 6 urteko bi ume zaintzeko. 
irailetik aurrera izango litzateke. 
685 70 41 81 

arrasate. zerbitzaria behar da, 
esperientziaduna. euskara beha-
rrezkoa. 677 52 48 34 

bergara. pertsona euskalduna 
behar dugu irailetik aurrera haur 
bat zaintzeko. interesatuok dei-
tu telefono honetara: 687 06 
80 01 

 
402. eskaerak

aretxabaleta, arrasate edo 
eskoriatza. 16 urteko mutila 
gertu udan zehar, astean zehar 
zein asteburuetan baserrian lan 
egiteko. esperientziaduna. 619 
42 75 21 

aretxabaleta, arrasate edo 
eskoriatza. magisteritzako 
gradua duen 27 urteko neska 
euskalduna haurrak zaintzeko 
prest, berehala hasteko aukera-
rekin. esperientzia handia dau-
kat. 667 01 66 45 

arrasate, bergara eta oña-
ti. 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 zain-
tzeko. 688 66 76 91 

arrasate. nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. astean zehar 
arratsaldeetan orduka eta aste-
buruetan etxean bertan bizi 
izanda ere izan daiteke. 622 24 
86 64 

arrasate. neska gaztea gertu 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
eta etxeak, elkarteak-eta garbi-
tzeko. 612 42 69 37 

arrasate. orduka lan egingo nuke 
zaintzan, garbiketan eta. 603 29 
94 29 (soraida) 

arrasate. zerbitzari moduan, 
sukalde laguntzaile edo dendan 
lan egingo nuke. 612 42 69 37 

bergara. autonomo asegurua 
eta automobila duen emakume 
esperientziaduna bulegoak, 
portalak, dendak eta lokalak 
garbitzeko prest. 647 51 52 80 

bergara. neska euskalduna udan 
haurrak zaintzen lan egiteko prest. 
esperientzia eta lan egiteko gogoa-
rekin. 655 91 37 16 

Debagoiena. arotz laguntzai-
le, eraikuntzan, garbitzen edota 
margotzen lan egingo nuke. 
garraio lanetarako gidabaimena 
daukat. 602 16 05 93 (Jacobo) 

Debagoiena. emakumea zain-
tza lanetarako gertu. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
634 04 17 30 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edota jar-
dun erdiz lan egingo nuke. baita 
asteburuetan ere. nagusiak eta 
umeak zaindu eta garbiketa lane-
tan. 632 46 17 94 

Debagoiena.  etxeko lanak 
egiten edo ume, aitona-amona, 
gaixo, eta abarren zainketarako 
gertu nago. erreferentziak behar 
izanez gero, elgetan ezaguna 
naiz. 640 66 96 08 (nubia) 

Debagoiena. geriatriako titu-
lua duen neska prest orduka lan 
egiteko. etxeetan lan egiteko ere 
bai, orduka. eskarmentu handia. 
autoa daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena.  gizona gertu 
nagusiak zaintzeko. hamar urte-
ko esperientzia dut. etxean 
bertan bizi izaten, egunez edo 
baita gauak egiteko ere. 672 53 
39 44 

Debagoiena. gizona zaintza 
lanetarako gertu. 634 14 36 65 

Debagoiena. mutil gaztea gertu 
sukaldean edo zerbitzari moduan 
lan egiteko. 605 44 61 98 

Debagoiena. mutila gertu gar-
biketa lanak egin eta nagusiak 
zaintzeko. etxean bertan bizi 
izaten, orduka edo egun osoz. 
638 85 43 36 

Debagoiena.  mutila gertu 
garbiketak egiteko, lantegian 
peoi lanak egiteko, eta abarreta-
rako. esperientzia daukat, eta 
gauez lan egiteko arazorik ez. 
679 60 08 48 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzen lan egiteko. 
esperientzia daukat. sukaldean 
ondo moldatzen naiz. autoare-
kin. 660 90 51 50 (argelis) 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. zubi-garabiak eta jaso
-makinak erabiltzeko ikasketak 
dauzkat. baita sukaldaritzakoa 
ere. nagusiak zaintzen eta gar-
biketan ere arituko nintzateke. 
688 86 04 02 

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia dau-
kat eta sukaldean ere ondo molda-
tzen naiz. autoa daukat. gidari edo 
banatzaile moduan ere lan egin 
dezaket. 647 01 74 66 (cristino) 

Debagoiena. nagusiak zaindu 
eta garbiketa lanak egiteko gertu 
nago. 679 30 12 37 (arelis) 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzeko gertu nago, etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 602 32 
76 80 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen eta garbiketan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. 631 59 67 91 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen eta garbiketan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izaten, 
orduka, gauetan zein asteburue-
tan. 603 64 98 53 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen eta garbiketan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izaten, 
orduka, gauetan zein asteburue-
tan. 678 21 84 98 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen eta garbiketan lan egingo 
nuke. etxean bertan bizi izaten, 
orduka, gauetan zein asteburue-
tan. 695 40 56 65 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen, garbiketak egiten, eta 
abarrean lan egingo nuke. 616 
35 54 96 (carmen) 

Debagoiena. neska espainiarra 
gertu nagusiak zaintzeko, egunez 
edo gauez. etxeak eta tabernak 
garbitzen ere arituko nintzateke. 
esperientzia dut. 24 orduko pres-
tasuna. 603 45 83 80 

Debagoiena. neska esperien-
tziaduna gertu zaintza lanetan 
aritzeko. etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz zein orduka. 
662 72 30 57 

Debagoiena. neska esperien-
tziaduna gertu zaintza lanetan 
aritzeko. etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz zein orduka. 
631 72 30 57 

Debagoiena. neska gaztea 
gertu nagusiak eta umeak zain-
tzeko. esperientzia daukat. 
etxean bertan bizi izaten, egun 
osoz zein orduka. 631 27 02 83 

Debagoiena. pertsona nagu-
sien zaintzan esperientzia duen 
emakumea, garbiketa lanak edo 
pertsona nagusiak zaintzeko 
prest. orduka edo etxean bertan 
lan egiteko aukera. aurretik lan 
egindako familiaren erreferen-
tziak aurkez ditzaket. 697 73 
66 01 

Debagoiena. umeak zaintzen 
eta etxeak, atariak-eta garbitzen 
lan egingo nuke. 647 10 58 72 

Debagoiena. zerbitzari, umeak 
zaintzen eta garbiketak egiten lan 
egingo nuke. 637 11 06 35 

garbiketak. emakume euskal-
duna gertu garbiketa lanak 
burutzeko elkarte, landetxe, 
taberna, atari edota etxe parti-
kularretan. eskarmentu handi-
koa. arrasate, aretxabaleta, 
bergara eta eskoriatza. 690 86 
46 80 

Lan bila. gidari edo margotze 
lanak egiten lan egingo nuke. 
Jaso-makina gidatzeko baimena 
daukat. 602 03 06 20 

oñati. etxeko lanak egiteko eta 
haurrak zaintzeko neska gaztea 
prest. irailetik aurrera goiz guz-
tiak libre. huheziko lehen hez-
kuntzako laugarren mailako 

ikaslea naiz. hori dela eta, hau-
rrekin esperientzia dut. 600 34 
87 13 

 
403. besteLakoak

bergaran desbrozatze lanak. 
mutil euskaldunak bergaran eta 
inguruan desbrozatze lanak egin-
go lituzke. 658 73 79 02 

 

 7. aniMaLiak

703. eMan
txakurkumeak. arratoi txa-
kurkumeak ematen dira opari, 
oñatin. 663 50 57 34 

 

8. Denetarik

801. saLDu
aretxabaleta. lursailak salgai 
herritik gertu. bat 13.000 metro 
koadrokoa. 40.000 euro. bes-
tea, 2.800 metro koadro ingu-
rukoa. 120.000 euro. 629 10 
41 31 

elkarteko plaza bergaran. 
gorlan dagoen aska gain elkar-
teko bazkide plaza saltzen da. 
bazkide gutxiko elkartea da. 645 
73 93 69  edo 665 73 98 85 

Mobil homea. castrourdia-
lesko kanpinean dagoen mobil 
homea salgai. herritik gertu 
dago. urte bukaera arte, kan-
pina ordainduta dago. 695 72 
66 07 

 
802. erosi

esloveniarako dokumenta-
zioa. esloveniako mapak eta 
gidaliburua erosiko nituzke. 
baita eslovenierari buruzkoa ere. 
652 76 33 46 

Lursaila errentan hartu edo 
erosi. debagoienean lursail bat 

errentan hartu edo erosi nahiko 
nuke. txikia izanda ere nahiko 
litzateke. autoz eskuragarri. 
erlauntz batzuk ipintzeko izango 
litzateke. zure ortua polinizatu 
eta uzta hobea izateko onuraga-
rria izan daiteke. 629 58 37 63 

saxofoi tenorra.  bigarren 
eskuko saxofoi tenorra erosiko 
nuke. 619 45 42 77 

txakurrarendako osaga-
rriak. txakurrarendako oihalez-
ko muturrekoa eta xl neurriko 
oihalezko transportin tolesgarria 
erosiko nituzke. 652 76 33 46 

 
803. eMan

belarra. eskoriatzako mendio-
la auzoan, 8.000 m etroko 
zelaiko belarra ematen da, moz-
tu eta eramatearen truke. 664 
61 78 94 

 
804. Hartu

bizikletak. botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
b e r d i n  d a  z e i n  e g o e r a t a n 
dagoen. 699 06 23 95 (iñaki) 

 
806. gaLDu

giltzak bergaran. ekainaren 
2 2 a n  g i l t z a k  g a l d u  n i t u e n 
zubiaurre eta san antonio kaleen 
arteko bidean. aurkitu badituzu, 
eskertuko genuke zenbaki hone-
tara deitzea: 635 25 54 44 

Mugi txartela. arrasaten, san 
andres edo erguin inguruan, 
mugi txartela galdu dut. mikel 
gonzalezen izenean dago. aur-
kitu baduzu, deitu zenbaki hone-
tara, mesedez: 659 62 02 49 

Mugikorra. ekainaren 24an, 
goizean, telefonoa galdu nuen. 
motorola etxekoa eta beltza 
da. mesedez, aurkitu baduzu, 
deitu zenbaki honetara. 688 
62 49 11 

arrasate
zerbitzaria behar da,

esperientziaduna.
euskara beharrezkoa.

677 52 48 34

iragarkia jartZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   www.goiena.eus/sailkatuak

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

orDaintZeko ataLak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro goiena klubeko bazkideentzat (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
iragarkiak goiena paperean eta goiena.eus-en argitaratuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulo bakarra: 22 euro (+bez).

Zure     
iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o

LAN ESKAINTZA
BAGARAKO LANTALDERAKO PERTSONA

Deitzailea: 
Bagara Herrigintzan Koop. Ea.

Titulazioa:
Unibertsitate mailako titulazioa.

Iraupena:
Urte bat lan jardun osoan.

Ezinbesteko konpetentzia/esperientzia:
Gestiorako, dinamizaziorako, sintesirako, lankidetzarako, lider-
gorako gaitasunak, eta eskualdeko eragile sozioekonomikoen 
ezagutza, besteak beste.

Aukeratze sistema:
Bagara-ra bidaliko dira posta elektronikoz (bagara@bagara.eus) 
hautagaien curriculumak. 
Ondoren, lehen hautagaien zerrenda egingo da, eta lehen auke-
raketa gainditzen dutenekin elkarrizketak egingo dira. 

Oharra: 
Funtzioak hautatuari jakinaraziko zaizkio zehaztasunez.
Curriculumak uztailaren 18rako bidali beharko dira.

OÑATIKO UDALA
Giza Baliabideak eta Antolakuntza 
ADMINISTRARI LANPOSTURAKO LAN POLTSA 

2016ko ekainaren 16ko Tokiko Gobernu Batzordeko akordio bidez, honako 
erabaki hau hartu zen: 

Administrari lanposturako lan poltsa bat sortzeko hautaketa prozesuaren 
deialdia eta oinarriak onartzea.
 
Akordio horri dagokion iragarkia eta oinarriak ekainaren 24ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean iragarri dira eta izen emate epea hurrengo egunean zabal-
duko da. 

Denek jakin dezaten argitaratzen da. 

Oñatin, 2016ko ekainaren 24an. 

ALKATEA, MIKEL BIAIN BERRAONDO

OHARRA: Izen emate epea  UZTAILAREN 11an amaituko da. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 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,	60	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	log,	igogailua,	139.000€.	Garajea	aukeran.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 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.	175.000€.
•	 Espoloia,	95	m2,	3	logela.	Trastelekua.	200.000€.	Garajea	aukeran.	25.000€.	
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Koldo	Eleizalde,	87	m2,	3	logela,		Fatxada	berritua.	193.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	bi	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	igogoilua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€€	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	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	92	m2.	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	Osintxu	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	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,	Berritua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berritzeko.	72.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com
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oñati
Maren Luis gomez
uztailaren 13an, 2 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo ospatu eguna, 
etxeko danon partetik, 
eta muxu pila bat!

oñati
Malen Caro arriaran
uztailaren 14an, 3 urte. 
zorionak, maittia! Jada 3 
urte. zelan pasatzen 
diren  urtiak. ondo-ondo 
pasatu eguna eta 
muxuak, etxekoen 
partetik.

arrasate
uxue nalda gonzalez
uztailaren 12an, 4 urte. 
zorionak, potxola! muxu 
handi bat, ihabarren, 
aitatxoren eta amatxoren 
partetik. asko maite 
zaitugu!

aretxabaleta
Markel alarcia iturri
uztailaren 11n, 6 urte. 
zorionak eta ondo 
pasatu zure eguna, tia 
kontxiren partetik. oñati

izar eta ion alzelai
uztailaren 11n izarrek 3 urte egingo ditu eta uztailaren 
14an, ionek 40 urte. zorionak eta muxu handi bat, 
etxekoen partetik!

oñati
ane sagastume 
barrena
uztailaren 10ean, 7 urte. 
zorionak, ane! ondo-ondo 
ibili egun zoriontsu 
honetan. Jarraittu 
horrelako neska txintxoa 
izaten. muxu handi bat, 
familiakoen partetik. mua!

arrasate
nora Velasco gomez
uztailaren 10ean, 6 urte. 
zorionak, printzesa! 
egun zoragarria pasa 
dezazula. izugarri maite 
zaitugu. mila muxu, 
etxeko guztien partetik; 
bereziki, beñatena.

bergara
beñat alberdi 
Lasagabaster
uztailaren 10ean, 4 urte. 
zorionak, denon 
partetik! bereziki, 
haitzek, patxo handi bat!

antzuola
irati Coma tena
uztailaren 9an, 4 urte. 
zorionak, maittia! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
muxu handi bat, 
aitatxoren, amatxoren 
eta, batez ere, markelen 
partetik. mua!

bergara
Martin Lazkano bilbao
uztailaren 10ean, 2 urte. 
2 urte, martin! zorionak 
eta muxu pila bat, etxeko 
danen partetik.

arrasate
Maddi Calvo ugalde
uztailaren 9an, 7 urte. 
zorionak, maddi!

aretxabaleta
oier oroiz antoñana
uztailaren 8an, 4 urte. 
zorionak, oier! ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunean eta mila muxu, 
zure familia osoaren 
partetik.

arrasate
jone aranburuzabala 
Loiti
uztailaren 8an, 9 urte. 
zorionak garagartzako 
sorginari, etxeko guztien 
partetik.

arrasate
inigo eta eñaut Labayen
uztailaren 8an eñautek 3 urte egingo ditu eta 
uztailaren 16an, iñigok 38 urte. zorionak eta muxu 
handi bat bioi, etxeko danon partetik. elkarrekin edarto 
ospatuko dugu!

arrasate
julen Carrasco
uztailaren 7an, 5 urte. 
zorionak, maittia! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. asko 
maite zaitugu. maria, 
aitatxo eta amatxo.

antzuola
ainara etxezarreta
uztailaren 6an, 5 urte. 
zorionak, printzesa, 
etxeko denen partetik! 
batez ere, aita, ama, 
aitziber, elene, aitor eta 
irati.

oñati
elene guridi arriaran
uztailaren 6an, 5 urte. 
zorionak, printzesa! 
dagoeneko 5 urtetxo 
bete dituzu! ondo-ondo 
ospatu zure eguna eta 
patxo handi-handi bat, 
etxeko danon eta, 
bereziki, anerren 
partetik. asko maite 
zaitugu!

oñati
aimar eta amets barriola biain
uztailaren 6an, urtebete. zorionak, txapeldunak! 
urtetxo bat jada! patxo handi bat, etxeko danon 
partetik.

oñati
Hegoi Lopez ruiz
uztailaren 5ean, 
urtebete. zorionak, 
txapeldun! konturatu 
orduko pasatu da urtia! 
egun politta pasatu 
familixarekin eta 
lagunekin. patxo potolo 
bat!

arrasate
irati Lpz. de bergara 
Lpz. de arkaute
uztailaren 5ean, 
urtebete. zorionak, polit 
hori! besarkada handi 
bat,  familixiaren eta, 
batez be, lurren, laiaren, 
lierren eta markelen 
partetik!

arrasate
eneritz Zulueta 
algorta
uztailaren 4an, 4 urte. 
beti alai eta dantzan 
dabilen geure itsas 
laminarentzako, zorionak 
eta musu handi bat!

oñati
andoitz eta eñaut biain
uztailaren 4an andoitzek 29 urte egingo ditu eta 
uztailaren 9an, eñautek bi urte. zorionak eta muxu 
handi bat, etxeko danon partetik. elkarrekin edarto 
ospatuko dugu!

arrasate
nahia ruiz barquero eta Miren Corbacho 
barquero
zorionak eta urte askotarako, printzesak! disfrutatu 
zuen eguna  alaittasun txispa horrekin! muxu asko, 
etxekoen partetik. maite zaituztegu, maittiak.

oñati
Helene olalde 
agiriano
ekainaren 29an, 8 urte. 
zorionak, pitusina! oso 
ondo pasaizu zure eguna 
eta muxu handi bat, 
etxeko guztion partetik!

bergara
ekaitz Curado uzin
zorionak, txapeldun!
egun ona pasa zure 
hamargarren 
urtebetetzean, eta 
merendola goxua ipini, 
e! gora, san fermin!
zorionak, etxeko guztien 
partetik, eta, batez be, 
izarren, oierren, 
eleneren eta ametsen 
partetik, patxo pila bat 
zuretzat.

oñati
Mikel guridi guridi
uztailaren 4an, 4 urte. 
zorionak, mikel! 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko danen 
partetik.

oñati
odei Palacin aldea
uztailaren 4an, 9 urte. 
zorionak, odei! oso ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo handi 
bat, danon partetik.

arrasate
intza gordobil
uztailaren 3an, 9 urte. 
zorionak, polit hori! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
muxu handi bat. aitaren, 
amaren eta alatzen 
partetik. muak!

arrasate
eneko abarrategi 
segura
uztailaren 3an, 5 urte. 
zorionak, eneko! disfruta 
ezazu zure urtebetetze 
egunean laguntxoekin eta 
familiarekin. asko maite 
zaitugu eta jarraitu zaren 
modukoa izaten!

oñati
alaia Zuloaga 
aranburu
uztailaren 3an, urtebete. 
zorionak, bihotza! 
urtetxo bat jada. muxu 
handi eta potolo bat, 
zure familiaren partetik. 
ondo pasatu zure 
egunean.

arrasate
antonio Prol
uztailaren 2an, 40 urte. 
zorionak, aitatxo! 
primeran pasatuko dugu 
prestatu dugun festa 
sorpresan. maite 
zaitugu!

bergara
Lily osa stombathy
uztailaren 2an, 2 urte. 
amamaren, aitaitaren, 
ibanen eta familia 
guztiaren partetik, 
zorionak!

aretxabaleta
Paule Lagunilla 
urzelai
uztailaren 2an, 2 urte. 
zorionak, printzesa!

oñati
elene odriozola arregi
uztailaren 1ean, 6 urte. 
zorionak, elene! patxo 
handi-handi bat, etxeko 
danan partetik! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzia!

z O r i O n  ag u r r a k

urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/zorionagurrak 
helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean 
goiena paperean.
Posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera 
edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak 
arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko 
ditugu.
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zaPatua, 9

giro eguzkitsua nagusituko da. 
ezegonkortasuna txikitu egingo 
da eta, tenperatura zertxobait 
igoaz, sargori egingo du.

doMEKa, 10

ekaitz bakanen bat botatzeko 
arriskua bueltatuko da domekan 
eta ezegonkortasuna areagotu 
egingo da berriro.

Max. 29º

Min. 18º

Max. 29º

Min. 18º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

dEBAGOIENA

EUSkAL HERRIA

tenperatura igo egingo da, 
orokorrean; hegoaldean 
izango da beroena: 30 
gradutik gora geratuko da.

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

Lana
Arkitektoa. Balmasedako 
udala. Baldintzak: arkitekto 
tekniko titulua. euskararen 4. 
hizkuntza eskakizuna balioe-
tsiko da. azken eguna izango 
da: uztailak 17.

kultura teknikaria. uharteko 
udala. kultura teknikarien lan 
poltsa osatu gura da. Baldin-
tzak: unibertsitateko erdi mai-
lako titulazioa edo baliokidea, 
ega edo euskarako C1 maila, 
B mailako gidabaimena. azken 
eguna izango da: uztailak 15.

bekak
Osasun arloko prestakuntza. 
eusko Jaurlaritza. Baldintza 
da goi-mailako edo erdi mai-
lako unibertsitate tituluaren 
jabe izatea gutxienez, eskabi-
dea aurkeztu baino urtebete 
lehenagotik. azken eguna izan-
go da: abuztuak 1.

dantza. Pina Bausch Foun-
dation. Dantza eta koreografia 
arloan alemanian egonaldia 
egiteko bekak eskaintzen dira. 
Baldintza hauek bete beharko 
dira izena emateko: (dantza-
riek) dantzako titulazioa edo 
2 urteko lanbide esperientzia 
izatea edo (koreografoek) 
azken 3 urteetan lan bat 
gutxienez estreinatu izana. 
azken eguna hauxe izango da: 
irailak 15.

euroPako osasun 
tXarteLa
Txartela. Beharrezkoa da euro-
pan osasun zerbitzuak erabil-
tzeko. Bi urteko iraupena du 
eta gizarte Segurantzako bule-
goetan eskatu behar da (eskae-
ra berrien edo adin txikikoen 
kasuan). Bestela, on-line eska-
tu behar da. https://sede.seg
-social.gob.es/Sede_1/Lanza-
dera/index.htm?UrL=98

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

as t e a  g O i e n a n

goiena

eskatu bideoklipak 
'amaia Dj' saioan
ikus-entzuleek egiten dute 
bideoklipen saioa; beraz, anima-
tu eta parte hartu zure gustuko 
bideoklipa telebistan jartzeko 
eskatuaz. egin eskaria Whatsap-
pez mezua bidalita 688 69 00 
07 telefonora edo twitter bitar-
tez @amaiadj jarrita.
'amaia dj'
zapatua, 20:30

goiena

beste hiru erronka 
berri ikusgai
Mondragon unibertsitateko 
ikus-entzunezko komunikazio-
ko ikasle andoni imaz eta iker 
gutierrez izango dira datorren 
asteko Bota erronka saioko aur-
kezleak. eurek gainditu beharko 
dituzte erronkak eguenean eskai-
niko den saioaren atal berrian.
'Bota erronka'
eguena, 22:00

ARRASATE IRRATIA

Asteburuan 10:00etan eskai-
niko den asteko gainbegi-
ratuan, besteak beste, bihar, 
zapatua, Arrasaten ospa-
tuko den Txalaparta Fes-
tari buruz hitz egingo du 
Ttakun taldeko Kike Dape-
nak. Domekako Gasteizko 
triatloia ere izango da ber-
betagai Markel Arzamendi 
antolatzailearekin.

txalaparta Festa 
berbetagai asteko 
gainbegiratuan

Aurten 120 lagun inguru 
joan dira Debagoienetik 
Tourra gertutik jarraitzera 
eta domekara bitartean 
izango dira txirrindulariak 
animatzen. Astelehenean, 
Mikel Lizarraldek konta-
tuko ditu han igarotako 
egunek emandakoa, Uda 
giroan irratsaioko elkarriz-
ketaren tartean, 11:00etan.

Frantziako tourra 
debagoiendarren 
ikuspuntutik

g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 8 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Zapatua, 9 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

Domeka, 10 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

astelehena, 11 alberto azkoaga ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

Martitzena, 12 m.fca. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

eguaztena, 13 fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

eguena, 14 irizar erguin, 11 943 79 12 39

bergara

egubakoitza, 8 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Zapatua, 9 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 10 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 11 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Martitzena, 12 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

eguaztena, 13 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguena, 14 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Oñati

egubakoitza, 8 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

Zapatua, 9 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

Domeka, 10 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

astelehena, 11 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Martitzena, 12 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

eguaztena, 13 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguena, 14 garate kale barria,  42 943 78 05 58

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera (www.cofgipuzkoa.com).

astelehena, 11 martitzena, 12 eguaztena, 13 eguena, 14zapatua, 9 domeka, 10egubakoitza, 8

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dJ 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ikusi irratia 

18:00 platopic 

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 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 udakoak 

13:30 kantari 

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 Jaiak: debagoieneko jaiak 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

01:00 harira

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harira 

13:00 platopic 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bota erronka 

15:30 zaindu zaitez 

16:00 udakoak 

16:00 harira 

16:30 berriak 

17:00 amaia dJ 

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 Jaiak: antzuolako jaiak 

22:40 debagoiena zuzenean 

23:15 berriak 

23:45 harira

00:15 debagoiena zuzenean 

00:45 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bota erronka 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Jaiak: antzuolako jaiak 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ikusi irratia 

18:00 harira 

18:30 berriak 

19:00 Jaiak: antzuolako jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak

22:00 bota erronka 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 Jaiak: antzuolako jaiak

00:15 berriak 

00:40 debagoiena zuzenean

09:00 kantari 

09:30 platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 bota erronka 

12:30 Jaiak: debagoieneko jaiak 

13:30 osoko bilkura: oñati 

14:30 pirritx, porrotx eta 

marimotots 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 astea iruditan 

16:05 platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 bota erronka 

18:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan 

20:00 kantari 

20:30 amaia dJ 

21:00 harira 

21:30 bota erronka 

22:00 debagoiena zuzenean 

22:55 astea iruditan 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

23:30 berriak

00:00 amaia dJ

09:00 kantari 

09:30 platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

12:00 pirritx, porrotx eta 

marimotots 

12:30 amaia dJ a

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 bota erronka 

14:30 zaindu zaitez 

15:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

16:00 platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 osoko bilkura: oñati 

18:00 debagoiena zuzenean 

18:55 astea iruditan 

19:00 pirritx, porrotx eta 

marimotots 

19:30 bota erronka 

20:00 kantari 

20:30 debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 pirritx, porrotx eta 

marimotots 

22:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:55 astea iruditan

00:00 bota erronka

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bota erronka 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bota erronka 

15:30 Jaiak: debagoieneko jaiak 

16:30 berriak 

17:00 ikusi irratia 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 bota erronka

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 osoko bilkura: arrasate

00:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

01:00 debagoiena zuzenean 

01:30 berriak

02:00 bota erronka

GOIENA TELEBISTA
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oyarbide acha. bergaran, ekainaren 22an. 91 urte.

Martzelino Larrañaga basauri. bergaran, ekainaren 25ean. 70 urte.

ismael Mier alonso. arrasaten, ekainaren 25ean. 90 urte.

rosario ena garitaonandia. bergaran, uztailaren 1ean. 82 urte.

Luis Villar gorostiza. arrasaten, uztailaren 2an. 84 urte.

Milagros Heriz otaduy. arrasaten, uztailaren 2an. 97 urte.

Marisol Herrero bermejo. arrasaten, uztailaren 5ean. 82 urte.

Carmen aranburu bidaburu. arrasaten, uztailaren 6an. 92 urte.

amaia Lazpiur alberdi. bergaran, uztailaren 5ean. 66 urte.

esteban igartua gabilondo. bergaran, uztailaren 24an. 86 urte

H i l d a kOa k

urteurrena

(benito eguren garitanoren alarguna)

2015eko abuztuaren 7an hil zen, 83 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 10ean,
 12:00etan, bergarako san kristobalgo ermitan.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

Ester 
Zabala Gallastegi

urteurrena

2015eko uztailaren 3an hil zen, 80 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 10ean, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Denbora, gogoa eta maitasuna eskaini zenigun beti

guk orain eta beti esker ona eskainiko dizugu zuri.

Hilario 
Toledo Lizarralde

1. urteurrena

2015eko uztailaren 24an hil zen, 86 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 10ean,
 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Gure ondotik joan zara, baina betiko izango zaitugu gure bihotzetan.

 Esteban Igartua 
Gabilondo

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

urteurrena

'maria luisa askatzukua'

2015eko uztailaren 8an hil zen, 84 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean. 
Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 8an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

Maria
Ibabe Amuchastegui

eSker ona

(higinio ugartebururen alarguna)

2016ko uztailaren 1ean hil zen, 82 urte zituela.

Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

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

—
Nola ahaztu gogoratzeko hainbeste eman dizuna?

 Rosario
Ena Garitaonandia

urteurrena

2015eko abuztuaren 12an hil zen, 84 urte zituela.

Aldez aurretik, mila esker.
Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 10ean, 
12:00etan, aldaiegia auzoko san kristobal ermitan.

haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete.
—

Gure ondotik joan zara,
baina beti izango zaitugu gure bihotzetan.

Pedro
Inza Duñabeitia

oroigarria

2016ko uztailaren 5ean hil zen, bergaran, 66 urte zituela.

Bergaran, 2016ko uztailaren 8an.

Gehiago ikusiko ez zaitugula
onartzea da zaila

baina betirako gure bihotzean 
egongo zara, Amaia

Alkabietako lagunok ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Amaia 
Lazpiur Alberdi

ainhoa eta ion 
ainhoa gruzeta arrasatearra eta ion iregi eskoriatzarra uztailaren 
9an ezkonduko dira eskoriatzako ibarraundi museoan. zoriontsu 
izan zaiteztela opa dizuegu etxekoek.

ana eta Fernando 
"zor ionak ,  ama eta  a i ta ! 
47+3=50 urte elkarrekin! ondo 
ospatuko dugu domekan. Besar-
kada handi bat, denon partetik".

saioa eta robert 
Saioa eta robert arrasatearrak zapatuan, uztailak 9, ezkonduko dira 
arrasateko udaletxean. Bazkaria dolarea hotelean egingo dute. 
"zorionak, bikote, familiaren eta lagunen partetik!".

Maitane eta imanol 
"uztailaren 9an imanol eta Mai-
tane itziarren ezkonduko dira. 
gero, Salegi jatetxean elkarrekin 
ospatuko dugu. Familiaren eta 
lagunen partetik, zorionak eta 
oso zoriontsuak izan zaiteztela! 
ondo pasatu eztei-bidaian!".

iñigo eta amaia 
"datorren ostiralean, uztailak 8, 
tolosako iñigoren eta Bergarako 
amaiaren ezkontza ospatuko 
dogu zarauzko otzarreta jate-
txean. zoriontsuak izan zuen 
etapa berri honetan, bikote! Pri-
meran pasatuko dogun dudarik 
ez daukagu! Besarkada handi 
bat, kuadrillaren eta familiaren 
partetik!".

e z kO n t z a k  e ta  e z t e i - O s pa k i z u n a k
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Musika

bergara julian Maeso organ trio
Soul, funk eta rock estiloak uztar-
tzen dituen eskaintza. Julian 
Maesok musika beltza egiten du.
Kontzertua doan izango da, Beru-
muga zikloaren baitan. 
gaur, egubakoitza, espoloian, 22:00etan. 

oñati Liher, ezustean eta brigada 
improductiva
Trianako jaietako kontzertua. 
gaur, egubakoitza, trianan, 22:00etan.

eskoriatZa Le touquet Quartet
Bartzelonako hari-laukotearen 
kontzertua Errekan Gora egitas-
moaren barruan. 
gaur, egubakoitza, zaldibarren, 22:30ean.

bergara urretxindorrak taldeari 
omenaldia
50. urteurreneko ekitaldi erral-
doia izango da. Sarrerak, bost 
euro. 
bihar, zapatua, pilotalekuan, 19:30ean. 

bergara Lumi eta Pelax & telmo 
trenor taldeak
Musika elektronikoa izango da 
nagusi. Rock eta folk doinuak 
fusionatuko dituzte. Sarrerak, 
lau euro. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 19:00etan.

oñati gaitzerdi eta trikidantz
Trianako jaietako kontzertua. 
etzi, domeka, trianan, 20:30ean eta 22:30ean.

erakusketak

bergara Mertxe arana
Pintura lanak ipini ditu ikusgai. 
Gaur, egubakoitza, zabalduko 
dute erakusketa.
uztailaren 24ra arte, aroztegin.

aretXabaLeta Pinturak
Ainhoa Caberoren ikasleek ikas-
turtean zehar egindako lanak 
ikusgai.
uztailaren 29ra arte, arkupen.

arrasate Vasco-navarro trena
Arrasate Zientzia Elkartekoen 
erakusketa ixtear. Dokumenta-
zioa, maketak, argazkiak...  
uztailaren 8ra arte, kulturaten

gaZteLekuak

oñati ur jolasak
8-12 urte arteko neska-mutikoen-
dako. 
gaur, egubakoitza, kuboan, 17:00etan.

oñati Donostiara irteera
12-17 urte artekoendako. Gaur, 
egubakoitza, da izena emateko 
azken eguna. 
etzi, domeka, topalekuan, 10:00etan.

osPakiZunak

antZuoLa erretiratuen bazkaria
Landatxopeko kideek urteroko 
bazkaria egingo dute. Bazkaldu 
ostean, dantzaldia izango dute. 
etzi, domeka,  herriko ikastetxean, 14:00etan.

oñati san kristobal eguna
Gidarien zaindariaren eguna 
ospatuko dute hilaren 10ean. 
11:30ean santuaren bila joango 
dira Olabarrietako ermitara; 
12:00etan meza parrokian; eta 
14:00etan bazkaria egingo dute 
Etxe Aundi jatetxean.
etzi, domeka, aipatutako orduetan eta lekuetan.

bergara san kristobal eguna
Gidarien zaindariaren eguna 
ospatuko dute hilaren 10ean.
etzi, domeka, aldaegia auzoan. 

ikus-entZuneZkoa

araMaio 'korterraza' emanaldia
Film laburren emanaldiaren biga-
rren jardunaldia. Euria egiten 
badu, Sastiñan egingo dute ema-
naldia. 
gaur, egubakoitza, bañera parkean, 22:00etan .

irteerak

bergara saguzarrak
Saguzarrak nola aztertu azaldu-
ko dute. Ostean, saguzarrak beha-
tzeko irteera egingo dute.  
gaur, egubakoitza, laboratoriumen, 21:00etan.

arrasate el Cañon del rio Lobos
Soriara egingo dute mendi irtee-
ra Besaidekoek aste bukaeran.  
bihar, zapatua, autobus geltokian.

Debagoiena artaso basoa
Aizkorri-Aratzeko eta Gipuzkoa-
ko zuhaitz motzak izango dira 
aztergai, Foru Aldundiko Mendi 
Zerbitzuko kideen eskutik. Goiz 
osoko ekimena izango da, ibilbi-
de gidatu eta bideo emanaldi 
batez osatua. Izen-ematea, hiru 
euro.  
bihar, zapatua, arantzazuko parketxean, 
10:00etan.

oñati 'Donostia 2016 bidea'
Legazpi-Arantzazu izango da 16. 
etapa: burdinola, Jarondoko bor-
dak, Kataberako meategiak, pai-
saiaren interpretazioa, Gomizte-
giko gaztaren dastatzea, basili-
kara bisita gidatua eta Ruper 
Ordorikaren kontzertua egongo 
dira, besteak beste.  
etzi, domeka, aipatutako lekuetan.

bisita giDatuak

bergara naturzale europarrak
Loreak asmatzen: naturzale euro-
parrak Euskal Herrian erakus-
keta ezagutzeko bisita gidatua 
Maddi Mujikarekin. Bihar, zapa-
tua, 17:30ean, gazteleraz egingo 
dute, eta, etzi, domeka, euskaraz, 
11:30ean.  
gaur, egubakoitza, laboratoriumen, 19:00etan.

oñati unibertsitatea eta parrokia
Bisita gidatuak egingo dituzte 
turismo bulegotik, 13:00etan eta 
17:00etan.  
etzi, domeka, aipatutako lekuan eta orduetan.

arrasate txalaparta Festa
Ttakun taldekoek txalaparta 
festa egingo dute. Aurretik 
egindako moduan, beste herri 
batzuetako txalapartariak 
gonbidatu dituzte. Casino 
elkartean bazkalduko dute 
guztiek. Era berean, Arbola-
petako gaztainondoarekin 
egindako txalapartaren soinua 
erakutsiko dute lehen aldiz.  
bihar, zapatua, arrasaten, egun osoan.

MarkeLiñe

aretXabaLeta Markeliñeren 'andante' antzezlana
Mozorro antzerkia da eta, era poetikoan, hitzik gabe eta umo-
re ukitu zainduarekin, ahaztu behar ez genituzkeen istorioak 
kontatuko dituzte. 
uztailaren 13an, herriko plaza, 19:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.eus   |   faxa: 943 25 05 00

non-Zer uztaila 8
uztaila 14

zInEMa
eibar

cOLIsEO

un doctor en la 
campiña
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30. 

si Dios quiere
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30. 

ANTZOKIA

Mi amigo el gigante
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30. 

gasteiZ

fLORIDA

Mi amigo el gigante
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

antes de ti
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 22:30.

astelehenetik eguenera: 
17:30, 21:00.

expediente Warren
egubakoitzetik eguenera: 
19:45.

independence Day
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

un amor de verano
egubakoitzetik domekara: 
19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:45.

buscando a Dory
egubakoitza: 16:30, 
18:30, 20:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30, 18:30, 
20:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:00.

Money Monster
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:00, 21:00.

un espia y medio
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00:

esperando al rey
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:00.

el capitan koblic
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

angry birds
zapatua eta domeka: 
12:00.

BOULEvARD

Mi amigo el gigante
zapatua: 23:15, 00:15.
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 17:00, 18:25, 
19:25, 20:50, 21:50.

un espia y medio
zapatua: 00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
16:05, 18:15, 20:25, 
22:35.

independence day 3D
egubakoitzetik eguenera: 
16:15.

independence day
zapatua: 23:45.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 18:45, 20:00, 
21:15, 22:30.

buscando a Dory
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:15, 20:30, 
22:45.
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:15, 21:30, 
23:45.

astelehenetik eguenera: 
19:15, 21:30.

buscando a Dory 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

antes de ti
egubakoitzetik domekara: 
18:20, 20:35, 22:50.

expediente Warren
egubakoitzetik eguenera: 
19:15, 22:00.

Dioses de egipto
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:25.

Money monster
zapatua: 00:50.
egubakoitzetik eguenera: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22:40.

Malditos vecinos 2
egubakoitzetik eguenera: 
22:50.

angry birds
egubakoitzetik eguenera: 
16:00.

esperando al rey
egubakoitzetik 
eguenera:17:00.

alicia a traves del 
espejo
egubakoitzetik eguenera: 
16:00.

Alan Clay Bostondik Arabia 
Saudira doa negozio 
izugarri bat itxi nahian. 

Helburua ez da erraza. Bere 
enpresaren presioa jasaten du 
lehenbailehen tratua itxi dezan. 
Hango azpiegitura benetan 
eskasa dela ikusiko du Arabiara 
heltzen denean. Langileek  
karpa baten lan egiten dute. 
Pertsona garrantzitsuek bilerak 
bertan behera uzten dituzte 
behin eta berriz, azalpenak 
eman barik. Egunak pasatzen 
dira eta ez da ikusten  inolako 
aurrerapenik. Alan Clay 
amesgaizto baten barnean 
dago. kultura eta klima 
desberdin baten aurrean zer 
egin jakin gabe. Hiriburu handi 
bat egiteko proiektu bat dagoen 
arren, momentu horretan hareaz 
beteriko lurralde bat besterik ez 
dago. 

Esperando al rey ondo 
hasten da. Gizon arrunt bat 
heltzen da ezagutzen ez duen 
lurralde batera. Jasaten duen 
galera sentsazioa ulergarria 
egiten zaigu. Tom Hanksek, 
duela urte batzuk, Naufrago 
filmean, irla desertu baten 
bizirik irauten ahalegindu behar 
zuen pertsonaia egin zuen. 
Orain, berriz dago beste leku 
babesgabe batean. Laster 

ohartuko gara sentitzen duen 
isolamendua areagotu egingo 
zaiola. Clay bizitzan galduta 
dagoen pertsonaia dela. Lanean 
hartutako erabakiak, arazo 
ekonomikoak, emazte ohiarekin 
eta alabarekin dituen 
harremanak… Horrek guztiak 
indartu egiten du pertsonaiaren 
amesgaiztoa. dena den, gauzak 
aldatzen joango dira: horren 
desberdina dirudien lurraldean 
bere bizitzaren norabidea 
aldatuko da. 

Esperando al rey hobeto 
mugitzen da Clay-k sentitzen 
duen kaosa deskribatzerakoan.   
Filmak alde baikorrera jotzen 
duenean indarra galtzen du. 
Alabarekin duen harremanen 
tratamenduari fintasuna falta 
zaio eta amodio istorio nahiko 
konbentzionala da. Norbere 
burua laguntzeko dauden 
gidaliburuen mezuetara 
hurbiltzen denean filma 
basamortuan  trabaturik 
geratzen da.

Arabian galduta

ANTONIO zABALA

KrItIKa

esPeranDo aL rey  
Zuzendaria: tom tykwer.
Herrialdea: aeb.
aktoreak: tom hanks, sarita choudhury, 
sidse babett knudsen.

Frank grieBe
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Goiena Klubeko uztaileko zozketa
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Euskara irabazle, denok irabazle!

pArTE HArTzEkO: 
E-postaz: kluba@goiena.eus  

WhatsApp: KLUBA [ Saria ] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira.  

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

indarrean dagoen lopd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak goiena komunikazio taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla.  

datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
sarrerak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

Liburu sorta
3 liburuko pack-a (denbora bere lekura, san 
ferminetan Lesakan, Leize-zuloko misterioa).  
Parte hartzeko sariaren izena:  
Liburuak

Otarrea
Bidezko merkataritzako produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
Otarrea

reincidentes
Liburua + dVd 
+ 2 cd
Parte hartzeko sariaren 
izena: Reincidentes

aZokak

bergara Domeka azoka
Elkartrukea, berrerabilera eta 
artisautza sustatzeko merkatua. 
etzi, domeka, san martin plazan, 11:00etan. 

bergara eguazteneko azoka
Bertako produktuak eta baserri-
koak erosteko aukera. Umeenda-
ko ur jolasak egongo dira eta 
pintxoak Nahikari tabernak ipi-
niko ditu. 
uztailaren 13an, oxirondon,19:00etan.

Magia ikuskiZuna

aretXabaLeta thor magoa
Askotariko trukuak egingo ditu 
neska-mutikoendako eta gura-
soendako Magia Familiarra dela-
ko ikuskizunean.  
gaur, egubakoitza, santa kurtz plazan, 19:00etan.

antZerkia

arrasate 'Letter'
Malas Compañias taldearen lanak 
antzerkia eta zirkua umorearekin 
eta poesiarekin nahasten ditu. 
Gutunen bidez kontatzen direnak 
oholtza gainean ipiniko dituzte. 
etzi, domeka, seber altube plazan, 20:00etan.

Deia

antZuoLa akeren batzar orokorra
Antzuolako Kirol Elkarteak urte-
ko batzar nagusia egingo du. 
Denboraldiaren balorazioa egiteaz 
gain, zuzendaritza batzorderako 
hiru kide berri aukeratuko ditu.  
gaur, egubakoitza, olaranen, 18:30ean. 

ikuskiZunak

oñati 'eskutik sokak'
LeKord taldearen emanaldia, 
Kalean egitarauaren barruan. 
Iñaki Letamendia eta Ane Arte-
txe musikariek eta Amaia Ruiz 
eta Amaia Irabazal aktoreek eus-
kal kantuei ukitu berezia eman-
go diete: perkusio instrumentuak 
eta antzerki hizkuntza nahastu-
ko dituzte. Ibilbide poetiko-mu-
sikala egingo dute.  
uztailaren 13an, lazarraga lorategian, 19:00etan.

jaiak

oñati trianako jaiak
Astotrastoren jaitsierarekin hasi-
ko dituzte jaiak: jolasak, musika, 
bazkaria, mus txapelketa, ome-
naldiak, buruhandien kalejira...
aste bukaeran, trianan.

araMaio san Cristobal jaiak
Domekan ospatuko dituzte jaiak: 
10:30ean mendi ibilaldia egingo 
dute Uribarritik San Kristobal 
ermitara; 12:00etan meza nagusia; 
14:00etan bazkari herrikoia; 
17:00etan ipuin kontaketa; eta, 
18:00etan bolo txapelketa.
aipatutako egunean eta orduetan, uribarri 
auzoan. 

bergara san kristobal jaiak
Gaurtik, egubakoitza, domekara 
San Kristobal auzoko jaiak ospa-
tuko dituzte. Domeka da egun 
handia, eta besteak beste, erre-
tiratuendako lunchaz, bertsolari 
saioaz, herri kirol ikuskizunaz 
eta musikaz gozatzeko aukera 
izango dute auzotarrek eta bisi-
tariek.
barikutik domekara, san kristobal auzoan. 

kiroLak

eskoriatZa 27. eskoXtrem irteera
Bi ibilbide egongo dira: 47 kilo-
metrokoa bata, eta 36koa bestea. 
Martxa ez lehiakorra da, baina 
zailtasun tekniko eta fisiko han-
dia duena. Egunean bertan izena 
eman daiteke, irteera puntuan, 
08:00etan hasita. Federatuek 12 
euro eta gainerakoek, 15.
b i h a r,  z a p a t u a ,  fe r n a n d o  e s ko r i a t z a  p l a z a n , 
09:00etan.

antZuoLa antzuola saria
23 urtez azpikoendako lasterketa, 
Lehendakari Txapelketarako pun-
tuagarri dena. 130 kilometroko 
ibilbidea egin beharko dute.  
etzi, domeka, antzuolan, 09:30ean.

besteLakoak

aretXabaLeta txakolin eguna
Gipuzkoako bederatzi txakolin 
upategi izango dira. Edatekoare-
kin batera, Debagoieneko gazta-
gileen gazta jateko aukera egon-
go da. 
bihar, zapatua, mitarte kalean, 12:00etan.

HitZaLDiak

oñati elikadura osasungarria
Montse Perez erizainak egingo 
die berba erretiratuei. Osasun-
tsuenak diren jakiak izango dituz-
te hizpide. 
uztailaren 12an, pake lekun, 17:30ean.

bergara amnistiari buruz
Amnistiaren norabidean preso 
eta iheslariak etxera delako ber-
baldia egingo dute Joxe Mari 
Olarrak eta Antton Lopez Kuba-
ti-k, Sortuk eta Iratzarrek gon-
bidatuta. 
uztailaren 12an, irizarren, 19:00etan.

ZineMa

bergara 'kon-tiki'
Aire zabalean emango dute peli-
kula, euskaraz, 7 urtetik gora-
koendako. Eguraldi txarra egiten 
badu, Seminarioko karpan izan-
go da emanaldia. 
uztailaren 12an, san martin plazan, 22:15ean.

oHarra

antZuoLa alardearen entseguak
Uztailaren 13an (19:30) eta 16an 
(18:00) egingo dituzte entseguak. 
aipatutako egunetan eta orduetan, herriko plazan.

ikastaroak

aretXabaLeta gazta egiten
Ugala gaztandegiaren eskutik, 
gazta egiteko prozesuaren nondik 
norakoak landuko dituzte. Uztai-
laren 15ean eta 16an egingo dute. 
Izena emateko: 943-79 06 03 edo 
izaditamaia@gmail.com. 
izen-ematea aipatutako lekuetan.

araMaio kontserba ekologikoak
Barazkiekin kontserbak eta fru-
tekin marmeladak nola egin lan-
duko dute. Uztailaren 19an egin-
go dute ikastaroa. Izena emateko: 
688 69 57 63. 
izen-ematea aipatutako lekuetan.

arrasate 'nordic walking'-a
Ikastaroaren bigarren saioa egin-
go dute bi txandatan: 11:00-13:30 
eta 17:00-19:30. 
hilaren 11n, musakolan, aipatutako orduetan.

LeHiaketa

aretXabaLeta kanpai joleen 
argazki lehiaketa
Parte hartuko duen argazkilariak 
kanpai joleak bilatu eta aurkitu 
beharko ditu. Lanak  irailaren 
15a baino lehen entregatu behar 
dira kanpaijoleak@gmail.com edo 
kultura@aretxabaleta.eus helbi-
deetan. 
lanak entregatzeko epea, irailaren 15a.

iManoL Soriano

ekaitz FiLarMendi

oñati ruper ordorikaren kontzertua
Donostia 2016 Bidea egitasmoaren barruan Legazpi eta Aran-
tzazu lotzeko egingo duten 16. etaparen azken ekitaldia Oña-
tiko bakarlariaren kontzertua izango da. Kantu onenen 
errepasoa egingo du Ordorikak. 
etzi, domeka, gandiaga gunean, 17:00etan.
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Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

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

Dukiena jatetxean 
prestatutako 
gazta tarta

Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

www.eroski.es

ARRASATE

UZTAILAK 9
ELEKTRONIKAN

BEZa *
OPARITZEN DIZUGU
Telebistak, ordenagailuak, telefonoak, garbigailuak,
hozkailuakm bideo-jokoak, argazkigintza, labeak...

* Kutxatik pasatzean sartuko dizugu erositako produktuei 
dagokien BEZa zure EROSKI CLUB TXARTELEAN. Adib. %21BEZa 
duen 100 €-ko erosketa egitean, deskontu erreala 17,35 € 
izango dira.
- Sustapenean ez dira sartzen telefono birkargak, e-pay 
txartelak (aurreordainketa) eta errebelatu digitala.
- Gainerako baldintzak salmenta-puntuan kontsultatu.

Zure EROSKIclub Txartelean 
itzuliko dizugu hurrengo erosketetan.

AINTzANE  
OIArBIdE

G
ipuzkoako Biribilgu-
neaz hitz egin dugu 
sarritan Foru Aldun-
ditik. Hau ez da, 

ordea,  biribilgune fisiko bat, 
Gipuzkoako gaitasun handiko 
errepide sarea baizik. AP-8 
iparretik, AP-1 mendebaldetik, 
iparretik hegoaldera N-1 erre-
pidea eta sarea ixteko, men-
debaldetik hegoaldera Bea-
sain-Bergara autobidea. Sare 
honek biribilgune itxura har-
tzen duenez, horixe da izena-
ren arrazoia. Helburu nagusia 
Gipuzkoaren mugikortasuna-
ren eta lurralde orekaren 
bermea da eta sare hau guztia 
bukatzean, Gipuzkoako edo-
zein herritatik gehienez 15 
kilometrora gaitasun handiko 
errepide batera izango dugu 
sarrera gipuzkoar guztiok. 
Biribilgunea ixteko, ordea, 
Antzuola eta Bergara arteko 
autobide berria bukatzea da 
falta den bakarra. 5 km bihu-
rri! Obra hau bertan behera 
geratu zen 2015ean, baina egin 
dugu dagoeneko proiektu 
berria, iritsi da lehiaketaren 
unea. Obren hasiera 5-6 hila-
bete barru izango da. Deba-
goiena nahiz Goierri baila-
rentzat ezinbesteko errepide 
desiratua! Orain urtebete 
idatzi nuen bezala, Antzuo-
la-Bergara errepidea bukatzea 
da Foru Aldundiaren lehen-
tasun nagusia. Horratx, ekin-
tzek erakusten dute hitzak 
betetzen diren ala ez.

Hitzetatik 
ekintzetara

a z k e n  b e r b a

uBANE mAdErA  |  Bergara

Bazen behin Uluburun izeneko 
itsasontzi bat, 15 metro luze zen, 
eta 20 tonako karga eramateko 
gaitasuna zuen. Kristo aurreko 
1300. urte inguruan itsasoratu 
zen Zipre aldean, altxorrez bete-
ta. Bertsio nagusia da sei tonako 
kargarekin abiatu zela, irlako 
meategietako kobrezko lingotez 
osatutako kargarekin. Baina ustea 
da bidean geldialdiak egin zitue-
la, Egipton, besteak beste, eta 
bertako altxorrak ere ontziratu 
zituztela. Usteak uste, Turkia 
pareko kostan hondoratu zen 
Uluburun.  

Urrea, marfila, bitxiak… 
Itsasoak urte luzez sakoneko ure-
tan gorde ditu haren sabeleko 
sekretuak, harik eta arrantzale 
batek kasualitatez aztarna batzuk 
aurkitu arte. 1984. urtea zen, eta 
hurrengo hamar urteetan jardun 
zuten urpekariek eta arkeologoek 
munduko itsaspeko arkeologia 
aztarnategi handienetako altxo-
rrak azaleratzen, aztertzen eta 
katalogatzen. 

Izan ere, 18.000 pieza zerama-
tzan Uluburun-ek.  Dirutan balio-
tsuak asko, urrearekin, marfila-
rekin, brontzearekin edo anba-
rrarekin egindakoak izatearren: 

Nefertiti izena zeraman urrezko 
eskarabeo bat; urrezko kaliz bat; 
brontzezko 354 lingote…   

Edozein kasutan, historikoki 
baliotsuak dira azaleratutako 
aztarna guztiak ere, Brontze Aroa-
ren amaierako objektuak izanda, 
historiaren pasarte horren gai-
neko aparteko irakasgaia dute-
lako euren baitan.   

Birsortzea, Bergaran 
Irudika ezina da aztarnategi 
horren aurkikuntzan parte har-
tu zuten pertsonek sentitu zute-
na horrenbeste altxor esku artean 
izanda; aditua izan ezean, horre-
lako zerbaitekin topo eginez gero 
zer egin jakitea ere zaila. Eta 
altxor horietako bat ezkutuan 
poltsikoratu eta etxera eramate-
ko tentazioa ez izatea ere nekeza.  

Bada, hori guztia landu eta 
ikasi zuten jolasaren bidez 7 eta 
12 urte arteko neska-mutiko ber-
gararrek, azterketa hartan era-
bilitako metodologia zientifikoa 
ezagutu ere, arkeologo profesio-
nalek gidatuta. Igerilekuaren 
barrenean birsortu zuten Ulubu-
run-en aztarnategia eta adituek 
esplikatu zieten zela jokatu hala-
koetan, etorkizuneko arkeologoak 
"sortzeko", eta ez "espoliadoreak", 
arkeologo-irakasleen esanetan. Ikasgaia entzuten.  |   nerea giL Uluburun-en altxor batzuk.  |   goiena

Agorrosingo barruko igerilekuko aztarnategiko altxorrak ateratzen.  | goiena

'uluburun': itsaspeko munduko aztarnategi garrantzitsuenetakoa birsortu zuten Bergaran

7 eta 12 urte arteko umeei erakutsi zieten arkeologiaren garrantzia eta aztarnekiko jokabide egokia 

altxor historikoak, guztion ondare
b u k at z e kO


