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mIrEN ArrEgI  |  arraSate

Duela 100.000 urteko ezohiko aztar-
nategi paleontologikoa aurkitu 
dute Arrasaten, eta aztarnategia 
ikertzen diharduen EHUko talde-
ko Aitziber Suarez Bilbaorekin 
izan gara. 
Tesia egiten ari zara Kobate Harro-
biko Artazu VII aztarnategian. 
Industen aritu ginen 2013an eta 
ordutik bertan aurkitutakoa azter-
tzen ari naiz unibertsitatean.
Harrobiko langileek aurkitu zuten 
aztarnategia.
Lanean ari zirela ikusi zuten ber-
tan aztarnategia zegoela eta lanak 
gelditu zituzten guk industu gene-
zan. Aztarnategia guztiz industu 
genuen eta dagoeneko ez da exis-
titzen. Harrobiko lanek desage-
rrarazi zuten. 
Oso gutxi omen dira horrelakoak 

Kantauriar eskualdean eta baita 
Iberiar penintsulan ere. Zergatik da 
garrantzitsu?
Oso aztarnategi berezi eta ezohi-
koa da hainbat arrazoirengatik. 
Batetik, pleistozenokoa da, duela 
100.000 urtekoa. Bestetik, gizakia-
ren aktibitatearen aztarnarik ez 
dago eta horrek esan gura du 
bertan dagoen fauna inguruan 
zegoen fauna dela. Hau da, harra-
pariek ez zuten ehiza aukeratzen; 
beraz, fauna naturala da. Gainon-
tzeko aztarnategietan gertatzen 
da gizakiak harrapatutako fauna 
agertzen dela eta horrek esan gura 
du aukeratutako fauna dela. Bes-
te aztarnategietan, esaterako, oso 
zaila da lehoia agertzea, gizakiak 
ez zuelako ehizatzen, hemen, aldiz, 
agertu dira. Beste arrazoi bat da 
sima bat dela. Sima bat koba ber-

tikal bat da. Animaliak bertatik 
pasatzen ziren eta han hiltzen 
ziren. Tranpa natural moduko 
bat izan zen bere garaian.
Ze aurkitu da?
Haitzuloko lehoia (Panthera Spe-
leae) eta lehoinabarra (Panthera 
pardus) agertu dira haragijaleen 
artean eta estepako bisontea 
(Bison priscus) eta orein arrun-
ta (Cervus elaphus) ungulatuen 
artean, besteak beste. Milaka 
hezur aurkitu ditugu, ez dakigu 
zenbat-zehatz. Oraindik kontatzen 
ari gara. 
Zein egoeratan?
Oso kontserbazio egoera onean, 
eta asko konexio anatomikoan. 
Horrek esan gura du jausi eta 
berehala hil zirela. Hezurrak ez 
direla sakabanatu, alegia, ez dire-
la hezurrak euren artean nahastu. 
Ikerketa bukatuta dago?
Ezta gutxiago ere. Orain publika-
tu ditugunak dira ondorio oroko-
rrak. Orain ari gara zehaztasunak 
ikertzen.
Zer, esaterako?
Hezurrak banan-banan kontatzen 
ari gara, paleoingurumen lan 
zehatz bat egiteko, alegia, klima 

nolakoa zen eta nolako aldaketak 
egon ziren jakiteko. Gutxi gora-
behera, badakigu inguruan basoa 
zegoela eta tenperaturak nahiko 
altuak zirela, gaur egungoaren 
antzekoak zirela, alegia.
Zerk ematen dizue informazio hori?

Batez ere, mikrougaztunek. Oso 
azkar eboluzionatzen dute ingu-
rumen aldaketekiko eta horiek 
dira informazio gehien ematen 
dutenak. Isotopo analisiak ere 
egin gura ditugu, paleodietak jaki-
teko. Inguruko landaredia eta 
flora zer-nolakoa zen jakiteko. 
Hau da, animaliek zer jaten zuten 
jakiteko. Ikerketa hori oraindik 
ez dugu hasi, baina egingo dugu.  
Pozik ikerketarekin?
Oso pozik. Egia esan, ez nuen 
halako aztarnategi bat aurkitze-
rik espero. Sorpresa handia izan 
da. 

aitziber Suarez | arkeologoa

"Ez nuen halako aztarnategi 
bat aurkitzerik espero; 
sorpresa handia izan da"

duela 100.000 urteko aztarnategia ikertu dute

goi pleistozenoko fauna nolakoa den erakusten du

Aitziber Suarez Bilbao arkeologoa.  |   goiena

DEBagoIEna

m.T / m.A  |  arraSate

Aste honetan ekin diote 2016-2017 
ikasturteari Debagoieneko ikas-
tetxeetan. Haur Hezkuntzatik 
Lanbide Heziketaraino, zortzi 
mila ikasle baino gehiago matri-

kulatu dira aurten eskualdeko 
ikastetxeetan.

Denak lanean 
Oñatiko Txantxiku ikastolak 
edota Bergarako Mariaren Lagun-

diak martitzenean zabaldu dituz-
te ateak. Zentro gehienek, hala 
ere, eguaztenean ekin diote ikas-
turteari, edo, bestela, gaur, egue-
na, hasi dituzte eskolak; Esko-
riatzako Luis Ezeizaren edota 
Angiozarko herri eskolaren 
kasuan bezala.

8.300 ikasle 
Zortzi mila eta hirurehun ikas-
le inguru izango dira, denera, 
gure bailaran hasi berri den 
ikasturte honetan.

Aipatutako ikasle horietatik 
erdiak baino gehiagok, lau mila 
eta bostehunek, hezkuntza kon-
tzertatuko ikastetxeetan egingo 
dituzte euren heziketak, eta gai-
nontzekoek, berriz, hiru mila 
eta laurehun inguruk, hezkuntza 
publikoaren sareko ikastetxee-
tan.

Eman diote hasiera 2016-2017 ikasturteari 
Debagoieneko ikastetxeetan
8.300 ikasle inguru izango dira, denera, hasi berri den ikasturtean; zentro 
guztiek zabaldu dituzte dagoeneko ateak

Ikasleak gelan.  |   Miren arregi

"Isotopo analisiak 
egin gura ditugu 
paleodietak 
jakiteko"
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"erabakitzeko eskubidea 
onartu eta bultzatzen 
duten hiru ikuspegi 
politikoren presentziak 
(eaJ, eH Bildu eta 
elkarrekin Podemos) eta 
ganberan hiruren baturak 
erabateko gehiengoa 
izango duenak ahalbide-
tzen du premisa hau bete 
ahal izatea: euskal gizar-
tearen erabakitzeko 
eskubidea batasun puntua 
izan behar da. inposizioen 
gainetik eraiki eta lan egin 
behar da, serio, argudioe-
kin. eztabaida politikoan 
izango da gai hori apurke-
tarako estrategia modura 
planteatu gura duenik. 
Batzuendako, edozein 
aurrerapauso edo sakontze 
“subiranotasun abentura” 
izango da; beste batzuen-
dako, garrantzi bako 
lore-jokoak besterik ez. 
adostasun zabala lortzeko 
gakoa da metodologia, 
aurrerapausoak adostea 
eta definitzea estatus 
politiko berria mugatzeko 
norantz jo. Birplanteatu 
beharreko gaiak  asko dira: 
identitatea, lurraldetasuna, 
subjektu politikoa, espai-
niako estatuarekiko, 
Frantziarekiko eta europa-
rekiko elkarbizitza, subira-
notasuna, independentzia.  
desadostasuna zentratu 
behar da euskadiren 
aitortza identitarioan, nazio 
bezala, benetako demokra-
zia plurinazionala ezartzeko 
ikuskera fagozitatzaile 
estatalistaren aurrean". 

"Euskadiren estatus 
politikoa da, duda 
barik, gakoa"

nereA lAzpiUr
arraSateko Udaleko 
garaPen iraUnkorreko 
teknikaria

"ekonomia ereduak eta 
ekoizpen sistemak baldin-
tzatzen du baliabide 
naturalen kontsumoa. 
ingurumenaren gain jarri 
dugu izugarrizko presioa. 
Baina, sistemak aldaketa 
eskatzen du. ingurumen 
politikak txertatu behar 
dira esparru guztietan, eta 
konpromisoak praktikan 
jarri. klima aldaketaren  
eragina murriztu nahi bada, 
berotegi efektua eragiten 
duten gasak gutxitu behar 
dira. Sektore elektrikoa da 
gason emisioen erantzule 
nagusiena. Beraz, eredu 
energetikoari buelta eman 
behar zaio, energia 
berriztagarrien alde eginez. 
Baina urteotan ikusi dugu 
energia berriztagarrien 
sektorearen estimulu falta. 
neurri asko hartu dira 
estatuan energia berrizta-
garriak ekoiztea ekonomi-
koki bideragarri ez izatea 
eragin dutenak. ondorioz, 
inbertsioek ihes egin eta 
sektoreak atzera egin du. 
Baina berriztagarrien 
sektoreak gaur egun beste 
energia iturriek baino 
gehiago ekoizten du eta 
ahalmena dauka merkatu-
ko elektrizitate-eskaria 
asetzeko. iraunkortasuna-
ren eta ingurumenaren 
aldeko apustua nahi bada, 
efektuak ezagututa, 
haizea, ura eta eguzkia 
izanda, zertarako erre 
ikatza eta gasa? eta noski, 
nuklearrik, ez, eskerrik 
asko".

"Eredu 
energetikoari buelta 
ematea da gakoa"

eñAUt MUxikA 
arraSate eUSkaldUn 
dezagUn elkarteko 
leHendakaria

"Begira diezaiogun gure 
historiari: frankismoaren 
garaian estrategia 
bateratu bat izan zen 
kultura bakarra hedatzeko 
espainiako estatu osoan.
Horren adibide ditugu 
azkenaldian berrietan izan 
ditugun Sanjurjoren 
hitzak. 
garai honek kalte handia 
eragin zion gure buruare-
kiko errespetuari; zoritxa-
rrez, euskara bigarren 
mailako hizkuntza zela 
erakutsi zieten gure 
arbaso gehienei. 
geroztik izan ditugun herri 
mugimenduek, eragileek 
eta gobernuek euskararen 
ezagutza eta erabilera 
hedatzeko ahalegin itzela 
egin zuten, baina gaur 
egun badirudi nolabaiteko 
geldialdi batera iritsi 
garela. 
oraindik euskara eremu 
askotan ez da lehen 
mailako hizkuntza, ez 
ditugu gureak diren 
hizkuntzak balioesten. 
gaur egun ditugun 
inguruneen gehiengo 
handia erdalduna da, eta 
hauek ez diote euskarari 
inolako baliorik eskain-
tzen. 
Hori da beharrezko 
duguna, hizkuntzei bere 
balioa emango dieten 
pertsonak, bai etxean, 
kalean, komunikabideetan, 
kulturan, lanean, zerbi-
tzuetan zein gobernuan. 
eta horixe da jokoan 
dagoena, errespetua".

"Hizkuntzei balioa 
emango dietenak 
behar ditugu"

bixente AtxA
Mondragon 
UniBertSitateko 
errektorea

"ekonomia honetan 
baliabide garrantzitsuena 
pertsonak izango dira eta 
gure erronka europako edo 
munduko gazte jantzienak 
heziko dituen hezkuntza 
eta unibertsitate eredu 
onena izatea da. eta 
ezinbestekoa da hori 
posible dela sinestea. 
Hezkuntza, ikerketa eta 
berrikuntzan egin behar 
den inbertsioak ez du 
alderdi politikoez ez 
esparru publiko edo 
pribatuez ulertzen. 
nire esperantza irailaren 
25eko emaitzek alderdi 
politikoei hezkuntza, 
ikerketa eta berrikuntzaren 
aldeko hitzarmen bat 
sinatzeko aukera ematea 
da. gure erronkarik 
handiena demografia da, 
talentu gaztea sortu behar 
dugu, lehenik eta behin, 
hemengoa eta kanpoko 
talentua erakartzeko gai 
bagara, hobeto. 
kalitate altuko oinarrizko 
hezkuntza, heziketa 
profesional eta unibertsi-
tarioa ditugu, ikastetxe eta 
unibertsitate publiko eta 
ez publikoekin; gure 
kasuan, kooperatiba. 
gure eztabaida parteka-
tzen ditugun helburuetan 
kokatzea nahi nuke, eta ez 
ereduetan. 
ez badugu elkarrekin 
aurrera egiten eta guztiok 
hobetzen, ondorioak 
euskadik eta bertako 
pertsonek jasan beharko 
dituzte". 

"Jokoan da globalki 
lehiatuko duen 
ekonomia sendotzea"

josebA sAGAstiGorDiA
garaia Parke 
teknologikoko 
zUzendaria

"ekonomia ez da dirua 
bakarrik, gogo-aldartea 
ere bada; herri serioa gara, 
dinamikoa, izualdi bakoa, 
kudeatzen dugu etengabe 
medioetan egon barik 
–zarata ateratzeke–, 
baina horrek ez du 
ziurtatzen adierazle 
sozioekonomikoak bila 
gabiltzan ongizate horri 
bideratuta daudenik. Hasi 
gara ikusten zela BPg eta 
langabezia moduko bi 
adierazle badabiltzan krisi 
hasierako norabidea 
hartzen, eta zela produk-
zio industrialari lotutako 
adierazle jakin batzuek 
bultza egiten dieten bi 
adierazleoi baina adi, 
susperraldi ekonomikoa 
eta gure industriari 
ematen zaion bultzada 
oraindik krisi garai 
betekoak dira, beldurrez 
gaude, eta zuhurtziaren 
diskurtsopean. Herri 
proiektu mailan berba 
egiteak, erronkak identifi-
katzeak eta adosteak, 
ekintza-plana bultzatzeak 
gogo-aldartean eragiten 
duten elementu ilusionan-
teak dira. i-25ean gober-
nu berria osatuko da, 
baditugu adibide argiak 
esaten dutenak zer ez den 
egin behar zenbakiak bat 
ez datozenean, eta, 
olatuak mugitzen jarraitu 
nahi dugula badakigunez, 
kolaborazioa eta kolabora-
zioa, ez dago besterik; 
baliozta ditzagun erronkak 
eta lanean segi dezagun".

"Norbaiten 
mesedetan, edo 
olatuak mugitzen?"

MArije UGAlDe
Bergarako 
MUSika eSkolako 
zUzendaria

"Parametro sozioekonomi-
koan, euskal Herrian 
espainiako estatuko 
autonomia batzuekiko 
abantaila handia dugula 
uste dugu euskaldun 
askok. Per capita errenta, 
langabezia-tasa, gastu 
soziala edo osasun 
asistentzia-mailan, 
europako herrialde 
garatuenetatik estatua 
baino gertuago gaude. 
Baina kulturari buruz ez 
nuke gauza bera esango. 
gure herriak ez dio arlo 
honi nahikoa arreta jartzen. 
Hemengo irakurtze tasa, 
kultur ondasunen kontsu-
moa, gastu publikoa, kultur 
ekoizpena edo kulturari 
lotutako lanpostuen 
okupazioa lehen aipatutako 
herrialdeetatik oso urrun 
daude. Hauteskunde 
hauetan erraza izango da 
hori ikustea, kultura inork 
aipatuko ez duelako. 
Politikariek ez dute ikusten 
beharrezko esparru honi 
buruzko promesa ikusga-
rriak egitea. Hurrengo 
gobernuari eskatuko nioke 
hezkuntza kulturalean 
gehiago inbertitzeko. 
Planak sortzea, etorkizu-
nean kultura kontsumitzai-
leak edukitzeko. irakurleak, 
antzerkizaleak, musika, 
artea… eta egitura sortzea 
oinarriak gogortuz, goi 
mailako eskolak, antzokiak, 
auditoriuma… euskal 
Herrian formazio ona lortu 
ahal izan duten artistei 
esker betetzeko". 

"Hezkuntza 
kulturalean gehiago 
inbertitu behar da"

ubANE mAdErA  |  deBagoiena

Irailaren 25eko hauteskundeeta-
ko emaitzek Eusko Legebiltzarrean 
indar politiko bakar bati gehien-
go garbia, eta, zer esanik ez, era-
bateko gehiengoa ematea nekeza 
izango da oraingo honetan. Jokoan 
da, baita ere, oposizioko ahots 
nagusia zeinek izango duen. 

Elkarrekin-Podemos koali-
zioaren presentziak eta hauta-
gaitza horren aldaerak Espainia-
ko Gorteetarako hauteskundeetan 
erdietsitako emaitzek erakutsi 

zuten moduan (bototan lehen 
indarra izatea lortu zuen EAEn 
eta Debagoienean, berriz, hiru-
garrena, baina EH Bildurekiko 
zein EAJrekiko oso gertu), mapa 
politiko berria gauzatuko da hau-
teskundeen ondoren Euskal Auto-
nomia Erkidegoan. 

Hala, legealdirako itunak, gai 
jakinekiko akordioak, oposizioa-
ren jarduteko modu berriak… 
gailentzeko aukerak nabarmenak 
izango dira hautetsontziekiko 
iraileko zitaren ondoren. 

behar berriak 
Edozein modutan, balizko bata-
sun horiek guztiak baldintzatuta 
izango dira kanpainan bertan 
zein hauteskundeen ondoren indar 
politikoek mahai gainean jarriko 
dituzten lehentasunen eta eskain-
tzen arabera.  

Izan ere, mapa politikoa alda-
tu den moduan, azken lau urteo-
tan nabarmen aldatu dira euskal 
gizartea osatzen duten komuni-
tateen lehentasunak eta beharrak. 
Krisi ekonomikoak ekarri dituen 

errealitate berriak, langabezia 
tasaren handitzea, erabakitzeko 
eskubidearen aitortzaren alda-
rrikapena, elkarbizitzarako pro-
zesua, abertzaletasuna, LOMCE-
ren aplikazioa, BEZaren igoerak, 
oro har, eta, bereziki, hainbat 
esparrutan izan duen eragina… 
alderdi politikoek gai horiekin 
guztiekin izango duten plantea-
mendua zein jokabidea erabaki-
garria izango da etorkizuneko 
Eusko Legebiltzarraren erretra-
tua egiteko. 

esparru nagusiak
Hori horrela, gizarteko sei arlo 
esanguratsutan eragile edo aditu 
diren beste horrenbeste pertsonak 
euren arloetan ikusten dituzten 
lehentasunekiko duten ikuspegia 
partekatu dute GOIENA papere-
koan, sortuko den gobernu berria-
ri begira. Euskadiren estatus 
politikoa, ingurumena, euskal-
gintza, hezkuntza, ekonomia eta 
kultura mahai gainean jarrita, 
oro har,  aldaketa beharra suma-
tzen dute guztiek ere.  

Zer dago jokoan irailaren 25ean? 
gizarteko esparru esanguratsuenetako lehentasunak partekatu dituzte sei eragilek

jUAnjo AlvArez 
eUSkal Herriko 
UniBertSitateko 
katedradUna
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Jose Mari Bengoa eta Migel Arregi oñatiarrak, Legazpin, Eder eta Mendi txakurrekin.  |   Maider arregi

Bengoa eta Plazaola, 
Euskal Herrikora

OIHANA ElOrTZA  |  oñati

Legazpiko Gipuzkoako Artzain 
Txapelketan lehenengo eta biga-
rren postuan sailkatuta, Euskal 
Herriko artzain txakur txapelke-
tan izango dira irailaren 17an 
Oñatiko Eder, Jose Mari Bengoa-
rekin, eta Arrasateko Lagun, 
Jesus Mari Plazaolarekin. Eder-ek, 
gainera, irailaren 25ean Oñatin 
egingo den Nazioarteko Artzain 
Txakur Lehiaketarako txartela 
eskuratu zuen. Bigarren urtez 
jarraian lehiatuko dira Oñatin 
Urzabal eta biak. 

Legazpin hirugarren sailkatu 
zena ere oñatiarra da, Migel Arre-
gi-ren Mendi, hain zuzen ere. 
Jose Luis Madinabeitia oñatiarrak 
ere hartu zuen parte.

birritan 
Bi aldiz aurkeztu da Jose Mari 
Bengoa Urzabal oñatiarra Eder 

txakurrarekin Gipuzkoako Txa-
pelketara, eta bietan lehenengo 
egin du: "Ez zen erraza izan, bai-
na lortu nuen, txakurra ondo 
dabil eta. Arregik meritu handia 
du, txakur gaztea du eta. Plazao-
lak, berriz, beldur apur bat bazuen, 
asko ibiltzen ez delako". 

Bi ariketa egin behar izan 
zituzten txakurrek eta txapela 
irabaztea gura izanez gero biga-
rren lana ondo egin beharra 
zegoela ikusi zuten Bengoak eta 
Eder-ek, parte hartu zuten beste 
zazpi txakurrek lehen ariketan 
egindakoa ikusi ondoren.

Arraza 
Erretiroa hartu zuenean oparitu 
zioten Eder Jose Mari Bengoari 
eta duela urte pare bat hasi zen 
serio lanean. "Txakurrak seku-
lako gogoa zuela ikusten nuen 
eta horrelaxe hasi nintzen. Baina 

ez da berdina antolakuntzan edo 
epaimahaian edo barruan egotea. 
Zuzenketa batzuk egin dizkidate 
Legazpin", dio oñatiarrak. 

Jose Mari Bengoaren Eder 
txakurrak, gainera, arraza one-
nari saria era jaso zuen Legazpin 
egindako Artzain Egunean. Gor-
beia Euskal Artzain Txakurra 
da Eder. Hain zuzen ere, euskal 
arraza galtzeko arriskuan dagoe-
la esan dute behin eta berriz 
artzain batek baino gehiagok. 
Egun 350 bat txakurrek dituzte 
bakarrik paperak aterata eta 
Euskal Herriko arraza autoktono 
hau bultzatzeko zenbait txa-
kur-hazlek Euskal artzaina duten 
baserritar eta beste jabeei ani-
matu nahi die erregistratzera.

Oñatin egingo den nazioarte-
ko lehiaketan txapelketaz gain 
erakustaldiak eta artisauak ere 
egongo dira.

oñatiarra, 'eder'-ekin, onena izan zen gipuzkoakoan

nazioarteko txapelketan ere ariko dira, bigarrenez

mIrEN ArrEgI  |  arraSate

Bozetara aurkeztea debekatu 
dio Auzitegi Konstituzionalak  
EH Bilduren lehendakarigai 
Arnaldo Otegiri. Auzitegi  Kons-
tituzionalak ez du tramitera ere 
onartu Otegiren helegitea. Ezez-
koaren ondorioz eta Espainiako 
auzitegien bidea bukatuta, 
2021eko otsailera arte Otegik ez 
du izango  hautatua izateko 
eskubiderik, baldin eta Europa-
ko Giza Eskubideen Auzitegiak 
ez badu kontrakorik esaten.  EH 
Bilduk Europara joko dutela 
adierazi du dagoeneko: "Bada-
kite Europara joko dugula eta 
bertan argudio juridikoak azter-
tuko dituzte". Debagoieneko EH 
Bilduk gaineratu du ohar bidez, 
"Espainiak Arnaldo hautagai ez 
izatea inposatzea erabaki" due-
la, "arrazonamendurik eman 
gabe, arrazonamendu juridiko 
zein politikoetan galtzen dutela 
jakin badakitelako".     

"Aro berrian"  
Debagoieneko EH Bilduk adie-
razi du ez dutela "sorpresa han-
dirik hartu", izan ere, diote, 

bazekitela erabakia ez zela para-
metro judizialetan hartuko, bai-
zik eta politikoetan". Gehitu 
dute, " boterearen indarra balia-
tuz argudiorik gabeko inposizioa" 
ezarri dutela. Otegiren inhabi-
litazioarekin "euskal gizartea 
iraganeko parametrotan man-
tentzea bilatzen dutela" ere esan 
du alderdiak. Eta nabarmendu: 
"Ez dakite EH Bildu eta euskal 
gizartearen gehiengoa jada bes-
te aro baten gaudela, erabaki-
tzearen aroan eta inhabilitazio 
eta oztopoen gainetik, bidea 
bukaeraraino egitea erabakita 
dugula". Hala ere, Otegik kan-
paina egiten jarraituko duela 
esan dute, "ahots eta aurpegi 
nagusia izaten, horrela erabaki 
dutelako oinarriek". 

Eguaztenean, Arrasateko 
Herriko Plazan, elkarretaratzea 
egitekoak ziren Auzitegi Kons-
tituzionalaren erabakia salatze-
ko Demokraziaren alde hautagai 
guztiak lelopean. Egun berean, 
edizio hau itxi ondoren, EH Bil-
duko Debagoieneko hautagaiak 
ekitaldia egin behar zuten, Are-
txabaletan.

otegik "aurpegi eta ahots 
nagusi" izaten jarraituko du

O.E.  |  arraSate

"Espainia blokeatuta dago eta 
momentu honetan geldirik ego-
tea atzera egitea da. Herri hau, 
Euskal Herria, martxan dago 
eta aurrera egin behar da". Hitz 
horiexek esan zituen EAJko 
Gipuzkoako zerrendaburu Jose-
ba Egibarrek Arrasaten, alder-
di jeltzaleak han zabaldu duen 
hauteskunde bulegoaren ire-
kieran. 

"Eraikitzen jarduteko unea" 
dela ere aipatu zuen Egibarrek: 
"Hau ez da bat-batean egiten 
den eraikuntza bat. Etengabeko 
aberrigintza honetan, garbi 
dago garaian garaiko lehenta-
sunak zeintzuk diren jakiten 
asmatu egin behar dela, eta hor 
EAJk fidagarritasun bat era-
kusten du". Eraikuntza hori 
elkarlanean egin beharrekoa 

dela ere esan zuen: "EAJ ez da 
egia osoaren jabe eta ez dago 
bakarrik herri honetan. Horre-
gatik, eskatzen duguna da, bide 
garbiak definituz, elkarlanean 
aritzea".

Gaineratu zuen EAJren hau-
tagaitza abertzalea dela. "Aber-
tzaleak eta aurrerakoiak gara. 
Herri honen etorkizunarekin 
konprometituta gaude eta bada-
kigu zertara aurkezten garen", 
nabarmendu zuen Egibarrek.

bulegoa 
Egibarrekin batera, Maria Uba-
rretxena Arrasateko alkatea, 
Jose Ramon Zubizarreta Esko-
riatzakoa eta Elena Lete Ber-
garakoa egon ziren, besteak 
beste, bulegoaren irekiera eki-
taldian, Arrasateko Maala Erre-
bala kalean. 

Euskal Herria "martxan" 
dagoela esan du Egibarrek

Ubarretxenea, Egibar eta Urrutia ekitaldian.  |   iManol Soriano

O.E.   |  arraSate

Gipuzkoako Diputazioak eus-
karazko aldizkako publikazioei 
bideratutako diru-laguntzak 
659.700 eurotik 831.600 eurora 
igoko ditu. 

Imanol Lasa foru bozera-
maileak azaldu duenez, 172.000 
euroko gorakada hau EAJ-PSE 
alderdien arteko gobernuak 
euskarazko aldizkako publi-

kazioak "euskara suspertzeko 
prozesuan agente estrategi-
kotzat" hartzen dituelako egin 
dute. Gainera, Diputazioak 
laguntza-lerro berri bat sortu 
du eskualdeen arteko kolabo-
razioak sustatuko dituzten 
toki hedabideen proiektuen-
dako. Lehen deialdian, 100.000 
euroko diru-laguntza izango 
du.

Euskarazko hedabideendako diru-laguntzak 
%26 igo ditu gipuzkoako Foru aldundiak
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LEINTZ UDAL EUSKALTEGIA
Nafarroa 2 - Aretxabaleta
Intxaurtxueta 9 - Eskoriatza
943 79 21 68 
idazkaritza@
udaleuskaltegia.eus

BEDITA LARRAKOETXEA 
UDAL EUSKALTEGIA
Bidebarrieta, 
18-behea, Oñati
Tel.: 943 78 24 96
euskaltegia@onati.eus

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

BERGARAKO UDAL 
EUSKALTEGIA
Barrenkalea, 33 
(Irizar jauregia)
Tel.: 943 76 44 53
euskaltegia@bergara.eus

Karmele Agirregabiria, Udal euskaltegietako aurtengo leloarekin.  |   iManol Beloki

Matrikulazio epea 
zabalik dago hil 
bukaerara arte aEKn 
eta udal euskaltegietan
eskaintza zabala dute, bai euskara ikasi nahi 
dutenentzat, baita hobetu nahi dutenentzat ere

ENEKO AZurmENdI  |  deBagoiena

Bailarako euskaltegiak ikasturte 
berriarekin hastear daude. Horre-
gatik, matrikula egiteko gonbita 
luzatu diete euskara ikasi edo 
hobetu nahi duten guztiei. Izan 
ere, hilabete bukaerara arte izan-
go du aukera matrikulatu nahi 
duenak.  

Udal euskaltegiek urteroko 
oinarrizko eskaintza mantendu-
ko dute; euskalduntze eta alfabe-
tatze maila guztiak eskainiz. 
"Ahaleginak egingo ditugu idaz-
kuntza eta mintzamena lantzeko 
ikastaro bereziak sortzeko. Horrez 
gain, errefortzu eskolak, DBHko 
ume etorkinei bideratutako ikas-
taroak eskaintzeko asmoa ere 
badugu eta beste hainbat zerbitzu 
ere eskainiko ditugu, eskaintza 
zabala da", adierazi du Karmele 
Agirregabiriak, Leintz Udal Eus-
kaltegiko zuzendariak. 

Bestalde, aurtengo udal eus-
kaltegietako leloa erabili euskara 
da. Lelo hori aintzat hartuta, leku 
guztietan euskara erabiltzera 
bultzatu nahi dituzte herritarrak 
euskaltegietatik. "Arlo guztietan 
bultzatu nahi dugu euskararen 
erabilera. Lanean, jolasean, lagun 
artean... azken finean, erabilera 
bera da bultzatuko duguna", nabar-
mendu du Agirregabiriak. 

Aekn ere aukera 
AEKn –Alfabetatze Euskalduntze 
Koordinakundea– ere matriku-
lazio epea zabalik dago oraindik, 
hil bukaerara arte. Urriaren 3an 
hasiko dute ikasturtea eta Arra-
sateko AEKn orotariko eskaintzak 
dituzte. "Maila guztietako eskain-
tzak ditugu, bai mintzapraktika 
saio bereziak, baita autoikaskun-
tzako saioak ere. Euskaltegian on 
line eskaintza ez dugu zabaltzen, 
baina AEK barruan bai, gela bat 
daukagulako eta bertara bideratzen 
ditugulako  on line  ikastaro horiek", 
dio Oskar Elizburuk, Debagoiene-
ko AEK-ko zuzendariak. 

lelo afektiboa 
Koordinakundeak atera nahi 
duen leloa %100 afektiboa da. 
Hala adierazi du Elizburuk. Afek-
tibotasunari garrantzia ematen 
diote metodologian. Besteak bes-
te, pertsonen arteko harremana-
ri garrantzia eman nahi diote. 
"Mezuak berak esaten duen beza-
la, afektiboa izateaz aparte, efek-
tiboa ere bada. Hain zuzen ere, 
gustura eta harreman onean ika-
sita, efektiboagoa da ikasketa, 
baita baliagarriagoa ere", azpi-
marratu du Elizburuk.

korrika
Ikasturte honetan Korrika ospa-
tuko da, eta hasi dira prestaketa 
lanetan. "Ezin dugu ezer aurre-
ratu. Esan dezakedana da uda-
rako kamiseta batzuk atera geni-
tuela, lehenengo jauzi hori ema-
teko. Ezin dut gehiago esan, 
bakoitzak atera ditzala ondorioak, 
kamisetak berak ematen duen 
informazioarekin", azpimarratu 
du Elizburuk.

ENEKO AZurmENdI  |  deBagoiena

Bederatziurrenari amaiera eman-
go zaio bihar, Arantzazuko Ama-
ren Egunean.

Egun handia izaten da bihar-
koa eta bi ekitaldi nagusi izaten 
dira: alde batetik, Oñatititik oinez 
egiten duten martxa, eta bestetik, 
eguerdiko meza nagusia. "08:00etan 
irteten gara Oñatitik, otoitz egi-
nez, abestuz eta gogoeta eginez. 
500 pertsona inguruk osatutako 
talde ederra batzen gara eta gero 
meza nagusia izaten da. Ondoren, 
Oñatiko Musika Bandak jotzen 
du. Horixe izaten da ospakizun 
eguna", adierazi du Iñaki Beris-
tain frantziskotarrak.

errukia 
Urtero gai edo mezu bat izaten 
da, bai bederatziurrenean zehar, 
baita Arantzazuko Amaren Egu-
nean bertan ere. Bada, aurten-
go gaia errukia da. "Jubileo 

urtean gaudela kontuan hartu-
ta, gaia emana dator", dio Beris-
tainek. Horri lotuta, aurtengo 
mezua ondorengoa da: Erruki-
tsua, aita bezala.

beherakada 
Arantzazura hurbiltzen den 
jende kopuruari erreparatuta, 
behera egin du azkeneko urtee-
tan. "Erlijio eta eliza kontu 
hauetan, beheraka doa jende 
kopurua, eta hemen ere antze-
maten da. Oraindik ere, biltzen 
den taldea ederra da", azaldu 
du frantziskotarrak. Gaineratu 
du kopuruak ez duela horren-
beste inporta eta balio duena 
"barrutik bizitako hori" dela 
nabarmendu nahi izan du.

etxerat 
Etxerat elkarteak dispertsioaren 
aurkako protesta egingo du Aran-
tzazun, 11:00etan. Horrez gain, 

Dispertsioaren haurrak izeneko 
txostena emango diote Iñigo 
Urkullu lehendakariari. 

Autobus zerbitzua
Egun berezia izanda, autobus 
zerbitzu berezia izango da Oña-
ti eta Arantzazu artean. Oñatitik 
07:30ean irtengo da lehenengoa 
eta 18:30ak arte ordu erdian behin 
egongo da autobus zerbitzua. 
Arantzazutik 08:00etan izango 
da lehena eta 19:00etan azkena.

Honako geltoki hauek izango 
ditu autobusak: Olakua, Kale 
Goiena, Korreosko geltokia, Elkar 
Hezi–Arantzazuko Ama kalea– 
eta Arantzazu.

Bestalde, 10:00etatik 14:00eta-
ra bitartean errefortzua egongo 
da eta ordu erdiroko zerbitzu 
horretan autobus bat gehiago 
arituko da. Gainera, Arantzazu-
ko aparkalekua betetzen bada, 
autobusez igo beharko da.

Bihar, egubakoitza, ospatuko dute 
arantzazuko amaren Eguna
oinez egiten duten martxa eta meza nagusia izango dira ekitaldi nagusiak

esAnAk

"Euskararen 
erabilera arlo 
guztietan 
bultzatu 
gura dugu"

K a r M E l E  a g I r r E g a B I r I a   |   l e i n t z 
u d a l  e u s k a lt e g i k o  z u z e n d a r i a

"Afektiboak 
izateaz aparte, 
efektiboak ere 
bagara AEKn" 

o S K a r  E l I Z B U r U   |   d e b a g o i e n e k o 
a e k - k o  z u z e n d a r i a
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AlEx ugAldE | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z

gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

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

Zuzendaria  eneko azkarate
Erredaktore burua ubane madera
Sailetako arduradunak xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
larrañaga (Publizitatea)

Maketazioa imanol soriano, aitor lagoma, 
Publizitatea mireia larrañaga, amaia 
mundiñano, ziortza martin, imanol elortza, 
Jokin uribeetxeberria 
testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa, nerea artola.

EgoItZa nagUSIa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
berriak@goiena.eus

PUBlIZItatEa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

HarPIDEtZa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

lege gordailua:  ss-965/2014
ISSn: 2174-369x
tirada: 18.850 ale
Difusioa: 18.507 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

I
railaren 25ean, Euskadik aukera itzela dauka, beste behin, 
frogatzeko bere demokrazian parte hartzen duen herria dela, 
bere etorkizuna erabakitzen duela eta bere arazoak eragin-
kortasunez kudeatzen dituela. Tradizionalki, euskal hautes-

kundeetan, batez besteko parte-hartzea hauteskunde orokorren 
gainetik egon izan da.

Duda barik, horren arrazoia da gure historia hurbilaren 
berezitasuna; izan ere, horren eraginez, heziketa politiko handia 
daukagu inguru hauetan, eta, horrenbestez, konpromiso handia 
horrekiko, Estatuko beste erkidego batzuetan dagoen hoztasu-
netik oso urrun.

Gutxi –edo ezer ez– egiten 
ari dira Espainiako Erreinuan 
egoera hori hobetzeko; ez da, 
gaur-gaurkoz, solasaldiaren, kon-
tsentsuaren eta akordioaren 
erakusleihorik onena. Krisialdia, 
ustelkeria kasuak... eta iazko 
abendua ezkero, gobernua osa-
tzeko gaitasunik eza, hauteskun-
deetara birritan deitu ostean.

Eta egoera horretan, hauteskunde autonomikoak ditugu; 
inolako errurik izan gabe, Euskadiko hiriburu administratibotik 
–Gasteiz– 365 kilometrora sortutako lohiek zipriztinduta egongo 
dira. Konfiantza daukat gure kultura politiko zabalean, aintzat 
hartuko ditugula hemen dauzkagun gizarte ongizate maila han-
diak, aurrean ditugun erronkak, eta abar; ea hori guztiori nahi-
koa erakargarria den hautetsontziak botoz leher ditzagun eta 
paso egin ez dezagun.

Bestela, ze aurpegi jarrita animatuko ditut nire lagunak 
demokraziaren festan parte har dezaten? Helduleku bakarra 
daukat: "Hau ez da hangoa bezala". Hori ez da argudio bereizga-
rri edo bereizlea, baizik eta borondateen biderkatzaile eta era-
gilea han-hemenka, desengainua geldiarazteko, eta aldarrikatze-
ko parte hartzeko eskubidea daukagula gure erakundeak kudea-
tzen dituzten gobernuak hautatzeko orduan. Horregatik, 
Euskadik botoa eman behar du.

IñAKI cAsAs
goiena.eus/komunitatea/

Euskadik botoa eman behar du

baloratuko ditugu 
hemen dauzkagun 
gizarte ongizate 
maila handiak

z a b a l i k

Z
einek gura ote du gaur egun elizara joatea, galdetuko 
dute askok… bada, uste baino gehiagok. Elizak ez dira 
bakarrik elizkizunetara joateko; fededunondako ez ezik, 
badira jendearen topagune, gogoeta-leku, artearen eta 

herriko historiaren eta bizitzaren gordeleku ere, beste batzuen 
artean. Eta, guztiaren gainetik, denondako lekuak dira. Erlijioa-
ren ikuspuntutik, Jainkoaren etxea dira, eta, beraz, denon etxea. 
Hori horrela izanda, ulertezina egiten zait elizkizunak eta turis-
ten bisita gidatuak ez dauden beste une guztietan elizak giltzaz 
itxita egotea. Eskaera txikiagoa duten baliabide batzuen erabil-
garritasuna ez bada zalantzan jartzen, zergatik horiena bai?

lEIrE KOrTAbArrIA | lkortabarria@goiena.eus

Giltzaz itxita

u st e a k  u st e

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

Kazetaria eta 
artista garaikidea
Iban Arantzabal
http://goo.gl/adgffz

Goienatik Gipuzkoa kultura 
deitzen zen telebista programa 
bat egiten genuen. Oso maitea 
genuen programa, egia esan. 
Batzen ziren Gipuzkoako Foru 
Aldundiko kultura teknikariek 
zuten jakintza eta Goienatik 
telebista egiteko behar zena. 
Emaitza duina zen. Askotan, 
hala ere, izaten genituen 
komentarioak Artelekutik 
bueltan etortzen zirenean 
kazetariak… Komentario haiek 
gogoan eta irakurri berri dudan 
liburua aintzat hartuta zati bat 
gustatu eta ekarri dut blog 
honetara, Juan Luis Zabalaren 
Txistu eta biok liburutik. Berari 
baimena eskatu barik eta zatiok 
irakurtzean barre egin dudala 
egileari aitortu ostean. 

Ondo pentsatuta, azken 
batean inbidiagatik izango da 
seguru asko. Artista garaikideak 
nahi duena egiten du, bere 
barruko bulkadari askatasunik 
handiena eman diezaioke, eta 
horixe bera txalotuko diote 
gainera, bere buruari mugarik 
jartzen ez dion sortzaile ausarta 
dela esanez. Kazetariak, aldiz, 
eskatzen zaion piezaren 

neurriari, tonuari eta gainerako 
ezaugarri nagusiei ez ezik, men 
egin behar die: egiari, 
errealitateari edo dena 
delakoari; zuzentasun 
linguistiko eta gramatikalari, 
hizkera xenofobo, sexista edo 
misantropoa saihestuz; 
medioaren ideologiari, 
deontologiari eta, egokitzen 
bada, premia komertzialei; iritzi 
publikoa deitzen denari eta 
ustezko zentsuzkotasunaren 
mugei. Eta hori guztia, nahitaez, 
aintzat hartu behar du 
ordenagailuaren aurrean tekla 
bat zanpatzen duen bakoitzean.

… Nolanahi ere, aitortu 
behar dut atsegina zaidala arte 
garaikidea, erakarri egiten 
nauela…  … Seguru asko 
erabateko askatasuna eskaintzen 
duelako, gehienetan funtsezko 
ezertarako baliagarri izan gabe 
bere baitan alferrik galtzen den 
askatasuna bada ere.

Urarekin topa
Angel Erro
http://goo.gl/6r8XoC

Ez naiz sineskeriatsua, baina 
otorduren batean norbaitek 
topa egitekoa egin eta kopa 
hutsik baldin badut edo une 
horretan ura edaten ari banaiz 
—inoiz gertatu da—, ez dut 

edalontzia goratzen edo, posible 
bada, presatzen naiz 
hurbileneko botilatik ardoaz 
edo betetzeko. Ez ohi naiz 
sineskeriatsua —edan zalea 
izan beharko dut, beraz—, 
baina urarekin topa ez egitekoa 
zorrotz betetzen dut, etxean 
ama zenak irakatsita. 
Horregatik hainbesteko ikara 
eragin zidan, astelehenean, 
ETB2ko saio batean Urkullu 
lehendakari eta 
lehendakarigaiak topa beti 
urarekin egiten duela aditzeak. 
Suerte txarra ekartzen omen 
du. 

Baten batek jaulki lezake 
orain arte ez zaiola gaizkiegi 
joan, baina zoritxar kontuetan 
inoiz ez da jakiten noiz. Beste 
batek argudia lezake politikan 
baten zoritxarrak beste 
norbaiten zoriona dakarrela 
eta, beraz, gaitzerdi. 
Lehiakideak, badaezpada, ur 
botilen kutxak bidaltzen 
irudikatzen ditut. Zabalak 
Evian (alderantziz naive baita), 
Mendiak Cloud Juice izeneko 
euri ur garesti eta lurra ukitu 
gabe bildua, Otegik "Bitxi 
Katalan"... Alonso Madrilen 
galdetuz zerbait bidali ala ez (ur 
bedeinkatua?), ez baita erraza 
asmatzen EAEn zer emaitzaren 
zain dauden, zain egon badaude 
eta, Rajoy presidentea izanen 
bada.
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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 eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00

Denon artean, 
denon herria 
Ion Albizu gonzalez
aretxabaleta

Psikologiari bi kontzeptu 
lapurtuko dizkiot bizi garen 
hiper-hauteskunde (estatuan 
zein EAEn) egoera hau 
ulertzen saiatzeko. 

1-Indefensión aprendida 
delakoa. Horrek esan nahi du 
pairatzen duen pertsonak ez 
duela ezer egiten 
sufrimendua ekiditeko, 
aukerak izanda ere; jasotako 
sufrimenduak etsipenera 
eramaten du, bizitza horrela 
dela onartzera eta etorkizun 
barik bizi irautera.

2-Erresilientzia. Hau justu 
kontrakoa da. Jasotako 
sufrimenduetatik onik atera 
eta harago, pertsona moduan 
osatuagoa-indartsuagoa-hobeto 
atera. 

Lehenengoan, pertsonak 
bere ilusioa, erabakiak, 
etorkizuna… besteengan 
uzten ditu, era pasiboan. 
Bigarrenean, aldiz, norberak 
hartzen du bere bizitza 
sorbalda gainean. 

Lehenengo zein bigarren 
kontzeptuetan kokatu 

daitezkeen gizarteak egon 
badaude.

Ikusi duguna ikusita, 
Espainiako gizartea 
indefensión aprendida 
delakoan kokatuta dagoela 
esango nuke; ez du bere 
etorkizuna bere gain hartu. 
Herritarrek barneratu dute 
aldaketa ez dela posible, eta 
pentsamendua errealitate 
bihurtu da.

Guk –euskal gizartea– non 
kokatuko genuke gure burua?

Egoera ikusita, 
aurrerapen barik dagoela 
esango nuke, txarrerantz 
doan zantzu batzuekin. 
Gizarte moduan datu bakar 
bat: EAEko PIBak gora egin 
duen arren, familien sarrerak 
jaitsi egin dira. Herri 
moduan, erabakitzeko 
eskubidea gauzatzeko bidea 
argitu barik.

Betikoek ez gaituzte 
egoera honetatik aterako. 
Orduan, zer egingo dugu? 
Ilusioa jan digutenei boterea 
ematen jarraitu? Edo herria 
motxilan sartu eta aurrera 
egin? 

Espainian ez, baina 
geurean badaude 
aldaketarako aukerak; hortaz, 
zeini dagokio horren 
lidergoa? 

Eta zertarako izan behar 
du?

Arnaldo Otegiren 
taldearen proposamenak 
herriarengan jartzen du 
horren ardura eta boterea. 
Denon artean, denon herria 
eraikitzeko gonbita!

Animo!

Erabakiaren eta 
erantzunaren 
zain
Josu Pereda
('debagoiena eredu. zabortegirik 
ez!' elkartearen izenean)
arrasate

Urtero bezala, aurten ere 
oporraldiak eskaintzen digun 
deskonexioa amaitu osteko 
epean gaude. Deskonexio 
horrek, ordea, ez ditu 
aurretik genituen kezkak eta 
korapiloak askatu, eta berdin 
diraute, utzitakoan bezala. 

Korapilo horietako bat 
Epelen Gipuzkoako 
zaborrarentzat egin nahi den 
zabortegiaren mehatxua 
dugu. Luzatu genien horretan 
ardura duten arduradun 
politikoei auzi horren 
aurrean zituzten iritziak eta 

asmoak azaldu eta argitu 
zezaten eskaera. Ez genuen 
erantzun zehatzik jaso eta 
gaur da eguna, oraindik ere, 
Mankomunitatetik erantzunik 
jaso gabe jarraitzen dugun 
eguna. Non da gaur egungo 
mankomunitateko arduradun 
politikoek kudeaketan ezarri 
dutela dioten "trasparentzia"? 
Ez ote da hitz egokiagoa 
"sekretismoa"? Erantzun 
horren eskean behin eta 
berriz zuzendu garen arren, 
ez da erantzun garbirik jaso. 
Nola izendatu kudeaketa 
eredu hori? 

Herritarrei loturiko 
kudeaketa, egokia izateko, 
printzipio eta balore 
batzuetan oinarrituta egon 
behar dela uste dugu. Gai 
gehienetan ekonomiak 
garrantzi handia du, noski; 
ez, ordea, ezarritako 
printzipioen gainetik 
jartzerainoko garrantzia, 
gaiak sensibleak direnean, 
batik bat. Zabortegiaren 
auzian arlo ekonomikoak 
garrantzia duela ez dago 
ukatzerik, baina, printzipioak 
sendoak izanez gero, hauek 
gainditzeko modukoak dira. 
Ba al duzue hondakinen 
bilketa eta ondorengo 
kudeaketan egin 

beharrekoentzat 
ingurumenarekiko oinarri 
sendorik? Ekonomiaren 
printzipioak soilik finkatu 
behar al digu etorkizunerako 
bidea zein den? Eta gu 
guztion osasuna non gelditzen 
da?

Arrasateko alkateak bere 
posizioa argitu zigun. 
Mankomunitatean bozketa 
egonez gero, Arrasateko 
udalak ezezkoari eutsiko 
lioke? EAEko hauteskundeen 
atarian gaude eta herritarrek 
jakin nahi dute Epelen 
Gipuzkoa osoko zabor 
nahasia jartzeko asmoa 
duzuen edo ez. Beraz, alderdi 
guztiei eskatzen diegu gai 
honen inguruan argi eta 
garbi posizionatzeko. 

Gure aldetik, Debagoiena 
eredu. Zabortegirik ez! taldea 
berriz ere martxan dagoela 
adierazi nahi dizuegu. 
Datozen asteetan sinadurak 
jasotzen jarraituko dugu gure 
eskualdean eta udazkenerako 
plangintza ere prestatzen hasi 
gara.

Guztiok inplikatzen 
bagara, lortuko dugu Epeleko 
zabortegi nahasiaren 
proiektua ez egitea.

Debagoiena eredu. 
Zabortegirik ez!

Garden
aLOS QUarTeT
EÑAUT ELORRIETA + OREKA TX + AUKERAN DANTZA KONPAINIA

Irailaren 24an, 22:30ean Bergarako Udal Pilotalekuan
Sarrerak salgai 15, www.pikupe.com edo Pikupe Produkzioak-ek Artekalen duen egoitzan
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OIHANA ElOrTZA  |  oñati

60 urte betetzen dira aurten pasio-
tarrek Euban (Zornotza, Bizkaia) 
euren ikastetxea zabaldu zutela. 
Martin Elortza elgetarra izan zen 
egitasmo horren sustatzaileetako 
bat eta non egin erabaki eta las-
ter hasi zen proiektua lantzen 
Damian Lizaur arkitekto oñatia-
rra. Irailaren 17an ospatuko dute 
urteurrena eta hango ikasle izan-
dakoak daude gonbidatuta. "Deba-
goieneko batek baino gehiagok 
ikasi genuen han", dio Jose Anto-
nio Urteaga oñatiarrak. 

Argazkiak 
Hego Euskal Herriko eta Gali-
ziako ehunka ikasle batu zituen 
Eubako pasiotarren ikastetxeak. 
1948tik 1956ra iraun zuten lanek, 
"eta lehen ikasleak obrak bukatu 
aurretik joan ziren ikastetxera. 
Gabiriako eta Deustuko ikaste-
txeetatik joandakoak izan ziren 

lehenak, 110", dio pasiotarren 
artxiboa astindu eta datuak eta 
argazki zaharrak berreskuratzen 
lanean ibili den Urteagak. 

Argazkietan agertzen diren 
gehienak, gainera, identifikatuta  
ditu: "Pianoa jotzen ari den hau 
Juan Carlos Irizar da. Bertsotan 
ari den hau, berriz, Jose Mari 
Iriondo. Hemen agertzen den hau 
Julen Elgorriaga da. Miguel Mari 
Lotina eta Anton Mari Aldekoa-O-
talora ere ikusten dira erretra-
tuetan. Baita Xabier Mendiguren 
Bereziartua eta Joseba Zulaika 
ere". Gogoan du logela azken 
pisuan zutela: "Ohe guztiak zeu-
den gela bakarrean, hirugarren 
pisuan. Lau ilaratan zeuden jarri-
ta. Arropekin eramandako male-
tak ohe azpian gordetzen genituen". 

Azkaine 
Jose Antonio Urteagak esanda-
koaren arabera, Martin Elortza 

elgetarraren ideia izan zen erai-
kina Euban egitearena. "Oso 
kudeatzaile ona omen zen Elor-
tza. Errepublika garaian, ihes 
egin behar zuten beldur ziren, 
eta bere ideia izan zen Azkaine-
ko eraikina erostea", dio. Gogoan 
du haren heriotza ere. "Filoso-
fiako ikasleak ginen gu eta gogoan 
dut nola joan ginen denok Elge-
tara elizkizun batera. Abestu 
egin genuen; elizkizun solemnea 
izan zen. Gerora, argazkiak iku-
sita, jakin dut Martin Elortzaren 
aldeko hileta elizkizuna zela 
orduko hura". 

Pasiotarren ordenak antola-
tuta, duela bi urte omendu zuten 
Martin Elortza (Elgeta, 1899-Lima, 
1966). 1954ko otsailaren 24an 
gotzain izendatu zuten, Perun. 
Hamaika urterekin sartu zen 
Gabiriako Kolegio Apostoliko 
zaharrean, eta 1924an egin zen 
apaiz. Langile burutsu eta neka-

gaiztzat jotzen dute pasiotarren 
ordenan eta paper garrantzitsua 
aitortzen diote erlijiosoen ikas-
keta-sistema berritzeko ahalegi-
nean. Seminarioko lehen euska-
ra irakaslea izan zen, eta ikasle 
guztiak behartu zituen euskara 
ikastera.

Eubako eraikinaren proiektua 
zuzendu zuen Damian Lizaur 
arkitektoaren hiletaz ere gogo-
ratzen da Urteaga: "Etxe bereko 
bat baino gehiago hil ziren auto 
istripu berean, eta hileta jende-
tsua izan zen".

Mojak 
Pasiotarren artxiboan aurkitu-
tako argazkien artean, eraikina-
ren lehen harria jarri zituztene-
koak ere aurkitu ditu Urteagak. 
Burgosko gotzaina ageri da ber-
tan, bedeinkazio lanak egiten. 

Ikastetxea eraikitzeko lanak 
egiten ere agertzen da, baita ikas-

leak ere ikasteko mahaiak garraia-
tzen ere. Signako (Italia) mojak 
ere agertzen dira argazki askotan; 
fraide pasiotarrek deitu zituzten 
sukaldeaz, joskintzaz eta garbi-
ketaz arduratzeko.

euskara 
Hasierako urteetan otoitz egiteko 
espiritua eta diziplina ziren oina-
rriak Euban, eta latina ikasgairik 
garrantzitsuenetakoa. Matema-
tika eta natur zientziak sartzen 
joan ziren gero. Euskarak, baina, 
beti izan du garrantzia Zornotza-
ko ikastetxe horretan. Jose Mari 
Iriondok dioen bezala, oraindik 
gogoan du Martin Elortzak hasi-
tako Atzizkiak eta Aditza: gipuz-
kera-bizkaiera lanak.

Euskara eta euskal kultura 
lantzeko, Bidez eskolako aldiz-
karia argitaratzen hasi ziren 
1963an, erabat euskaraz idatzita. 
Bost urtean 27 ale inguru kale-
ratu zituzten. Bi urte lehenago, 
Amistad kaleratu zuten, gaztele-
raz. Bietan idatzi zutenen artean 
daude: Nikolas Aldai, Joseba 
Zulaika, Anton Maria Aldekoa-O-
talora eta Jose Antonio Urteaga. 
1959tik 1979ra artean Euba´ko 
Euskal Jaiak ospatu zituzten 
urtero eta euskal kulturaren ingu-
ruko zenbait ekintza antolatzen 
zituzten beti: dantza taldeak, Esti-
txu, Lupe eta Gontzal Mendibil 
abeslariak edo Azpillaga eta Laz-
kao-Txiki bertsolariak, esaterako, 
izan ziren orduko jaietan. Lupe 
abeslariaren kontzertu bateko 
argazkiak, gitarra eskuan duela, 
aurkitu dituzte artxiboan.

txartela 
1956 eta 1969 urte bitartean 1.029 
ikaslek eman zuten izena Euban. 
Urte hartan San Gabriel ikaste-
txearen aldia hasi zen eta 1977an, 
Lauaxeta ikastolarena. 

Sasoi hartan Eubako ikasle 
izandako guztiak daude gonbida-
tuta irailaren 17an egingo den 
ospakizunera. Orduko historia 
laburtzen duten informazio pane-
lak jarriko dituzte, argazki zaha-
rrekin ilustratuta. Eguerdian 
elkartuko dira eta argazki era-
kusketa zabalduko dute; dantza-
riak, bertsolariak eta abeslariak 
ere egongo dira ongietorri ekital-
dian. 13:00etan ikastetxeko insta-
lazioetara bisita egingo dute, ira-
ganetik gaur egunera arte inguruak 
nola aldatu diren ikusteko. 
14:00etan argazkiak aterako dituz-
te taldeka eta 14:30ean izango da 
bazkaria. Bazkarira joan gura 
duenak aurretik egin behar du 
ordainketa: 30 euro sartu behar 
ditu Laboral Kutxako kontu korron-
te honetan: 3035 0033 60 0330028963. 
Izen-abizenak jarri behar dira 
ordainketa egiten denean. Infor-
mazio gehiagorako, bi telefono 
zenbaki hauetara deitu 656 78 76 
80 edo 653 01 61 17 edo hona idatz 
daiteke mezua: gabiria-euba@
hotmail.com. "Ea asko elkartzen 
garen", dio Urteagak.

H E r r I a K

Pasiotarren ospakizuna
gaur egun lauaxeta ikastola dagoen eraikinak 60 urte bete ditu

Sustatzailea elortza elgetarra izan zen eta arkitektoa lizaur oñatiarra

DebAGoienDArrAk 1964an ateratako argazkia da hau. Goiko ilaran 
daudenak dira, ezkerretik eskuinera: Joseba Zulaika antropologoa (Itziar), 
Jesus Mari Larrea (Bergara), Juanito Aranburu (Bergara), Jesus Mari 
Baskaran (Arrasate) eta Luis Mari Zabalo (Antzuola). Beheko ilaran: 
Alberto Gabilondo (Osintxu), Jose Antonio Urteaga (Oñati), Santi 
Gabilondo (Oñati) eta Iñigo Andonegi (Mutriku). 

PaSiotarren artXiBoa

hirU Argazkian agertzen den itxura du gaur egun Eubak. Eraikin 
nagusiaren zatirik handienean Lauaxeta ikastolako gelak daude. 
Erretiratutako pasiotar gutxi batzuek erabiltzen dute zati txiki bat. 
Aurrealdeko eraikin horizontalean adinekoen erresidentzia bat dago eta 
inguruan dauden etxe tutelatuak ere egoitza horrek kudeatzen ditu. 
Ageriko zein estalitako kirol eraikinak ikastolarenak dira.

PaSiotarren artXiBoa

DAMiAn lizAUr Damian Lizaur arkitekto oñatiarrak egin zuen Eubako 
eraikinaren proiektua. Urretxuko ikastola dagoen eraikina ere berak 
egindakoa da. Lehen, pasiotarrak zeuden han, baina egun, ikastola 
bakarrik dago. Damian Lizaur arkitekto oñatiarra 1956an hil zen auto 
istripu baten. Eubako obrei buruz kuriarekin Deustun egindako bilera 
batetik zetorren. Familiako hainbat kide hil ziren istripuan. 

PaSiotarren artXiBoa

MArtin elortzA Inazio Iguaran, Luzio Apraiz eta Martin Elortza 
elgetarra izan ziren pasiotarren etxea non egin erabaki zutenak. 1959ko 
udan, ikasturte bukaeran, Elortzak (orduan Moyobambako gotzaina) 
banatu zizkien ikasleei diplomak. Argazkian zutik agertzen den mutikoa, 
esaterako, Xabier Mendiguren Bereziartua da, Kontseiluko presidente 
izandakoa.

PaSiotarren artXiBoa

oñAti



2016-09-08  |  egUena  |  gOIENA10 arraSatE

(*) BIRZIKLETA azoka - 
•	 Zer	batuko	da:	egoera onean dagoen edozein material. edozelako 

bizikletak, mendikoak, paseokoak, errepidekoak, haurren bizikletak, 
trizikloak, kaskoak, belozimetroak, gurpilak, eskularruak, maillotak... 

 Materiala garbi eta egoera onean ekartzea eskatzen da. (Patinak 
eta patineteak ez dira jasoko)

•	 Noiz	eta	non	batuko	da	materiala:  udal azokan 
	 	 	Irailaren	10an,	zapatua		11:00 – 13:00

	 Irailaren	13ean,	martitzena,	eta	15an,	eguena
   11:00 – 13:00 - 17:00 – 19:00

•	Salneurria	jabeak	jarriko	dio	
•	Saltzen	ez	den	materiala	eta	saldutakoaren	zenbatekoa	jabeari	

itzuliko zaio irailaren 22an, eguena 17:00 - 19:00 udal azokan. 

HIRI BUSA 
•Irailaren	16tik	22ra,	hiri	busa	DOAN.

** adingabeek autobusa erabili ahal izango dute ba-
karrik nagusi batekin badoaz edo ohiko eskola bidaiak 
egiteko (aurreko urteetan sortutako arazoak gerta ez 
daitezen)**

DOAKOA

ARRASATEKO 
MUGIKORTASUN 

ASTEA 2016
“Mugikortasun adimentsua, ekonomia indartsua”

Irailaren	16tik	22ra

EGITARAUA
 Irailak 17 Zapatua

• BIRZIKLETA AZOKA – Bigarren eskuko bizikleta azoka
Mondragones kalean, azoka ondoan. 11:00–14:00   
(*) noiz eta nola batuko den materiala

• ERAKUSKETA  
 -	MUGITU	ZAITEZ	BIZIKLETAZ.	Seber	Altube	plaza.	
 11:00-14:00. Paseoko bizikletak, tolesgarriak, eletrikoak
 
 Irailak 18 	Domeka
• BIZIKLETA BIRA Irteera:	Seber	Altube	plaza	10:00

 Irailaren 16tik 22ra  
• MUGIKORTASUN ADIMENTSUA
Zure mugikortasun iraunkorra saritzen dugu. sina ezazu 
konpromisoa eta lor itzazu sari bikainak.
Parte hartzeko baldintzak: 

• Mugikortasun iraunkor baten aldeko konpromisoa sinatzea 
• arrasatearra izatea edo arrasatetik/arrasatera lanera edo 
beste edozein ekintzatarako joan-etorriak egitea 
• Ibilbide	hauek	oinez,	bizikletaz	edo	garraio	publikoan	egitea

Konpromisoa	jasotzeko	eta	sinatuta	entregatzeko:	
BAZen,	Liburutegian,	Kiroldegian,	udal	webgunean	edo	
agenda21@arrasate.eus.
 Irailaren 13tik 28ra  
• ERAKUSKETA
- MUZIBAR-ARBOLAPETA-SAN	FRANTZISKO:	
	 berrantolaketa	proposamenak.	Kulturate

BIZIKLETEN ERREGISTROA
Urritik	aurrera

Arrasaten bizi bazara, zure bizikleta erregistratu 
dezakezu BAZen.

Udal	erregistro	bat	sortuko	da	nahi	duen	herritarrak	
bere	bizikleta	erregistratu	dezan.	Honekin	lortu	nahi	
da	informazio	erabilgarria,	lapurretak	daudenean	
laguntzeko,	galdutako	bizikletak	identifikatzeko….

 

Muzibar-Arbolapeta hiri tartea gaur egun  |   XaBi goroStidi

xAbI gOrOsTIdI |  arraSate

Europako Mugikortasun Astea-
rekin bat eginez Mugikortasun 
Astea antolatu du Arrasateko 
Udalak irailaren 16tik 22ra. Herri-
ko biztanleen artean bizikletaren 
eta garraio publikoaren erabile-
ra sustatzeko helburuarekin, 
hainbat ekintza antolatu dira 
aurtengo edizioaren baitan. 

birzikleta azoka
Aurten ere Birzikleta azoka egin-
go dute Mondragones kalean. 
Irailaren 17an izango da 11:00eta-
tik 14:00etara. 

Erabiltzen ez dituzten bizi-
kletak bertan saldu nahi dituzten 
herritarrek Udal Azokan entre-
gatu beharko dituzte. Horretara-
ko aukerak zapatu honetan, 
11:00etatik 13:00etara, eta iraila-
ren 13an eta 15ean, 11:00etatik 
13:00etara eta 17:00etatik 19:00eta-
ra. Egoera onean dauden era 
guztietako bizikletak jasoko dira, 
eta hauen salneurria jabeak eza-
rriko du. Behin azoka amaituta, 
irailaren 22an bueltatuko zaizkie 
jabeei euren bizikletak edo euren 
bizikleten salmentarekin lortu-
tako dirua. 

Irailaren 17an, eta azokaren 
ordu berean, Mugitu zaitez bizi-
kletaz erakusketa egongo da Seber 

Altube plazan eta hurrengo egu-
nerako bizikleta bira antolatu 
dute, 10:00etan, Seber Altuben. 

Mugikortasun adimentsua
Urtero bezala, hiri busa dohainik  
izango da Mugikortasun Aste 
osoan. Horretaz gain, mugikor-
tasun adimentsu kanpaina anto-
latu du Arrasateko Udalak. Bizi-
kletan, oinez edo garraio publikoz 
mugitzeko konpromisoa sinatzen 
duten herritarren artean sariak 
banatuko dituzte. Besteak beste, 
bizikleta ekipamenduak eta 
Lurraldebus txartelen kargak. 

Iazko Birzikleta azoka   |  goiena

Mugikortasun Astea garraiobide 
osasuntsu eta garbiak sustatzeko
doako hiri busa eta bigarren eskuko bizikleten azoka ez dira faltako 

x.g.  |  arraSate

Irailaren 13tik 28ra arte, Muzi-
bar-Arbolapeta-San Frantzisko 
hiri tartea berrantolatzeko era-
kusketa jarriko du Arrasateko 
Udalak Kulturaten.  

Erakusketaren helburu nagu-
sia da hiri zati hori antolatzeko 
proposamenei buruz herritarren 
iritzia  jasotzea. Horretarako, 
planoak eta proiektuari buruz-
ko informazio zehatza egongo 
dira eskuragarri. 

hiru multzo, 21 proposamen
Erakusketan, kale tarte hori 
antolatzeko 21 proposamen 
izango dituzte herritarrek, hiru 
multzo nagusitan banatuta: 
Erreka azaleratu barik, erreka 
azaleratuta zabalera txikiare-

kin eta erreka azaleratu gabe 
zabalera handiagoarekin. "Hain-
beste proposamenekin, nahas-
garria izan daiteke herritarren 
iritzia norantz doan jakitea. 
Beraz, hiru multzo nagusitan 
antolatzea erabaki dugu", adie-
razi dute Udal Gobernuko 
kideek.

Oinezkoentzako kale bihur-
tzea, aparkalekuak murriztea, 
bidegorria egitea eta halako 
proposamenak egongo dira 
mahai gainean. Herritarrek 
hainbat aukera izango dituzte 
euren iritziak helarazteko. Lehe-
na, Kulturaten bertan; bigarre-
na, BAZen; eta hirugarrena, 
www.arrasate.eus webgunean. 
Iritziak emateko epea otsail 
bukaera arte izango da.

Muzibar-San Frantzisko hiri 
tartea antolatzeko erakusketa

Uda partean zortzi 
bizikleta agertu dira

Arrasateko Udalak jakinarazi 
duenez, zortzi bizikleta agertu dira 
uda sasoian. Ez dute argitu 
galdutakoak edo lapurtutakoak 
diren, baina udaltzainen bulegoan 
daude. Bizikletaren bat falta 
dutenek bertara joan beharko dute  
haren deskribapen batekin.

Horrelako kasuak hobeto 
ebazteko, herriko bizikleten 
erregistroa egin nahi du Udalak. 
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Ordutegia:
Astelehenetik asteazkenera: 09:30 – 16:00
Ostegunetan eta ostiraletan: 09:30 – 19:00

Zapatuetan: 09:00 – 13:00

Zabaldu berria!

%100 beganoa 
den linea organikoa 

zure ilearentzat
Zaindu eta babestu 

zure ilearen 
pH egokiena

Tel.: 943 04 10 07 | Antso Abarka 6 | Zigarrola | Arrasate

H
asiera baten ez zen 
gure planetan sar-
t z en  abuz tuan 
bidaiatzea. Baina 

horrela tokatu zen. Opor luze-
rik ez, baina egun gutxi batzuk 
lapurtu ahal izan genizkion 
lanari zein beste beharrei, 
eta, beraz, aukera parean suer-
tatuta, aurten etxean ez gera-
tzea erabaki genuen.

Ez zen bertan ginen bos-
garren egunera arte gertatu, 
egun osoko nekeak lotara 
gonbidatzen zaituen beste gau 
horietako batean. Une horre-
tan, denborak legerik jarrai-
tu gura ez duenean, memoriak 
soilik ezagutzen duen istorio 
berberean hasi zen oraina 
idazten. 

Urteko sasoi ezberdinari 
legokeen tenperatura kontras-
terik ere ezin sumatu, aire 
girotuak ahultzen baitzuen 
udako beroa. Eta horrela, jen-
de berriak inguratzen gintuen 
aulki hartatik, Bartzelona 
hirian aurkitzen ez zen Har-
lem auzotik, ikuskizunak 
norabide ezkutuak –baina 
akaso aurre ezagutuak– har-
tu zituen, keak antzina lez, 
azken notak ekar zezakeena-
ren metaforan. Urtzear zeuden 
gelek hoztutako edalontzia 
esku jolasean beste behin. 
Doinua berbera bailitzan, 
erritmoari sustraitzeko gura, 
koordinazioa paradigma amai-
gabeetan desegitear... 

Paperean idatzita neukan 
testu zaharrekoa edo oporrek 
ekarritakoa, zein momentu 
zen errealago jakin guran, 
garai bateko bidaiak eta orain 
urruti ditudan lekuak birgo-
goratzen amaitu ditut oporre-
tako azken egunak.   

Harlemeko 
kluba

"denborak legerik 
jarraitu gura ez 
duenean, hasi zen 
oraina idazten"

n i r e  u s t e z

NErEA 
mAKAZAgA

XaBi goroStidi

Legedi berrietara moldatzeko eraldaketa prozesu sakona egin dute 
Udalpe elkarteko kideek. Pasa den zapatuan inauguratu zuten, eta 
lokal berrian argitasuna da nagusi. 

Udalpe elkartea berrituta 

xAbI gOrOsTIdI  |  arraSate

Emakume Txokoak eta Jabetze 
Eskolak irailean hasi eta urte 
amaiera arte iraungo duten ikas-
taro eta tailer ugari prestatu 
dituzte. 

Jabetze Eskola Emakume Txo-
koaren formazio eta topaketa 
gunea da, eta haren helburuak 
dira emakumeak euren buruaren 
jabe izatea eta horretarako sareak 
sortzea. Horiek gauzatzen lagun-
tzeko, hainbat ikastaro eta tailer 
prestatu dituzte. Horietako bat 
bideogintzarekin lotutakoa izan-
go da. Itziar Bastarrika argazki-
lariak gidatuko du eta euskaraz-
ko 19 saio izango dira, denak 
astelehenetan. 

Horietako beste batean autoes-
timua eta jabetza landuko dira 
Pepa Bojo psikologoaren lagun-
tzarekin. Martitzenetan izango 
dira saioak, guztira bederatzi 
saio izango dira. 

Emakume Txokotik ere hain-
bat ikastaro prestatu dituzte. 
Mindfulness ikastaroan, oreka 
emozionala lortzeko tresnak jorra-
tuko dira Pepa Bojorekin. Ema-
kumeok geure burua zaintzen 
izenburua duen ikastaroan, masa-
jeak, berreziketa posturalak eta 
luzaketak landuko dira Antonia 
Nogueirasekin, eta Jaione Albe-

nizen eskutik munduko dantzak 
ikasketako aukera izango da, 
besteak beste.

izena emateko baldintzak
Ikastaro eta tailer ezberdinetan 
izena emateko epea irailaren 
12tik 16ra izango da. Interesa 
dutenek Emakume Txokoan ber-
tan, telefonoz, e-postaz edo web 
ataritik egin dezakete. 

Izen emate orria Emakume 
Txokoan edo www.arrasate.eus 
webgunean eskuratu daiteke. 
Aukeratutako ikastaroak gustu-
koenen arabera zerrendatu behar-
ko dira, behar beste plaza ez 
dauden kasuetan lehentasunak 
ezartzeko. Zortziko taldeak izan 
beharko dute, eta Arrasaten errol-
datutakoek lehentasuna eta pre-
zio merkeagoak izango dituzte.

Ikastaro ugari Jabetze Eskolaren 
eta Emakume Txokoaren eskutik 
irailaren 13tik 16ra bitartean eman beharko dute izena interesatuek

Arrasateko erretiratuen elkar-
tetik irteera polita antolatu 
dute irailaren 28rako, eguez-
tena.

Pasaian hamarretakoa egin 
ondoren barkuz bidaiatxoa 
egingo dute Albaola itsason-
tzia dagoen museoraino. 
Museoa bisitatu ondoren  atse-
denalditxoa egingo dute eta 
jarraian Unietako Oianume 
sagardotegian egingo dute 
bazkaria. Izen emateak irai-
laren 14an egingo dira, 
10:30ean, erretiratuen egoitzan, 
32 euroren truke.

Abaroa elkartetik 
Donostia itsasontziz 
ezagutzeko irteera

1953. urtekoek Zugarramurdin 
egingo dute aurtengo ospaki-
zuna, irailaren 24an. Interesa 
dutenek ondorengo kontu 
korrontean egin dezakete 60 
euroko diru-sartzea: 3035-0202-
74-2021044186. 

1955ean jaiotakoek ere 
Arrasatetik kanpo ospatuko 
dute. Urriaren 1ean elkartuko 
dira Lekeitiora joateko.  Kasu 
honetan ere 60 euroko kostua 
izango du, eta antolakuntzatik 
diru sarrera lehenbailehen 
egitea eskatu dute. Horreta-
rako kontu korrontea: 3035-
0202-72-2021046489

1953an eta 1955ean 
jaiotakoek kintadak 
egingo dituzte  

x.g.  |  arraSate

Arrasate Musikalen 2016-2017 
ikasturteko matrikulazio epea 
zabalik dago astelehena ezkero. 

Kontrabaxua, biola eta tuba 
bezalako instrumentuetan izena 
emateko lekua geratzen da orain-
dik, eta baita 4-5 eta 5-6 urteko 
musika tailerretan ere. 

Interesa dutenentzat, hau da 
idazkaritza ordutegia: goizez, 
10:00etatik 12:00tara eta arratsal-
dez 16:00etatik 20:00etara. 

ikasturteko lehen kontzertua
Oporretatik itzuli berri diren 
arren, Arrasate Musikaleko Big 

Band-eko kideek asteburu hone-
tan egingo dute ikasturteko lehen 
kontzertua.

Domekan izango da, irailak 
11, Legazpiko jaien baitan. Hitzor-
dua 19:00etan, Herriko Plazan. 

Diskoa salgai
Aipatu beharra dago Big Bande-
ko partaideek disko bat atera 
berri dutela eta domekako kon-
tzertuan bertako pieza asko joko 
dituztela. 

Diskoa lortu nahi duenak 
Monte tabernara edo Arrasate 
Musikalera joanda eros dezake, 
bost euroren truke.

Arrasate Musikalen matrikulatzeko 
epea zabalik dago irailean zehar

x.g.  |  arraSate

Iraila eta ikasturte hasiera hitzak 
sinonimoak direla esan daiteke. 
Hori dela eta,  kurtso eta ikasta-
roak egin nahi dituztenek  hain-
bat zeregin dituzte iraileko lehen 
egunetan.

Helduen Heziketa Iraunko-
rrean izena eman nahi dutenek   
datorren astelehenean izango 

dute azken eguna, irailaren 16an. 
Hizkuntza eskolan izena eman 
nahi dutenek irailaren 18ra arte, 
eguaztena, izango dute horreta-
rako tartea.   

Euskara ikasi nahi dutenen-
tzat, bi aukera eta bi data: Udal 
Euskaltegian irailaren 25ean 
amaituko da epea eta AEKn, aldiz,   
irailaren 30ean.

HHIrako, hizkuntza eskolarako eta 
euskaltegietarako izen emateak 

Ikaslea matrikula  betetzen.  |   goiena

 

IrAILEAn HAStEn DIrEn IKAStArOAK

ikastaroa hasiera ordutegia Prezioa

bideoak sortzen eta editatzen irailak	26 18:00-20:00 57E - 62E 

Autoestimua eta jabetza irailak 27 15:30-17:30 27E - 32E 

bazen behin...Ni! irailak 28 18:30-20:30 24E - 29E 

Ahotsarekin jolasean irailak 29 18:00-20:00 21E - 26E 

Irakurketa feministen txokoa irailak 29 18:03-20:30 24E - 29E 

mindfulness irailak 28 18:00-20:00 20E - 35E 

Pilates-Yoga irailak	26 20:00-21:30 20E - 35E 

Emakumeok gure burua ezagutzen irailak 28 16:30-18:00 20E - 35E 

munduko dantzak irailak 30 18:00-20:00 20E - 35E 

Autodefentsa feminista azaroak 12 10:00-14:00 doan

Feminismo deskolonialak azaroak 2 18:00-20:30 11E - 13E 
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PLAZAKO DANTZA
TRADIZIONALA 

URRIA - eKAINA / Hasiera: Urriak 3
1. maila: Astelehena 18:00

Dantza-txokoa: Astelehena 19:30

Informazioa eta izenematea:
• AED: 943 77 12 28 / aed@aedelkartea.com
• Gazte Bulegoa: 943 25 20 65 / gaztebulegoa@arrasate.eus

Laguntzaileak:Antolatzailea:

Josetxo Aranzabal

ImANOl bElOKI  |  arraSate

EBA mailako MU saskibaloi tal-
deak denboraldi berriari hasiera 
emateko Euskal Kopa jokatuko 
du. Aurten, gainera, ez dute kate-
goria ezberdinetako taldeek nahas-
tuta jokatuko. Hau da, EBA kate-
goriakoak euren artean jokatuko 
dute, eta LEB mailakoak beraien 
artean.

Lehenengo partidua Easo 
Loquillo taldearen aurka izango 
da, zapatuan, 18:30ean, Iturripen; 
irailaren 17an, berriz, Santurtzi-

ren aurka jokatuko dute; iraila-
ren 18an, Zarautzen aurka; irai-
laren 24an, atsedena izango dute; 
eta irailaren 25ean, Tolosaren 
aurka jokatuko dute Iturripen, 
19:30ean. Finalerako sailkatuko 
balitz, norgehiagoka urriaren 
1ean edo 2an jokatuko luke.

Fitxaketei dagokienez, Alex 
Lorenzo berriro itzuliko da tal-
dearen diziplinara. Iaz, lan kon-
tuagatik ezin izan zuen jokatu, 
baina hasieratik egongo da tal-
dean. Andoni Atxa ere, nahiz eta 

juniorra izan, EBAko taldearekin 
entrenatuko da eta denboraldia-
ren zehar hainbat partidutan 
parte hartuko du. Bukatzeko, 
Mario Madinabeitia Gasteizko 
jokalaria da eta probatzen ari da 
taldean.

ligako lehen jardunaldia 
Euskal Kopako lehen partidua  
etxean jokatuko dute  Easo Loqui-
lloren aurka. Eta, ligako lehen 
partidua talde beraren aurka 
jokatuko dute, kanpoan.

Euskal Kopa hasiko du 
MU saskibaloi taldeak
zapatuan, easoren aurka lehiatuko da, 18:30ean, iturripe kiroldegian

MUko jokalaria erasoan Easo taldearen aurkako partidu batean.  |   iManol Soriano

I.b  |  arraSate

Arrasateko Trikiti Eskola 25. 
urteurrena ospatzen hasiko da 
gaur. Egitarau zabala prestatu 
dute, baina horietatik bitxiena 
Trikigin izango da. Trikitia eta 
gin-tonica batzen dituen ekintza 
da, eta bigarren urtez egingo 
da. 

Herriko Plazan, 18:00etan 
hasita, Kajoi, Nahi, Irati, Itza-
la, Rumba, Dublin, Aterpe eta 
Arrasate tabernetako taberna-
riek gin-tonic erakustaldia egin-
go dute, zuzeneko trikiti doinuek 
lagunduta. Hala, Gure dozuna 
jo ekintza egingo dute Trikiti 
Eskolako ikasleek.  Maixa Liza-

rriba Trikiti Eskolako irakas-
learen esanetan: "Gure dozuna 
jo ekintza zerbait inprobisatua 
izango da. Ikasleek nahi dutena 
joko dute, baina, batez ere, beti-
ko kantuak izango dira. Iaz, 
ordu erdiko saioa egin zuten, 
eta aurten beraien kontura ere 
ari dira prestaketa lanetan. Ea 
zer moduz irteten den…". 

probatzeko aukera 
Nahi duenak trikitia eta pan-
deroa porbatzeko aukera izan-
go du, eta, instrumentuak gus-
tatuz gero, datorren ikasturte-
rako matrikula egiteko aukera 
izango da Herriko Plazan. 

Trikiti Eskolaren zilarrezko 
ezteiak ospatzen hasiko dira gaur

I.b  |  arraSate

Zortzigarren Kulturate Akus-
tikoa aurrera doa, eta aste 
bukaera honetan eskaintza 
zabala izango da. Egubakoitzean, 
irailaren 9an, Amorante taldea 
izango da, 20:00etan. Iban Uri-
zar musikari elgoibartarra izan-
go da oholtzan. Bost kantaz 
osatutako soinu postalak eratu 
ditu, bere lana erakusteko. Alaitz 
Alberdi eta Joseba Agirrezaba-
lagak marraztu eta serigrafia-
tutako postalak dira, eta Rafa 
Rodrigok origamiz eginiko sobre 
baten gordeak. Sobre hauek 
egiteko papera, berriz, Josune 
Galartzak sortua da. Hala, lau 
artisten arteko elkarlana sarean 
batuz osatu ditu kantuak.

Zapatuan, berriz, Morgan 
taldea izango da, 20:00etan. Musi-
kari madrildarrek pop eta soul 
doinuak eskainiko dituzte zuze-
nean. Carolina de Juan abesla-
riaren kantak; Paco Lopezek 
gitarrarekin eta ahotsekin, 
Ekain Elortzak bateriarekin, 
Alejandro Ovejero baxuarekin,  
eta David Schulthess teklatuaz 
lagunduta joko dituzte.

Amaitzeko, Aurora beltran 
Kulturate akustikoaren egita-
raua ixteko, Aurora Beltran 
musikaria izango da domekan, 
20:00etan. Belladona eta Tahu-
res Zurdos taldeen buru izan 
zen, eta 2004a ezkero bakarlari 
moduan ari da.

VIII. Kulturate Akustikoa ixteko 
hiru emanaldi asteburuan

I.b  |  arraSate

Arrasateko Ford Mugarri esku-
baloi taldea abuztuaren 23tik ari 
da entrenatzen aurtengo denbo-
raldirako prest egoteko. Astean 
lau eguneko entrenamendu saioe-
kin, denboraldi-aurreko partiduak 
jokatzen hasiak dira.

Zapatu honetan, Gure Auzu-
ne taldearen aurka jokatuko dute 
Musakolan. Irailaren 17an, berriz, 
Jesus Mari Herrero Pitxi torneoa 
jokatuko dute Romo taldearen 
aurka. Aurten, klubeko talde 
guztiek hartuko dute parte lehia-
keta honetan. Goizean, infantilek, 
kadeteek eta Gipuzkoako senio-
rrek, eta arratsaldean, berriz, 
gazte taldeak eta Euskadiko txa-
pelketako Ford Mugarrik. Infan-
tilek eta kadeteek Aloña Mendi-
ren aurka jokatuko dute eta 
beste hiru taldeek Bizkaiko Romo 
klubeko taldeen aurka. 

irailaren 24an hasiko da liga
Denboraldi-aurrea amaitzean, 
irailaren 24an hasiko dute liga 
seniorrek. Lehen partidua, 
Zumaiako Pulpo taldearen aurka, 
etxetik kanpora.

jokalari bila, azpiko mailetan
Infantil, kadete eta gazte maile-
tako taldeetan jokalari bila ari 
dira. Hala, eskubaloian jokatu 
nahi duenak Iturripera joan behar-
ko du entrenamendu orduetan.

Ford Mugarriko atezaina erasoaren zain eskuak zabalik.  |   ekaitz FilarMendi

Ford Mugarri eskubaloi taldea hasi da 
denboraldi-aurreko partiduekin
zapatuan, gure auzune taldearen aurka lehiatuko da Musakolan
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Udal Euskaltegiak euskarazko 
A1, A2, B1, B2, C1 (EGA) eta 
C2 mailetako ikastaroak eskai-
niko ditu. Matrikulazioa zaba-
lik dago irailaren 27ra arte. 
Irizar jauregian dagoen eus-
kaltegian bertan egin daiteke. 
Informazioa: 943764453 edo 
euskaltegia@bergara.eus.

Udal diru laguntzak
Euskara ikastearren eta ikas-
keta osagarriak euskaraz egi-
tearren diru laguntzak eman-
go ditu aurten ere Udalak.

Hiru laguntza izango dira: 
bata, Udal Euskaltegitik kanpo 
euskara ikasten dutenentzako 
(Bergarakoan ikasi dutenen-
dako euskaltegitik ematen dira); 
bestea Udako Euskal Uniber-
tsitatean parte hartzen dute-
nentzako; eta, azkenik, UNEDe-
ko Idazle Eskolako ekintzetako  
parte hartzaileendako.

Laguntzak pasa den ikas-
turteko ikasketei dagokie. 
Eskaerak hilaren 15era arte 
aurkez daitezke Udaleko erre-
gistro orokorrean. Info. gehia-
go: www.bergara.eus/dirula-
guntzak_euskara, 943779166 edo 
euskara@bergara.eus.

Udal 
euskaltegiko 
matrikulazioa 
zabalik dago

Danbor soinuekin hasiko 
dira San Martin jaiak

E.A./m.T.  |  Bergara

San Martin jaietan hainbat berri-
kuntza izango dira aurten, besteak 
beste, Berakatz-Zopen I. Lehia-
keta edota Munibe plazan Xaxau 
konpartsak jarriko duen txosna-
gunea. Bertan herri-bazkaria 
egingo dute zapatuan. 

Urtero moduan, danborrada-
rekin hasiko dira jaiak, inoiz 
baino parte hartze handiagoa 
izango da.

berrikuntzak azokan
Zapatuko San Martin azokaren 
baitan, berritasunak ere izango 
dira aurten. Izan ere, postuak 
Oxirondo azokan eta bertako 
plazan jarriko dituzte San Martin 
plazan beharrean, eta Gazta lehia-
keta eta odoloste dastaketa Kata-
bia plazan izango dira. 

Bestetik, 12:00etan Erleak eta 
Eztia ikastaroa izango da, eta 
Etxerako botikina ikastaroa 
12:30ean. Bestalde, lehenengoz 
Berakatz zopa lehiaketa egingo 
dute Santa Marinako arkupeetan.

konpainia berriak danborradan
Nagusien danborradan hiru kon-
painia berri izango dira aurten. 
Lokatza txirrindularitza elkar-
tearena, Demasa konpainia eta 
gazte talde bat. Danborrada eta 
San Martinen errepresentazioa 
bukatzean, Joselu Anaiaken kon-
tzertua izango da plazan. 

etxanizi aitortza
Bestalde, aurten bere azken urtea 
dela eta, Ramon Etxaniz txistu-
lariari aitortza egin nahi dio 

udalak, txistulari eta dantzarie-
kin batera "ekitaldi xume bat" 
egingo dute jai hauetan.

Munibeko eskaintza 
Txosnagunean hainbat hitzordu   
izango dira sanmartinetan. Hala, 
hilaren 16ko gauean, egubakoitza, 
What A Band eta Bi Bala taldeak 
izango dira. Hurrengo egunean, 
berriz, elektrotxaranga arratsal-
dez eta ASEA eta The Riff Truc-
kers gauean. Domekan, berriz, 
20:30ean, La Basu eta Aneguria.

datorren eguenetik domekara nobedade askorekin 
datozen festetan murgilduko dira bergararrak

Urtero ikasturte hasieran egi-
ten duten garbiketa orokorrak 
eragina izango du datozen egu-
notan Agorrosin Ekintza 
Guneak eskaintzen dituen 
hainbat zerbitzutan. Hala, esa-
te baterako, irailaren 16tik 18ra 
bitartean kiroldegia guztiz itxi-
ta egongo da.

Horrez gain, spa gunean 
irisgarritasuna hobetzeko 
lanak egiten dihardute langi-
leek, eta egunotan itxita dago; 
hilaren 18ra arte spa ez da 
erabilgarri egongo.

Igerileku estali biak hila-
ren 11ko 14:00etatik irailaren 
18ra egongo dira itxita. Kan-
poko igerilekua, berriz, ire-
kita egongo da hilaren 15era 
arte. Irailaren 12tik aurrera 
arratsaldez soilik zabalduko 
dute, 14:00etatik 19:30era.

jardueretan izen ematea
Jardueretan izena emateko 
epea hilaren 6an itxi zuten. 
Aldiz, igeriketa eskolan, zapa-
buruen izen ematea irailaren 
9tik aurrera etorri ahala egin-
go dute.

Agorrosin guneko jardue-
ra desberdinen hasiera irai-
laren 19an izango da.

Konponketa 
eta txukuntze 
lanak 
Agorrosinen

Asteon hasi dituzte danborradarako entseguak.  |   aMaia tXintXUrreta
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Informa zaitez:

Ingeles klaseak
Matrikula epea zabalik
• Haurrak 
   (2 urtetik gorakoendako)
• Gazteak
• Helduak
• Azterketa ofizialetarako 
   prestakuntza
• FCE eta CAE azterketetarako     
   ikastaro trinkoak irailean

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

Udalak irailean antolatu duen 
Musika klasikoari eskainita-
ko zikloaren baitan, Kaabes-
tri Ensembleren emanaldia 
izango da etzi, zapatua, Maria-
ren Lagundiko elizan, doan. 
Hari eta perkusio instrumen-
tuak izango dira protagonis-
ta kontzertuan, goi mailako 
musikarien eskutik.

Kaabestri Ensemble 
taldeak kontzertua 
eskainiko du zapatuan

Joseba Leturia argazkilari 
bergararraren Nire ikuspun-
tua mostra ikusgai egongo da 
Aroztegin domekara arte, 
irailak 11. Erakusketaren gaia 
arkitektura modernoa da; hala, 
Euskal Herrian zein mundu-
ko hainbat txokotan eraikin 
ikusgarriei ateratako argaz-
kiak ikus daitezke.

Joseba Leturiaren 
argazki erakusketa 
ikusteko azken egunak

Gaur, eguena, Bergarako Emon 
taldeak kontzertua eskainiko 
du kartzela zaharrean, Moittuai! 
eta Generacio 3 taldeekin bate-
ra. 22:00etan izango da hitzordua, 
eta sarrera doan izango da. 
Ikasturte hasiera samurrago 
egingo dute, musikaz eta dan-
tzaz lagunduta. 

bira amaiera
Kontzertu honekin hasiko du 
Emonek Azken sua dantza  izen-

datu duten kontzertu sorta, Sua 
biraren azken lau emanaldiak, 
hain zuzen. Gaurkoaren ostean, 
Kataluniara abiatuko dira, Mont-
blanc herrian joko baitute irai-
laren 10ean. 

Horren ostean, urriaren 2an 
Bergaran ospatuko den Kilo-
metroak jaian izango dira, eta 
azkenik, birari bukaera boro-
bila emateko, Buenos Airesen, 
Argentinako hiriburuan, izan-
go dira azaroan.

Gaur gauean gaztetxean piztuko du 
Emon taldeak 'Azken sua dantza' 

A
maitu da uda eta denon 
ahotan ibili den opor oste-
ko sindromea pasatuta 
dagoela ematen du. Dagoe-

neko Euskal Herriko haur, nera-
be, heldu… egunerokoan mur-
gilduta gaude. Nire txikiek ere 
ikastolako lehen eguna izan dute 
gaur. Urduritasuna, alaitasuna, 
udan ikusi ez dituzten laguntxoak 
ikusteko irrika… eta momentu 
berean, nagusiena arduratuta. 
Ziklo aldaketa, irakasle berria 
eta etxeko lanen ardura. Inork 
berari ezer esan gabe bere burua 
bueltaka hasi da. Norbaiti entzun-
go ziola argi dago… Ez baditut 
ondo egiten? Asko egin beharko 
ditut?

Handitzen, bai, handitzen 
dabil, eta inguruan entzuten due-
nak ere arduratzen du. Zer esan 
guraso batek honen inguruan? 

Nola lasaitu? 6 urtetxorekin etxe-
ko lanak baino zerbait gehiagotan 
pentsatu beharko luke, ezta?

Zorionez, azken hilabeteetan 
artikulu ugari irakurri ditut etxe-
ko lanen inguruan, eta gehienak 
kontrako iritziarekin. Agian, 
ikasleak gainkarga hori jasaten 
du eta ez dauka zertan, eskola 
barruan egiten dena eta egiten 
den modua aldatzea izan ahal da 
aukera. Honekin batera, haurra-
ren denbora librea murrizten 
dugu,  familiarekin egoteko den-
bora murrizten da; ikasteak hau-
rrarengan interesa piztu behar 
du eta etxeko lanekin kontrakoa 
lortzen dela uste dut.

Handitzen doa bai… baina 
oraindik ere jolastea, ondo pasa-
tzea… izan beharko litzateke bere 
ardura handiena. Lanak, lanak 
heltzen dira eskatu gabe ere. 
Gozatu eta asko jolastu! hauek 
izan dira gaurko egunean agur-
tzeko azken hitzak..

Handitzen,
handitzen...

sAIOA 
gArITANO

n i r e  u s t e z

"lanak, lanak 
heltzen dira eskatu 
gabe ere"

Jon Mujika 
txapeldun
Bermeon

goiena

Ordubete eta 45 segundotan osatu 
zuen Bergarako igerilariak 
Bermeotik Izaro irlara joan-etorria 
Salome Campos zeharkaldian, eta 
ondorioz, txapela eraman zuen. 
Horrez gain, bere pisua atunetan 
jaso zuen sari gisa. 5.000 metroko 
proba eginda, bigarrenari minutu 
eta erdiko tartea atera zion.

JulEN IrIONdO  |  Bergara

Valentziako Chiva herrian bi 
sari lortu dituzte Bergarako Zeze-
nak ganadutegikoek: ganadutegi 
onenarena eta zezen onenarena. 
Hura "sokamuturraren katedra-
la" dela kontuan hartuta, pozik 
itzuli dira etxera Almortza eta 
kideak: "Esan ziguten denbora 
asko zela ez zutela halako egun 
batekin gozatu, halako karrere-
kin", zioen gustura.

Valentziako, Aragoiko, Nafa-
rroako eta EAEko bina ganadu-
tegik hartu zuten parte Chivako 
sokamuturretan, antolatzaileek 
gonbidatuta, eta ganadutegi one-
na izateagatik 2.000 eta zezen 
onenagatik 500 euroko sariak 
irabazi dituzte bergararrek.

Zezen onenaren saria Sindi-
kalista izenekoarekin lortu zuten. 
"Aurretik soka-mutilak joaten 
dira, eta denak pasa zituen aurre-
tik bost aldiz-edo, eta hori da 
gauza bat oso gutxi ikusten dena. 
Oso ondo bukatu zuen ibilbidea, 
zezena gora etorri zen, gero eta 
arrisku handiagoa zuen, eta hori 
han asko baloratzen da". Zezenak 
nerbioa edukitzea eta azkarra 
izatea garrantzitsua dela dio 
Almortzak; Valentziako sokamu-
turrean zezen bakoitzak ordube-
te egiten zuen kalean: "Gure hiru 
zezenek bikain aguantatu zuten".

Halakoek ganadutegiari "pres-
tigio handia" ematen diotela ere 
bazioen: "Oihartzun bera izan ez 

arren, entzierroetan Iruñea litza-
tekeena da hura sokamuturrean. 
Atera kontuak herri honetan 
nolako afizioa duten: herriak 
7.000 biztanle ditu, eta zezeneta-
ko peñak 3.000 bazkide, ia herri-
tarren erdia, eta sokamutur egu-
netan egoten dira 20.000 pertso-
natik gora". Eta beste datu bat: 
"EAEn 300 ikuskizun egiten dira 
urtean, Nafarroan 1.500, eta Valen-
tzian 6.000tik gora. Ikaragarria; 
egunero daude zezenak kalean".  

Lehenengo aldiz lortu dute 
Bergarakoek horrelako sari 
garrantzitsu bat; sariak sari, uda 
honetan lan asko izan dutela-eta, 
pozik ageri zen Almortza. 

Ganadutegiko kideak.  |   JUlen iriondo

Sindikalista saritua.  |   J.i.

"Zezenak gero eta arrisku 
handiagoa zeukan"
iñigo almortza eta ganadutegiko lagunak pozik, Valentzian saria eskuratuta

Emon taldea 'Sua' biraren azken txanpara iritsi da.  |   iManol Soriano
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Patatak osintxuar erara prestatzen.  |   JUlen iriondo Unai Zubizarreta Urrezko Kofrade izendatu dute.  |   i.S.28

Osintxuarrak mozorrotuta Soraluzera bidean.  |   iManol Soriano Osintxun Musikara! lehiaketako partaideak.  |   Jon oliVareS

u.m.  |  Bergara

Datorren azaroaren 19an baz-
karia egingo du Lokatzak, 40. 
urteurrenaren harira. Hori 
horrela, era batera edo bestera, 
Lokatzaren bueltan ibili diren 
lagun guztiak daude bertara 
gonbidatuta eta dagoeneko zabal-
du dute izena emateko epea, 
urriaren 19ra arte. Honako leku 
hauetara jo daiteke izena ema-
teko: I2 kirolak, Igartua Bici-

precision eta Gracian Mertzeria 
dira izena emateko lekuak. 

Iragarritakoaren arabera, 
bazkariaz gainera, beste sor-
presa batzuk ere izango dira 
egun horretan.  Besteak beste, 
bazkariaren aurretik irteera 
egingo dute bizikletaz. Tertulia 
bat izango da, txirrindularitza-
rekin lotutakoa, eta 40 urteon 
gaineko liburu bat prestatzen 
dabiltzala jakinarazi dute. 

Lokatzaren bazkarirako 
izen-ematea zabalik da
lokatza ziklismo eskolaren 40. urteurreneko 
ospakizunen barruan egingo dute otordua

ubANE mAdErA  |  oSintXU

Kofradixak izan zituzten astebu-
ruan Osintxun, egubakoitzetik 
domekara bitartean. Mozorrotu-
ta eta bizikletan, umoretsu hasi 
zituzten jaiak, eta horrela buka-
tu ere, ohiko ekintzak nobeda-
deekin tartekatuz.

Horien artean, nagusia izan 
da Osintxun Musikara! lehiake-
taren lehen edizioa. Finaleko bost 
taldeen artean –parte hartu hogeik 
egin zuten– The Vartools eibar-
tarrek eskuratu zuten 500 euroko 
saria. Bigarren sailkatua, berriz, 
Hoax Attack taldea izan zen.

Ohiko ekitaldien artean, 
berriz, patatak osintxuar erara 
prestatzea izan dute aurten sukal-
daritza lehiaketako lana; hamar 
parte-hartzaile animatu ziren 
zeregin horretan eta 150 lagunen 
artean jan zuten prestatutakoa, 
afaritan.

Festa giro ederrean ospatu dituzte 
kofradixak Osintxuko bizilagunek
eibarrera joan zen musika lehiaketaren lehen edizioko sari nagusia

Alos Quartet soka laukote tolosarra-
ren azken diskoaren izenburua da 
Garden, baina hori baino askoz gehia-
go da irailaren 24an Bergarara hel-
duko den ikuskizuna. Izan ere, musi-
kaz gain, beste osagai batzuk ere 
izango ditu eta puntako talde eta 
bakarlariak batuko ditu agertokian: 
Eñaut Elorrieta Ken Zazpi taldeko 

konpositore eta abeslaria; Oreka TX 
txalaparta taldea eta Edu Murua-
mendiaratzen Aukeran dantza kon-
painia.

Luxuzko kartela, 15 euroren tru-
ke, Bergarako Udal Pilotalekuan, 
irailaren 24an, larunbata, 22:30etik 
hasita. Sarrerak salgai daude, dagoe-
neko, www.pikupe.com webgunean 
edo Pikupe Produkzioak-ek Bergaran 
daukan egoitzan. 

hirugarren geldialdia 
Alos Quartet taldeak hainbat kola-
borazio egin ditu, askotariko artis-
tekin. Garden ikuskizuna, Berga-
rara ekarriko duten formatuan, 
Bilbon estreinatu zuten apirilean 
eta abuztuan Ezpeletan eskaini. 
Hala, Bergaran egingo dute hiru-
garren geldialdia. Hortaz, aukera 
bakarrenetakoa da punta-puntako 
ikuskizunarekin gozatzeko. 

'Garden' ikuskizunerako sarrerak salgai
kMk 16k irailerako antolatutako kultura Hamabostaldiko saiorik nabarmenena da

Lokatzaren beste bazkari bateko argazkia.  |   lokatza

O h a r r a k

lAn eskAintzA jArDUnen
Jardun euskara elkarteak aisial-
di arloan lan egiteko langilea 
behar du. Beharrezkoak izango 
dira: aisialdiko begirale titulua, 
gidabaimena eta autoa eta eus-
kara maila handia. Interesatuek 
aurkeztu curriculuma Jardunen 
bulegoan (kultur etxean) edo 
bidali e-postaz jardun@topagu-
nea.com helbidera. Azken egu-
na: irailak 13.

oDolA eMAteA
Irailaren 14an, eguaztena, osa-
sun etxean. 18:00etatik aurrera.

kAfe konpon
Irailaren 14an, eguaztena, San 
Joxepe elkartean. 16:00etatik 
aurrera.

eGUteGiko ArGAzkiAk
2017ko udal egutegirako argaz-
kiak aukeratzeko lehiaketara 
hilaren 25era arte bidal daitez-
ke lanak. Oinarriak www.ber-
gara.eus webgunean.

postAl lehiAketA
Irailaren 18ra arte bidal daitez-
ke lanak Jardunera. Oinarriak 
eta informazio gehiago jardun.
eus webgunean.

1948ko kintoAk
Bizkaiko kostara irteera urriaren 
8an. Apuntatzeko Euskadiko 
Kutxan zabaldu duten kontu 
korrontean  70 euro sartu irai-
laren 30a aurretik.

erretzeAri UzteA
Erretzeari uzteko taldeko ikas-
taroa hasiko dute irailaren 22an 
osasun etxean. Doan da eta edo-
zein apuntatu daiteke. 695742313  
(Jose Ramon Bardeci) edo 
kuxi33@hotmail.com.

DynAMo zineklUbA
Gaztetxeko zinekluba berriz ere 
martxan. Hurrengo filma: Happy 
Accident. Irailaren 14an, 21:00etan. 
Antolaketan parte hartu nahi 
dutenei dei egin diete Facebook 
bidez kontaktuan jartzeko.

o M U n I tat E a  g o I E n a   |   a r a n z a d i
i k a sto l a   |   b e r g a r a K
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Eskuz egindako hainbat lanen 
erakusketa zabalduko dute 
Pake Leku elkartean datorren 
astean. Orratz lanak, margoak 
eta bitxiak egongo dira, besteak 
beste, ikusgai. Erakusketa irai-
laren 13tik 16ra egongo da 
zabalik, 18:00etatik 20:00etara. 
Ikasturte berrian egingo dituz-
ten ikastaroetako izen-ematea 
ere zabalik dago. Elkartean 
bertan eman daiteke izena.

Eskuz egindako lanak 
erakutsiko dituzte 
Pake Leku elkartean

Plazako dantza tradizionalen 
ikastaroa eskainiko dute ikas-
turte honetan Jose de Azpiazu 
musika eskolan. Nolakoa izan-
go den ikusteko saio irekia 
antolatu dute. Eguaztenean 
izango da, irailak 14, 19:00etan, 
Santa Ana antzokian. Gustatuz 
gero irailaren 30a bitartean 
eman daiteke izena Jose de 
Azpiazu musika eskolako bule-
goan. 

Plazako dantza 
tradizionalen saio 
irekia eguaztenean da

Irailaren 18an egingo da aur-
tengo Haurren Eguna eta par-
te hartuko duten neska-mu-
tikoak etxean hartu eta baz-
kaltzera gonbidatu nahi duten 
herritarrek Oñatz dantza 
taldekoekin harremanetan 
jar daitezke irailaren 9a aurre-
tik. Aurten hamalau dantza 
talde arituko dira eta egun 
guztiko egitaraua prest dute 
herriko dantzariek.

Haurren Eguneko 
dantzariak etxean 
hartzeko deia

Domekan, irailak 11, bukatu-
ko da aurtengo udako bainu 
denboraldia Usakon. Hau da, 
domekan eskainiko da azke-
nekoz sorosle zerbitzua. Ordu-
tegia ohikoa izango du: 
15:00etatik 20:00etara. 

Zubikoa kiroldegian, aldiz, 
irailaren 25era arte manten-
duko da zabalik igerilekutik 
kanpoko belardira joateko 
pasabidea. 

Domekan bukatuko da 
aurtengo bainu 
denboraldia Usakon

Hasiberriendako yoga ikas-
taroa antolatu dute Oñatiko 
yoga eskolan. Datozen bi astee-
tan eskainiko dute: irailaren 
12tik 15era eta 19tik 22ra. 
Ordutegia izango da: 19:30etik 
21:00etara. Informazio gehia-
go jakin gura izanez gero edo 
izena emateko bideak dira: 
yogaonati@gmail.com helbidea 
edo 610 953 794 telefono zen-
bakia. 

Hasiberriendako yoga 
ikastaroak antolatu 
dituzte irailerako

O.E.  |  oñati

Animaliak ez pasatzeko bideko 
bost parrilla, paso kanadarrak, 
jarri dituzte herriko beste hainbat 
gunetan: Andolatzan, Ursalton, 
Auntzolan, Maala-Errekan eta 
Argiñaitzen. Seigarrena bihar, 

egubakoitza, jarriko dute, Koba-
txon. Aloabel-eko (Aloñako abereen 
elkartea) kideek egin dituzte lanak, 
auzolanean.

Horrelako neurriak jartzeko 
eskaera bat baino gehiago jaso 
zuten Aloabel elkartean herriko 

ganadu jabeen aldetik eta lanak 
auzolanean egitea adostu zuten 
udalarekin. "Udalak jarri ditu balia-
bideak, makineria eta hormigoia, 
esaterako. Eta elkarteko kideon 
artean egin ditugu lanak", dio Aloa-
bel-eko zuzendaritzako kide Jon 
Ander Irizarrek.

zuloak 
Udako lanak eginda, udazkenekoak 
antolatzeko bilera egingo dute 
laster elkarteko zuzendaritzako 
sei lagunek Baserritarren Elkar-
tean. "Joan den udazkenean ere 
ibili ginen bideak txukuntzen, eta 
aurten jarraituko ditugu lanak. 
Gune batzuetan dauden zuloak ere 
konpondu gura ditugu. Ganadua 
zuloetara jausi ez dadin, tapatu 
egin ditugu, eta udazkenean kon-
pontzea da asmoa ", dio Irizarrek.

Ganadua Aloñako larreetara 
eramaten duten herritarrak dira 
Aloabel elkarteko kideak, 50 ingu-
ru. Sasoi honetan ganadua goian 
dute denek eta bakoitzak ondoen 
ikusten duenean jaitsiko ditu behe-
ra, etxaldera. Otsailaren bukaera-
tik maiatzaren 1era ez da anima-
liarik egoten goian, mendiko lurrek 
atseden har dezaten.

Ganadua ez pasatzeko 
bide-parrillak jarri dituzte
aloñako abereen elkarteko kideek jarri dituzte, 
auzolanean, udalaren laguntzarekin 

Abuztuan jarri dituzte bide parrilla gehienak.  |   aloaBel

O.E.  |  oñati

Haur eta Gazteen Aisialdira-
ko Begiralea izeneko Eusko 
Jaurlaritzak homologatutako 
titulu ofiziala Oñatin eta eus-
karaz eskuratzeko aukera 
eskaintzen du hirugarren urtez 
Oñatiko Udalak. Urria eta 
apirila bitartean egingo da 
ikastaroa. Guztira 2.014 ordu 
teoriko izango ditu eta 120 
praktika ordu (praktikak egi-
teko derrigorrezkoa da 18 urte 
beteta izatea). Ikastaroaren 
prezioa da 500 euro eta udalak 
diruz lagunduko du: langabeen 
eta ikasleen matrikularen 
%75 ordainduko du eta gai-
nerakoena, %50. 

Ikastaroari buruzko infor-
mazio bilera egingo dute irai-
laren 15ean, 18:30ean, Euskal-
dun Berria gelan. 

Aisialdirako 
begirale titulua 
Oñatin atera 
daiteke berriz

OIHANA ElOrTZA  |  oñati

"Azken ukituak ematen ari gara  
filmari. Aste honetan bukatu 
gura dugu", aitortu du astelehe-
nean Kepa Aranburuk, 2057. Odi-
sea bat kanposantuan filmaren 
zuzendariak. 

200 herritar 
Duela hamahiru urte zuzendu 
zuen izenburu hori duen filma 
Aranburuk. Abentura hartan 
ondo pasa zuten, eta, errepika-
tzeko asmoz, proiektu berri hone-
tan hasi ziren orduko gidoigile 
Ibon Alberdi eta biak duela hiru 
urte.  

Film labur bat izan behar 
zuena oraindik izenburu jakinik 
ez duen ordubeteko film luze 
bihurtu da. 6 eta 83 urte arteko 
200 herritar inguru ibili dira 

elkarrekin proiektua egiten: 80 
bat aktore, 100 figurante inguru 
eta 40 laguneko lantaldea, gutxi 
gorabehera. Uztailean egin dituz-

te grabazioak. "Hiru asteburutan 
egitea aurreikusten genuen, bai-
na, azkenean, hamazazpi egun 
behar izan genituen", dio Aran-

buruk. Plano pare bat izan ezik, 
beste guztiak Oñatin grabatu 
dituzte; Olateko zentralean, San 
Martingo ermitan eta Araotzen, 
esaterako. 

Umorezko filma dela dio zuzen-
dariak, baina Oñatitik kanpora 
ez dela ondo ulertuko uste du. 
"Film ona egitea hirugarren edo 
laugarren helburua zen guretako. 
Giro ezberdinetan bizi garen 
herritarrak elkartu gara, kuadri-
lla askotako jendea, eta horrekin 
oso gustura gaude. Gainera, oso 
ondo pasa dugu", dio Aranburuk.

Irailaren 17an aurrestreinal-
dia egingo dute Santa Anan eta 
sarrerak salgai daude bost euro-
tan Txokolateixian, Bogan, Arra-
non, Luisenean eta Onan. Estrei-
naldia San Migel egunean izango 
da, txosnetan. 

Filmaren eszena bat grabatzen  |   ekain MUñoz

O.E.  |  oñati

Olaitturri kultura elkarteak bes-
te antzezlan herrikoi bat presta-
tu du. Lantzean behin du izena, 
eta Oñatin bereziki hizkuntzaren 
alde aritu direnak ezagutzera 
eman gura ditu. Hala, Salbatore 
Mitxelena, Luis Villasante, Txo-
min Agirre eta Bitoriano Gan-
diaga pertsonaiak agertuko dira 

antzezlanean. Aktoreak, aurreko 
antzerkietan bezala, oñatiarrak 
izango dira. 

Aurreko lanak bezala, hau ere 
Iñaxio Irizarrek zuzendu du eta 
ohiko lagunak izan ditu alboan: 
Ana Mari Markuleta, Maritxu 
Baños, Ixidro Palazin, Jabi Altube, 
Jabi Atxa, Maribi Korkostegi eta 
Jose Mari Anduaga, besteak beste.

Eszenaz gain, olerkiak, abes-
tiak eta ipuinak ere egongo dira 
antzezlan honetan. Jose Mari 
Anduaga, Iñaxio Ibarrondo eta 
Ruper Ordorika arduratu dira, 
esaterako, partiturez.

sarrerak 
Entseguak uda aurretik hasi zituz-
ten eta ia guztia dute erabat prest 

estreinaldi egunerako. Irailaren 
24an izango da lehen emanaldien 
eguna, herriko jai nagusiak hasi 
baino asteburu bat lehenago. San-
ta Ana antzokian izango dira, eta, 
aurreko saioek bezain besteko 
erantzun zabala izango duela pen-
tsatuz, bi emanaldi egingo dituzte 
egun berean: 19:00etan lehenengoa 
eta 22:00etan bigarrena. 

Sarrerak Txokolateixian dau-
de dagoeneko salgai bost eurotan. 
Sarrerarekin batera antzezlanaren 
inguruko informazioa batzen duen  
liburua oparituko dute.

'Lantzean behin' ikusteko sarrerak salgai
irailaren 24an estreinatuko dute olaitturri kultura elkartearen lan berria

200 herritar inguruk parte hartu 
dute 'Odisea' filmaren prekuelan
aurrestreinaldia hilaren 17an da Santan anan eta ikusteko sarrerak salgai daude bost eurotan
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O.E.  |  oñati

Hotz Oñati elkarteak antolatu-
ta, pintxo-pote solidarioa egin-
go dute. 19:00etan hasiko dute 
Foruen plazan, eta herriko 
tabernetan zehar jarraituko 
dute. Batutako dirua errefu-
xiatuendako izango da. 

Bestalde, irailaren 16ra arte 
luzatu dute elkartasun motxi-
len kanpaina. Ideiak zabalkun-
dea izan du, eta, Oñatin ez ezik, 
Bergaran, Eibarren, Azkoitian 
eta Mundakan ere ari dira haur 
errefuxiatuendako motxilak 
batzen. 

Pintxo-pote solidarioa 
egingo du Hotz Oñatik

Jasotako materiala.  |   Hotz oñati

O.E.  |  oñati

Ohiko zinta lasterketarekin eman-
go diete jaiei hasiera egubakoi-
tzean Atzeko kalean, 16:00etan. 
Haurrendako jolasak egingo dituz-
te gero, eta iluntzean erraldoiak 
eta buruhandiak aterako dira 
kalera. 22:30ean, No Regret, Revol-
ta Permanent eta Ska-P (bertsioak) 
taldeen kontzertuak hasiko dira. 

Zapatu eguerdian auzo baz-
karia egingo dute eta arratsaldean, 
sokamuturra, poneyak, garagar-
do dastatzea, eta elektro-txaran-
ga egongo dira. Gauerdian piro-
teknia saioa eta zezensuzkoa 

egongo dira eta ondoren Imuntzo 
eta Belokiren emanaldia. Dome-
karako antolatu dituzte mus txa-
pelketa, txirrindulari proba eta 
Gauargi taldearen kontzertua.

omenaldia 
Arantzazuko auzo-etxean patata
-tortilla lehiaketarekin hasiko 
dituzte jaiak egubakoitz iluntzean. 
Zapatuan auzo bazkaria egingo 
dute eta domekan omenaldia egin-
go diete presoei eta 100 urte bete-
ta dituzten bi auzotarri: Asun 
Arregiri eta Benita Elortzari. 
12:00etan izango da auzo-etxean.

Jaiak dituzte Atzeko kalean 
eta Arantzazu auzoan 

ENEKO AZurmENdI  |  oñati

Ekainean hasitako bide luzea 
amaierara iristen ari da; izan 
ere, dagoeneko azken txanpan 
sartuta dago Herriko Pilota Txa-
pelketa.

Mutilei dagokienez, zortzi 
bikote gelditzen dira final-laur-
denak jokatzeko: Perez-Aranbu-
ru, Baseta, Amilleta, Aramen-
dia-Larrea, Aiastui-Arregi, 
Biain-Anduaga, Fernandez-Pru-

luns, Aberasturi-Yolo eta Altu-
na-Ormazabal. Azken hauek aste 
honetan bertan sailkatu dira. 
Nesketan, berriz, finalaurrekoak 
bakarrik falta dira eta lau biko-
te hauek arituko dira final han-

dira sailkatzeko borrokan: 
Aran-Rebeka, Intxausti-Larrea, 
Igone-Mireia eta Eider-Alazne. 

Arazorik gabe 
Txapelketa hasi zenean, bikote 
askok eman zuten izena –mutile-
tan 43 bikote eta nesketan 6–, eta, 
horren ondorioz, arduratuta azal-
du zen antolakuntza. "Hasiera 
batean, kezka bat sortu zitzaigun. 
Izan ere, partidu asko jokatu behar 
ziren eta data aldetik justu ibili-
ko ginela pentsatu genuen",  azal-
du du Iñigo Igartuak, antolakun-
tzako kideak. Hala ere, guztia 
"espero baino hobeto" irten da 
eta, aurreikusitako moduan, hila-
ren 30ean izango dira bi finalak 
–neskena zein mutilena–. 

egun handia
Behin herriko jaietan murgildu-
ta izango dira bi finalak, eta, hori 
aitzakia hartuta, egun osoko fes-
ta izatea gura dute antolatzaileek. 
"Bi finalak egun berean egin nahi 
ditugu. Plazako pilotalekuan aha-
lik eta jende gehien batzea da 
gure asmoa. Aurten, gainera, bi 
sexuetako finalak edukiko ditugu 
eta guretzat oso pozgarria da 
hori, iaz mutilen txapelketa izan 
genuelako bakarrik. Alde horre-
tatik, final eguna osatzea lortu 
dugu", adierazi du Igartuak.

erantzun ona
Herritarrek ere erantzun dutela 
azpimarratu nahi izan du Igar-
tuak. "Jendea gustura etortzen 
da partiduak ikustera eta hori 
pozgarria da guretzat", dio.22

Dagoeneko azken txanpan sartu 
da Herriko Pilota Txapelketa
Mutiletan zortzi bikote besterik ez da gelditzen eta nesketan, berriz, lau

FInal-laurdenetako partidu bat, pasa den egubakoitzean.  |   oiHana elortza

Irailaren 23ra arte egongo da 
irekita. Astegunetako zerbi-
tzuak urriaren 10ean hasiko 
dira eta asteburuetakoak, 
15ean. Bestalde, bi kirol esko-
lak 2016/2017 denboraldiari 
hasiera emango diote: karateak 
eta saskibaloiak, hain zuzen.  
Informazio gehiago, Zubikoa 
kiroldegian edo Aloña Mendi 
Kirol Elkarteko bulegoetan.

Irailaren 17an egingo dute 
Oñatiko bigarren mendi mar-
txa eta oraindik aukera dago 
bertan parte hartzeko izena 
emateko. Horretarako aukera 
Aloña tabernan edota www.
kirolprobak.com webgunean 
egongo da, datorren domeka-
ra bitartean. Antolatzaileak 
hasi dira, dagoeneko, ibilbidea 
markatzen.

Azkoitiko VIII. Rallysprinta 
jokatu zen pasa den zapatuan, 
eta, Formula Libre kategorian, 
Ekain Eizagaetxeberria eta 
Maider Usandizaga bikoteak 
irabazi zuen, Mitsubishi EVO 
V autoarekin. Oñatiarra kopi-
lotu aritu zen. Bigarren pos-
tua, berriz, Iban Ruiperezen-
tzat eta   Iker Arruabarrena-
rentzat izan zen.

Ziklismo lasterketa honetan, 
juniorrak eta bigarren mailako 
kadeteak arituko dira. Irteera 
Unibertsitate hiribidean izango 
da, 10:00etan, eta 88 kilometroko 
ibilbidea egin beharko dute. Hel-
muga ere leku berean izango da. 
Ulma taldeko txirrindulariak 
Arregi, Igartua, Murgiondo, Txin-
txurreta, Gartzia anaiak, Oroz, 
Axpe eta Otero izango dira. 

58. San Migel saria 
jokatuko da bihar, 
zapatua

Eskola kirolean parte 
hartzeko izen ematea 
zabalik dago

Mendi martxarako 
izen ematea irailaren 
11n bukatuko da

Maider Usandizaga 
garaile Azkoitian, 
Formula Librean

Zubikoa kiroldegiko fitness 
eta gimnasia zerbitzuetan  
izango da, irailaren 12an, 13an 
eta 14an. Horrez gain, pilates 
zerbitzua jasotzeko izena 
aurrez eman behar da eta 
gainontzeko ekintzetan ere, 
lekua ziurtatzeko, izena ema-
tea gomendatzen da. Zerbi-
tzuak proba modura izango 
direnez, doakoak dira.

Fitnessa egiteko ate 
irekiak egongo dira 
datorren astean

J
akina da oporretan 
komunikabideek ez 
dutela esateko handi-
rik izaten eta zenbait 

gertakizunek izugarrizko 
oihartzuna hartzen dutela. 
Horietako bat izan da Fran-
tziako hegoaldeko zenbait 
hiriburutako alkateek bur-
kini-aren erabilera debekatu 
dutela. Horren ondorioz zen-
bait isun jarri dituzte eta 
jendarmeak ere ikusi ditugu 
emakume bati zenbait arro-
pa eranstera behartzen.

Horren harira, Floren-
tziako iman batek hondartzan 
olatuekin jolasean ari ziren 
mojen argazkia argitaratu 
du Facebookeko bere profi-
lean. Bere asmoa eztabaida 
positiboa sortzea zela esan 
du, eta gogorarazi nahi izan 
du mendebaldeko zenbait 
balio kristautasunean dau-
dela erroturik, eta badirela 
balio horiei jarraituz, ia gor-
putz osoa, burua barne, estal-
tzen duten pertsona kris-
tauak.

Egia esan, Frantziako 
alkate horien jarrera ez zait 
egokia iruditzen. Askatasu-
nean sinesten dut eta per-
tsona bakoitzak hondartza-
rako erabili nahi dituen 
arropak aukeratzeko aska-
tasuna izan beharko luke, 
baita biluzik ibiltzekoa ere. 
Debekuak, azkenean, nahi 
ez diren ondorioetara eraman 
gaitzake, muturreko jarrerak 
indartzera esate baterako.

Burkini-aren erabilera 
askearen aldekoa naiz, bai, 
baina beti ere, norberak aska-
tasunean hartutako hautua 
bada. Emakume batek, musul-
mana izan edo ez, jantzi hori 
aukeratzen badu hondartzan 
erabiltzeko, bere erabakia 
izan dadila, eta ez bikoteki-
de, guraso edo bestelako batek 
behartuta, edo inguruan izan 
ditzakeen muturreko islam-
darrek esango dutenaren edo 
egingo diotenaren beldur.

'Burkini'-a
askatu?

n i r e  u s t e z

mIEl 
gurIdI
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Errefuxiatuen egoeraz 
gogoeta egiteko hitzaldia

mIrArI AlTubE  |  aretXaBaleta

Grezian, Chios uhartean, izan 
ziren ekainean Debagoieneko 
ospitaleko larrialdi zerbitzuetako 
Iñaki Agiriano medikua eta Inma 
Escribano erizaina. Amsogra 
gobernuz kanpoko erakundeko 
kideek hamabost egun egin zituz-
ten Itsasoko Laguntza Humani-
tarioa elkartekoekin batera erre-
fuxiatuen artean, eta han bizi 
izan zutenaren berri eman gura 
dute orain. Refugiados. Una 
vergüenza más del siglo XXI ize-
narekin martitzenean, 19:00etan, 
egingo dute argazkiekin lagun-
dutako hitzaldia, Arkupen.

Gobernuei exijitu 
Errefuxiatuen arazoaren jato-
rriaren gainean egingo dute ber-
ba eta ezagutzera eman zergatik 
alde egiten duten euren herrial-
detatik; izan ere, Agirianok uste 
du herritarrengana oso informa-
zio gutxi iristen dela. "Horrez 
gain euren egoera zein den egun 
jakinaraziko dugu eta Itsasoko 
Laguntza Humanitarioan zein 
lan egin dugun erakutsi", dio. 

Era berean, uste du gertatzen 
dabilenaren kontzientzia handi-
rik ez dagoela: "Gero eta zatike-
ta handiagoa dago. Hemen ez 
gara konturatzen zer daukagun 

eta ez dakigu zelan bizi diren gu 
bezalakoak munduko leku asko-
tan". Eta norberak zer egin deza-
keen adierazi du: "Bakoitzak bere 
gobernuari exiji diezaiola neurriak 
hartzea, eta lehenbailehen gai-
nera, geroago eta gogorragoa 
delako errefuxiatuen egoera".

Hitzaldiarekin, gainera, herri-
tarrei ikusarazi gura diete erre-
fuxiatuak bertan daudela eta 
Europak ez duela ezer egiten: 
"Beno bai, berotan itzularazi". 
Herritarren galderak erantzute-
ko gertu datozela adierazi du, 
baita horien iritziak eta ekarpe-
nak jasotzeko ere.

amsogra elkartekoak haiekin izan ziren ekainean 
grezian eta bizitakoaren berri emango dute martitzenean

Iñaki Agiriano eta Inma Escribano (atzean) Chios uhartean, errefuxiatuen artean.  |  iñaki agiriano

m.A.  |  aretXaBaleta

Egitarau dotorea gertatu dute, 
beste behin, Areantza auzoan 
Agorreko andramaixak ospatzeko. 
Kanpaiek iragarriko dute jaien 
hasiera gaur, eguena, (18:30) eta 
ondoren meza izango da (19:00). 
Bukatutakoan tantaia jasoko dute 
eta Martin Kabarrixa pertsonaia 
auzora ekarri.

Bihar, auzo afaria egingo dute 
(20:30), eta aurreko urteetan bai-
no gutxiago elkartuko dira: "Auzoa 
triste dago aurten bi auzotar joan 
zaizkigulako. Hala ere, 35en bat 
elkartuko garelakoan gaude", jaki-
narazi du Julen Abasolok.

emanaldi akustikoa 
Zapatuari txistulariek egingo dio-
te ongietorria (10:30) eta eguerdi 
partean (12:00) meza esango dute 
Basotxo erretiratuen elkarteko 
katu taldeak lagunduta. 

Meza bukatutakoan Arientza-
rrok ekitaldia izango da elizan 
bertan. Orain dela hiru urte hasi 
zuten Arientzarock emanaldia 

moldatu egin dute aurten: "Arien-
tzarrok izango da Guztiak gogoan 
leloarekin, eta rock kontzertua 
beharrean joandako auzotarrak 
gogoan izango dituen ekitaldi 
akustikoa da. Bi kantu abestuko 
ditugu guztiok elkarrekin", argi-
tu du Abasolok. Ondoren moka-
dutxoa eskainiko dute auzoko 
jeneroarekin eta indarrak hartu-
takoan (13:45) 32. ginkanari ekin-
go diote. Auzora gerturatzen dire-
nen artean, gainera, Lau t'erdiko 
pilota txapelketaren finalerako bi 
sarrera zozketatuko dituzte. Arra-
tsaldean (17:45), ostera, auzoko 
jolasetan jardungo dute.

Domekan, kurtzebarrira 
Domekan Kurtzebarri Egunarekin 
egingo dute bat. Iturriko erroma-
ran elkartuko dira (09:30)oinez 
joango direnak eta tontorrera 
iritsitakoan auzotarren argazki 
ofiziala aterako dute (12:00). Mar-
tin Kabarrixa tantaitik jaitsi eta 
etxeratuta (14:00) bukatutzat eman-
go dituzte jaiak.

Joandako auzotarrak gogoan 
ospatuko dituzte jaiak Areantzan

Aretxabaleta kirol elkarteak 
astelehenean, irailaren 12an, 
ekingo dio futbol eskolari. 
16:45ean dute hitzordua Iba-
rra futbol zelaian futbolean 
hasi gura duten neska-muti-
koek, hau da, 2006 eta 2008 
bitartean jaiotakoek. Ardu-
raduna izango da Julen Eraña 
eta argibideak gura dituzte-
nek harengana jo dezatela.

Astelehenean, hilaren 
12an, jarriko du abian 
UDAk futbol eskola 

m.A.  |  aretXaBaleta

Domekan, irailaren 11n, ospa-
tuko dute mendizaleek eta herri-
tarrek Kurtzebarri Eguna. 
Umeek, gazteek zein helduek 
ez dute hutsik egingo beste behin 
eta gogotsu igoko dute tonto-
rrera. Murrukixo Mendizale 
Elkarteko kideek salda eskai-
niko diete han, 10:30ean, baina 

mezarik ez da izango aurten. 
Gero mokadutxoa banatuko 
dute elkartutakoen artean: txo-
rizo muturra eta gazta, xanpai-
nak lagun eginda. Etxerako 
bidean, ostera, bermuta hartu-
ko dute Mendiola auzoan, 
13:00etan. Eguraldi txarra eginez 
gero aldaketak egin ditzakete 
antolatzaileek.

Kurtzebarri Eguna ospatuko dute 
domekan, Murrukixo MEk deituta

m.A.  |  aretXaBaleta

Europako Mugikortasun Iraun-
korraren Astearekin bat egin-
go dute, beste behin, Aretxaba-
letan, irailaren 18tik 21era 
bitartean. Aurtengo leloa da 
Mugikortasun Adimentsua. Eko-
nomia Indartsua, eta helburua 
Europako herrietan eta hirietan 
garraiabide iraunkorren era-
bilera bultzatzea. Hori horrela, 
bizikleta martxa egingo dute 
batetik, eta bigarren eskuko 
azoka, bestetik.

bigarren eskuko azoka 
Irailaren 18an, domekan, Urku-
lura egingo dute bizikleta mar-
txa. Familia giroko irteera izan-
go dela iragarri dute antolatzai-
leek, hau da, Guraso Foroak 
(Arizmendiko eta Pausokako 
gurasoak, Gurabarri eta Batera 
guraso elkarteak, Kukumiku 

eta Aretxabaletako udala). 
10:00etan Herriko Plazan elkar-
tuko dira eta handik Urkulura 
igo; bueltan Torrebasora (Esko-
riatza) joko dute, gero etxera 
itzultzeko.

Bigarren eskuko azoka, oste-
ra, irailaren 21ean, eguaztenean, 
izango da, Herriko Plazan (17:00-
20:00). Bizikletak, patinak, pati-
neteak, kaskoak eta beste hain-
bat kontu saldu ahal izango 
dituzte herritarrek, haurren 
materiala zein helduena. Mate-
rial hori Udalak aurretik jaso-
ko du, irailaren 19an, astelehe-
na, hain zuzen ere (11:00tatik 
13:00etara eta 17:00etatik 19:00eta-
ra), Arkupeko harreran. 

Udala arduratuko da mate-
riala jaso eta saltzearekin, bai-
na prezioa jabeak jarriko dio. 
Saltzen ez dena jabeari itzuliko 
diotela iragarri dute.

Bizikleta azoka iaz, Herriko Plazako arkupeetan.  |  Mirari altUBe

Mugikortasun Astea 
bizikletak oinarri hartuta
Urkulura irteera egingo dute familia giroan 
hilaren 18an eta bigarren eskuko azoka 21ean

O h a r r a k

DoMekAn UMeenDAko 
txotxonGiloAk
Panta Rhei txotxongilo talde 
arabarrak Auzokideak lana 
eskainiko die neska-mutikoei 
domekan ,  h i laren  11n , 
17:00etan, Arkupen (sarrera, 
3 euro). 

beinke-lorAMenDi 
DAntzA entseGUAk
Sanmigel jaietan, irailaren 
24an, urtero legez egingo 
duten Beinke-Loramendi dan-
tza gogora ekartzeko entse-
guak antolatu ditu Loramen-
di elkarteak. Martitzenetan 
dira, 19:00etan, udaletxe 
zaharrean.

jolAsteko tAilerrA
Hezkuntza sortzailean oina-
rritutako jolasteko tailerra 
egingo dute urritik ekainera 
bitartean Aozaratzako aba-
de-etxean, martitzenetan (17:30-
19:00); prezioa da 40 euro. 
Izena emateko eta argibideak 
eskatzeko hona bideak: 943 
79 06 03 edo izaditamaia@
gmail.com.
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ImANOl bElOKI  |  eSkoriatza

Oporretatik bueltan, datorren 
urteko oporrak pentsatzen hasiak 
dira herritar asko. Horri lagun-
tzeko, Eskoriatzako Udalak Oste-
gun Bidaiariak egitasmoa jarri 
du abian. Aurten, hirugarren 
edizioa da, eta hiru bidaia kon-
tatuko dituzte Eskoriatzako kon-
talariek diaporamak erabiliz. 
Bidaiak 2014 eta 2016. urteetan 
egindakoak dira, eta hitzaldi 
bakoitza herriko eraikin ezberdin 
baten eskainiko da.

Lehenengo kontakizuna irai-
laren 15ean izango da Ibarraun-
di museoan, 21:30ean. Ibiza pira-
guan bidaia kontatuko dute Manex 
Agirregabiria, Xabier Arenaza 
eta Ander Agirianok. 2014an egin-
dako bidaian, irla beste ikuspegi 
batetik ezagutzeko aukera dagoe-
la azalduko dute: festak alde bate-
ra utzi, arrauna hartu eta berta-
ko kala eta bizimodu berezia 
ikusteko opor aktibo eta desber-
dina azalduz.

Bigarren bidaia, berriz, irai-
laren 22an izango da Zaldibar 
antzokian, 21:30ean, eta Aintzane 
Lucero eta Gotzone Elordik egin-
go dute beraien oporren konta-
kizuna. Namibia, Botswana eta 
Victoria ur-jauzia abenturan, 
Afrikarik basatiena ezagutu dute. 
Paisaia eta safari ederrak, etnia 
ikusgarriak eta izarrez apaindu-
tako zerupean, sutondoaren goxo-
tasunean pasatako gauak nolakoak 
izan ziren adieraziko dute… bes-
teak beste.

Azken bidaia Aintzane Agi-
rianok kontatuko du irailaren 
29an, 21:30ean, Huhezin. Tanza-
nia, Kilimanjaro, safaria eta Zan-
zibar irla-n ikusitakoak eta bizi-
takoak kontatuko ditu. Tanzaniak 
asko du bidaiariari eskaintzeko, 
besteak beste: mendia (Afrikako 
sabaira, Kilimanjarora igotzea), 
sabana (Ngorongoroko kraterrean 
animalia basatienak ikustea) eta 
hondartza (Zanzibar irlako hon-
dartza amaigabeetako ur urdine-
tan erlaxatzea).

Mugikortasun Astea 
Irailaren 16tik 24ra bitartean 
Europako Mugikortasun Iraun-
korraren Astea ospatuko da. 
Hainbat ekintza egingo dira astean 
zehar, eta, honi hasiera emateko, 
Ostegun Bidaiariak egitasmoko 
lehen kontakizunak irekiko diz-
kio ateak, opor aktibo baten kon-
takizunarekin.

'Ostegun Bidaiariak': 
hirugarren edizioa 
ate joka dator
Hainbat eskoriatzarrek egin dituzten bidaiei buruzko 
argazki diaporamak antolatu dira

'ibizA pirAGUAn' Irailaren 15ean, eguena, 21:30ean, Ibarraundin. Irla 
beste ikuspegi batetik ezagutzeko aukera: arrauna hartu eta bertako kala 
eta bizimodu berezia ikusteko opor aktibo eta desberdina egin zuten 
2014. urtean. Ander Agiriano, Manex Agirregabiria eta Xabier Arenaza.

XaBier arenaza

'nAMibiA, botswAnA etA victoriA Ur-jAUziAk' Irailaren 22an, 
eguena, 21:30ean, Zaldibar antzokian. Benetako abentura bizi izan dute 
aurtengo uztailean Afrikarik basatienean. Paisaia eta safari ederrak, etnia 
ikusgarriak… Ainitze Lucero eta Gotzone Elordi.

ainitze lUCero

'tAnzAniA: kiliMAnjAro, sAfAriA etA zAnzibAr irlA' 
Irailaren 29an, eguena, 21:30ean, Huhezin. tanzaniak asko du bidaiariari 
eskaintzeko: mendia, sabana, hondartza… Aintzane Agiriano.

aintzane agiriano

I.b  |  eSkoriatza

Eskoriatzako Udalak Olazar 
Erretiratuen Elkartearen 
laguntzarekin antolatuta, irai-
laren 25ean, herriko erretira-
tuek omenaldia jasoko dute. 
Urtero egiten duten ekimena 
da, eta egitarau bera izango 
dute. 

Lehenbizi salda hartu eta 
12:30ean mezara joango dira. 
Ondoren, 14:00etan, Auzo Lagu-
nek prestatutako bazkaria 
izango dute Joseba Iñurrategi 
pilotalekuan, eta amaitzeko 
dantzaldia egingo dute. Hone-
kin batera, erretiratuen elkar-
teko emakumezko eta gizonez-
ko nagusienek oroigarria eta 
lore sorta jasoko dute Udalaren 
partetik. Aurten, Elena San 
Vicente eta Pablo Ganboa izan-
go dira oroigarriak jasoko 
dituztenak.

zozketa guztien artean 
Herriko dendek, tabernek, ban-
ketxeek, enpresek eta Udalak 
emandako opariak zozketatuko 
dituzte bazkarira joaten diren 
guztien artean. 

Bazkarira joateko aurrez 
izena eman behar da erretira-
tuen bulegoan, eta egun hauetan 
eman ahalko da: irailaren 6an, 
8an, 13an, 15ean edo 20an, 
11:00etatik 12:30etara bitartean, 
bertan sei euro ordainduz.

oroimenaren kurtsoa 
hastear
Bestalde, azken urteotan 
moduan, memoriaren tailerra 
egingo dute Olazar elkartekoek. 
Hala, irailaren 14ean hasiko da 
kurtsoa, eta izena eman nahi 
duenak elkartean eman behar-
ko du. Kuota 15 euro izango da 
hilero.

Omenaldia egingo zaie 
Eskoriatzako erretiratuei Joseba 
Iñurrategi pilotalekuen

Iaz, oroigarria jaso zutenak Udaleko ordezkariekin.  |   eSkoriatzako Udala

JoSeBa arreSe

Lau eskoriatzar horiek Espainiako Itzuliko hamalaugarren etapaz 
gozatzen izan ziren Frantziako Pirinioetako mendate horretan: Alex 
Oiartzabal, Eneko eta Joseba Zubizarreta anaiak eta Joseba Arrese. 
Sallent de Gallego eta Aubisque arteko joan-etorria egin zuten, 120 
kilometro guztira. Aubisqueko helmugan, lasterketaz gozatu zuten, 
eta talde argazkia atera zuten bertan.

Eskoriatzarrak Aubisquen
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mAITE TxINTxurrETA  |  Bergara

Udako oporren ostean, 2016-2017 
ikasturte berriko lehendabiziko 
ohiko osoko bilkura egin dute 
asteon, martitzenean, Antzuola-
ko udaletxean. Landutako puntuen 
artean, Antzuola, Elgeta eta Leintz 
Gatzagako udalek osatzen duten 
Bideberri mankomunitateari 
aparteko ekarpena onartu zuten. 
Bestalde, herrian duela lau urte 
hasitako Euskaldi Lagunkoia 
proiektuarekiko atxikipena berre-
tsi zuen udal taldeak.

herri lagunkoia
Udalerri bateko herritarrek euren 
bizitokiko inguru fisiko eta sozia-
la aztertu eta egin beharreko 

moldaketak proposatzea da Eus-
kadi Lagunkoia ekimenaren fun-
tsa. Hala, duela lau urtetik Antzuo-
lan bada horretan diharduen 
talde bat, nagusiki pertsona erre-
tiratuz osatua.

Orain arte, herrian zeuden 
beharrak aztertu eta Udalarekin 
lankidetzan aritu dira herri lagun-
koiagoa lortze aldera. Hala, atzo-
ko osoko bilkuran udal taldeak 
aho batez onartu zuen proiektua-
rekiko atxikipen hori berrestea. 
Beraz, elkarlanean jarraituko 
dute aurrerantzean Antzuola 
Herri Lagunkoia taldearekin.

Talde horrekin batera orain 
arte landutako proiektuen artean, 
alkateak nabarmendu du uda 

honetan ireki duten Sagasti auzo-
ko ur parke berria: "Beraiek eta 
guk arlo honetan behar bat zegoe-
la identifikatu genuen, eta hortik 
abiatuta hasi ginen ur parkearen 
proiektua lantzen".

Horrez gain, orain, udaleko 
langileak herriko hainbat banku 
kendu ditu, konpontzen, margo-
tzen edota gaizki daudenak alda-

tzen dihardutelako. Horrelakoak 
proposatzen ere parte hartzen du 
Herri Lagunkoia taldeak.

bideberriri ekarpena
Bestalde, iraileko bilkuran Bide-
berri mankomunitateari % 0,7ko 
aparteko ekarpen ekonomikoa 
bideratzea onartu zuten aho batez. 

Antzuola, Elgeta eta Leintz 

Gatzaga herrietako udalak batzen 
ditu 2007an osatutako mankomu-
nitate honek, eta, horren bitartez, 
aipatutako herrietan gizarte zer-
bitzuak eskaintzen dituzte. Hala, 
zerbitzu horien baitan,  diru 
horren zati bat, esate baterako, 
Antzuolako Anelkar bezalako 
gobernuz kanpoko erakundeei 
bideratzen diete. 

Euskadi Lagunkoia 
ekimenari eutsiko 
dio Udalak
duela lau urte herri hobe eta erosoagoa lortzeko 
sortu zen taldearekin elkarlanean jarraituko dute

Herriko bankuak txukuntzen dihardute aste honetan.  |   M.t.

mAIdEr ArrEgI  |  antzUola

Aurtengo Elkartasun festan 
antzuolarren borondateak eta 
elkartasunak ez du hutsik egin. 
35 tortilla egin zituzten eta Anel-
karrek prestatutako jakiekin 
1.284 euro batzea lortu zuten. 

Giro paregabea 
200 lagun inguru batu zen pasa 
den egubakoitzean Zurrategi 
plazan. Giro paregabea lagun, 

Kubako dantzak eta jakiak das-
tatzeko aukera izan zuten ber-
taratutakoek. Antolatzaileek 
balorazio "oso positiboa" egin 
dute. Izan ere, batutako dirua 
Kongon eta Senegalen dauden 
proiektuak mantendu eta hobe-
tzeko bideratuko dute. "Eskerrik 
asko tortillak ekarri dituztenei, 
lagundu duten kubatarrei eta 
festan parte hartu eta lagundu 
duten herritarrei". 

Elkartasun zapore eta doinuek jantzi 
dute aurten ere Anelkarren festan

Zurrategi plaza herritarrez bete zen.  |   JaBi etXaniz

Kubako gastronomia dastatzeko aukera izan zen.  |     JaBi etXaniz

antzUolako eH BildU

Kanpaina
abian jartzeko
batzarra

EH Bilduk deituta, hauteskunde 
kanpainako planteamendua osatu 
eta aurrera eraman dute 24 
lagunek. Egingo diren ekintzak 
erabaki eta lanak banatu dituzte. 
Irailaren 14an egingo da kanpaina 
ekitaldia Antzuolan.

O h a r r a k

helDUenDAko inGelesA
Helduen heziketako ingeles 
eskolak (EPA) irailaren 20an 
hasiko dira. Olarango ekintza 
aretoan izango dira, martitze-
netan eta eguenetan, 15:00etatik 
16:30era bitartean. Izena eman 
nahi duenak Bergarako Irizar 
jauregian egin beharko du. 

kzGUneko kontAktUA
Kzguneko dinamizatzailea 
Leire Txintxurreta da. Kon-
takturako: 944 033 340 edo 
tutor.elorrio@kzgunea.net. 

goiena

Urriaren 1ean, zapatua, ospatuko da 32. senidetze festa. Aurten, 
Antzuolan egingo da eta aiertarrei ongietorria egingo diete antzuolarrek. 
Egitaraua zehaztu gabe dagoen arren, tradizio den gaubeila ez da faltako.

32. senidetze
festa aurten, 
Antzuolan
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x.g.  |  araMaio

Sastiñako kontzertuek euren bidea 
jarraitzen dute eta egubakoitz 
honetan izango da beste emanal-
di bat. 

Moonshine Wagon probintzi-
kideak izango dira Sastiñako 
bazterrak girotuko dituztenak.  
Talde gasteiztarrak hiru urte 
daramatza country eta folk doi-
nuak maisuki lantzen. 

Joel Bruñak eta Unai Marco-
sek sortu zuten taldea eta ondo-
ren Goiatz Dutto biolinista batu 
zuten. Behin hirukote formatua 
finkatuta, euren soinuari forma 
ematen hasi ziren. Sustrai ame-
rikarrak barruraino sartuta dituen 
taldea da eta hori nabaria da 

euren abestietan eta influentzie-
tan ere. 2015ean Folk You izene-
ko lehen lana kaleratu zuten, eta 
hango abestiak eskainiko dituz-
te Sastiñako ikusleen aurrean. 

19:30ean hasita, aukera pare-
gabea begiak itxi eta Far West-e-
ko film baten bezala sentitzeko.

hiru kontzertu gehiago
Iraileko Sastiñako kontzertuen 
zikloari beste hiru ekitaldi falta-
ko zaizkio gasteiztarren bisitaren 
ondoren: irailaren 16an Twin 
Room taldearen vintage musika, 
irailaren 23an Big Easy Band 
taldearen jazz eta swing doinuak 
eta irailaren 30ean Diablues & 
Bluecifer bergargarrak.

Moonshine Wagon, Sastiñako 
kontzertuen hurrengo geltokia

Gasteizko Moonshine Wagon taldea.  |   MoonSHine wagon

xAbI gOrOsTIdI  |  araMaio

Iazko ikasturte amaierako aurrei-
kuspenak bete dira eta Aramaio-
ko San Martin Eskolak iaz baino 
irakasle gutxiago izango ditu 
2016-2017 ikasturtean.

Eli Izagirre eskolako zuzen-
dariak salatu duenez Eusko Jaur-

laritzako Hezkuntza Sailak ondo-
rengo aldaketak egin ditu. "Ira-
kasleen aldetik kopurua jaitsi 
egin dute: tutore gutxiago, lagun-
tza eta errefortzuak emateko ira-
kasle gutxiago, eta eskolako 
kudeaketa eta proiektuetarako 
irakasleen orduak jaitsi dituzte. 

Ikasleen aldetik, aldiz, Haur Hez-
kuntzan bi gela elkartu dituzte". 

Konkretuki Haur Hezkuntza-
ko hiru eta lau urteko gelak bate-
ratu egin dituzte, hamazortzi 
haurreko taldea osatuz. Gela bat 
hutsik geratzen zela ikusirik, 
talde horrentzat aisialdi eta sozia-

lizaziorako ekintzak egiteko gela 
egokitu dute.  

esker oneko hitzak
Aurtengo ikasturtean aldaketak 
heltzeko aukera zegoela ikusita, 
eskolak, gurasoek eta Aramaioko 
Udalak alegazioak jarri zituzten. 
Emandako babes horrengatik 
esker oneko hitzak izan dituzte 
eskolako ordezkariek: 

"Eskolak, gurasoek eta Udalak 
ahalegin handiak egin dituzte 
egoera hau saihesteko eta hobe-
tzeko. Denon artean egindako 
alegazio, idatzi eta deien bitartez 
hobekuntza bat izan dugu, baina 
ez nahi genuena. Hemendik, berriz 
ere, eskerrak eman nahi dizkie-
gu ahalegin horretan parte har-
tu duten guztiei". 

Zailtasunak zailtasun, Ara-
maioko San Martin Eskola osatzen 
duen lan-taldeak bere konpromi-
soa azaldu nahi izan du ikasleei 
ahalik eta hezkuntza maila one-
na emateko: "Bukatzeko, esan 
behar dugu eskolako irakasleen 
aldetik, bai uztailean eta baita 
iraileko lehen egun hauetan ere, 
interes eta ilusio handiarekin 
ari garela gure artean koordina-
turik, ikasturte berrirako espa-
zioak, programazioak, materialak 
prestatzen eta ikasleek merezi 
duten harrera onena egokitzen", 
adierazi du zuzendariak.

komunak konponduta
Bestalde, uztailaren 20an hasi 
zituzten eskolako komunak kon-
pontzeko lanak eta ikasturte berria 
hasi aurretik bukatu dituzte. 

Eskolan irakasle eta gela 
gutxiago izango dituzte

tutoreak eta errefortzurako baliabideak gutxitu egin dira

ikasleei dagokienez, Haur Hezkuntzako bi gela bateratu egingo dituzte

San Martin eskolako ikasturteko lehen egunean.  |   XaBi goroStidi

XaBi goroStidi

Astelehen arratsaldean odol emaileen autobusak geldialdia egin zuen 
Aramaioko parkean. Bisitaren arduradunek parte hartzeko deia 
zabaldu zuten, ospitaleetan dagoen odol eskariak gora egin duelako, 
egunean ia 500 odol emate behar izateraino. 25 lagun gerturatu 
ziren odola ematera eta euretako 22ri hartu zieten odola. 

25 odol emaile astelehenean

x.g.  |  araMaio

Ibabeko Andra Mari Kofradia-
koek badaukate zer ospatu 
domeka honetan. 

Andra Mari eguna dela-eta 
egitarau berezia prestatu dute 
kofradiako kideek.

ekintzak goizean
Eguna indarrarekin hasteko,  
11:00etan salda dastaketa egon-

go da. Behin sabelak berotu 
ondoren, mezaren txanda izan-
go da, 12:30ean, eta bertan, Ara-
maioko Bizente Goikoetxea 
abesbatzakoek kantaldia eskai-
niko dute.

Herriko abesbatzaren era-
kustaldiaren ostean, batzar 
orokorra egingo dute, 12:45ean, 
eta 14:30ean bazkaltzeko elkar-
tuko dira.

Ekintza ugarirekin ospatuko dute 
domekan aurtengo Andra Mari eguna

Ereduak

n i r e  u s t e z

xAbI 
IgOA

Umeei kirolari gogokoenaren 
inguruan galdetuz gero, asko-
ren ahotan entzungo geni-
tuzke Messi zein Cristiano-
ren izen-abizen, zapatila 
modelo, kotxe kopuru eta 
abarrak.

Tamalez, bi horiek edo 
antzeko beste batzuk dira 
ume askoren eredu, hauek 
eredugarri ez izanagatik ere. 

Lau urtean behingo zita 
bat bada, hein txiki batean, 
kirol egunkarietako azale-
tatik, eta gizartearen aho-
tsetik alde batera uzten 
dituena: Joko Olinpikoak. 

Horren ohiko ez diren 
kirolak indartzeko ere balio 
beharko lukeen “ikuskizu-
nak”, Rioko edizio honetan 
tamalez, gure gizartearen 
itsukeria agerian utzi du. 
Eta agerian utzi izana bera 
da alderdi positiboena, hobe-
tzeko aukera dagoela era-
kusten digulako horrek.

Bai, generoaz ari naiz. 
Urrunera joan gabe, asteon 
ere, izan da halakorik gurean, 
eta bestela alderatu hurrengo 
bi izenburu hauek: “San Juan 
eta Hibaikak maila bikaina 
erakutsi dute lehen jardunal-
dian” da lehena. “Urdaibai 
izan da nagusi Kontxako lehen 
jardunaldian, bi segundo eska-
sen aldearekin”, aldiz, biga-
rrena.

Bi aukera atzematen 
ditut: arraunean dabiltzanak 
gisa, zentzu metaforikoan, 
betiere, nora doazen ikusi 
gabe patroiaren esanetara 
aurrera egitea, ala Maialen 
Chorraut eredu harturik, 
geu izatea gure palada bakoi-
tzaren erantzule, ur naha-
sitan bada ere. Ama eta 
kirolari profesionala.

Aramaioar gazteak lan bikai-
na egin zuen pasa den aste-
buruko Gatzagako pilota txa-
pelketan.

Hain zuzen ere, Lizarrako 
Borja Berruetekin osatu zuen 
bikotea, eta, lan aparta eginez, 
finala irabaztea lortu zuten. 
Norgehiagoka parekatua izan 
zen, baina, azkenean, 18-15 
irabazi zioten Azpeitiko biko-
teari.

Julen Olaizola 
Gatzagako binakako 
txapelketan irabazle

"ur nahasitan ere 
palada bakoitzaren 
erantzule izan 
behar dugu" 
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ENEKO AZurmENdI  |  leintz gatzaga

Walking on the same old road. 
Izen horrekin aurkeztuko du  
disko berria hemendik gutxira 
Criminal Remains taldeak. "His-
toria zahar eta luze baten arras-
to kriminalak bizirik daude eta 
bide horretan gaude oraindik. 
Hori da taldearen zein diskoaren 
izenarekin transmititu nahi dugu-
na", adierazi du Beñat Agirreu-
rreta taldekide gatzagarrak. Hiru 
urte da taldea sortu zela, baina 

orain arteko lehen lana da aur-
keztera doazen hau. "Lehenengo 
urteetan, gauza bat dela edo bes-
tea dela, ez genuen gauza handi-
rik egin eta uda honetan diskoa 
grabatzeko momentua zela era-
baki genuen", dio.

Zortzi abestiz osatutako dis-
koa izango da, horietatik lau 
ingelesez eta beste lau euskaraz. 
"Euskarazko bat Nealta Fola  tal-
de aretxabaletarrarena da. Hasi 
ginenean lokala utzi ziguten eta 

diskoaren grabaketan ere asko 
lagundu digute; beraz, omenaldi 
txiki hau egin nahi izan diegu", 
azaldu du Agirreurretak. 

Horrela, Gatzagan eskainiko 
duten kontzertuan disko berriko 

zortzi abestiak joko dituzte eta 
beste lau bertsio gehiago ere joko 
dituzte, kontzertua osatzeko. 

Musikari dagokionez, "punk
-rock azkarra" lantzen dutela 
nabarmendu du Agirreurretak.

Udan, geldi 
Denbora dezente igaro da azken 
kontzertua eskaini zutenetik. 
"Disko berriaren grabaketan zen-
tratu nahi izan dugu uda honetan. 
Bestalde, abesti gutxi ditugu, eta, 
kontzertu asko eskainita, jendea 
aspertzeko aukera ere bazegoen, 
baita gu geu ere. Beraz, geldial-
ditxo bat egitea erabaki genuen", 
onartu du. Gaineratu du diskoa 
argitaratzeko "gogo handia" dute-
la, baita Leintz Gatzagako kon-
tzerturako ere. 

bi gatzagar 
Bost pertsonak osatutako taldea 
da Criminal Remains. Hiru are-
txabaletar: Jon Zugasti bateria, 
Ibai Iregi baxua eta ahotsak eta 
Dani Sanchez ahots nagusia. Eta 
bi gatzagar: Jose Ayudarte eta 
Beñat Agirreurreta; biak ala biak, 
gitarra eta ahotsak. 

Criminal Remains 
taldea, gertutik
disko berriaren grabaketan buru-belarri aritu dira 
udan eta herriko jaietan kontzertua eskainiko dute 

Criminal remains taldea.  |   goiena0

leintz GAtzAGA

l.Z.  |  elgeta

Azaroaren 25era begira ongi-
zate sailak herritarrekin bate-
ra antolatu gura ditu Emaku-
meen Kontrako Indarkeriaren 
Aurkako Eguneko ekintzak.  
"Iaz ekarpen politak jaso geni-
tuen, eta garrantzitsua da herri-
tarren parte-hartzea", esan du 
Naiara Unamuno teknikariak. 
Aurreko urtean eta elkarreta-

ratze isilarekin batera arte ins-
talazioa egin zuten Elgetan 
herritarrek laga eta gorriz mar-
gotutako 40 zapata parerekin. 
Martxoaren 8arekin lotuta, 
berriz, lasterketa bat antolatu 
zuten eta hogei bikotek hartu 
zuten parte. Ekarpenak jaso-
tzeko batzarra deitu du Udalak 
hilaren 15erako. Udaletxean 
egingo dute, 18:00etan. 

Herritarren ekarpenak jaso gura dituzte 
emakumeekiko jazarpena salatzeko

Marta Tejero da mahaiburua, eta Jose Angel Perez eta Mari 
Carmen Larrañaga dira lehen eta bigarren bokalak. Mahaibu-
ruaren ordezkoak dira Josu de Vega eta David Palacios. Lehen 
bokalaren ordezkoak, berriz, Maria Soledad Linares eta Nerea 
Sarasua. Azkenik, bigarren bokalaren ordezkoak dira Nerea 
Aranguren eta Maria Mercedes Olaortua.

Izendatuta daude irailaren 25eko hauteskunde 
egunean mahaian egongo diren herritarrak

Abuztuko etenaldiaren ostean, aste honetan zabaldu ditu ateak 
liburutegiak, eta udako ordutegia izan du zerbitzuak. Astelehe-
netik aurrera, ordea, ohiko ordutegira itzuliko da: astelehenetik 
eguenera 16:30etik 20:00etara eta barikuetan eta jai bezperetan 
14:30etik 17:30era. Uztaileko mailegu zerbitzuarekin lotutako 
zozketaren irabazlea Aizpea Uribe izan da.

Astelehenetik aurrera neguko ohiko ordutegia 
izango du atzera ere udal liburutegi zerbitzuak

Aurten ere herriko produktuekin egindako azoka antolatu dute 
Elgetan, eta iraileko hirugarren zapatuan, hilaren 17an, egingo 
dute. Salmenta postua ipintzeko interesa duten baserritarrek 
astelehen eguerdira arteko epea dute udaletxean izena emateko. 
Azoka ostean, Maialde jatetxean izango dute bazkaria azokan 
izan diren baserritarrek.

Elgetako baserritarrek astelehenera arteko epea 
dute hilaren 17ko azokan izena emateko

lArrAITZ ZEbErIO  |  elgeta

Elgetako Herri Eskolan atzo, 
eguaztena, eman zioten hasiera 
2016-2017 ikasturteari. Neska-mu-
tiko gehienak txirrina jotzeko 
zain egon ziren ikastetxe atarian 
edo eskailera hasieran, eta ira-
kasleek lagunduta egin zuten 
ikasgelarako bidea. Ikasturte 
hasiera samurra izan dute ikas-
leek. Bihar, barikua, jai da eta 
lehenengo bi egunetan jardunal-
di trinkoa egin dute, 13:00ak arte. 

Zuzendaritzatik emandako 
datuen arabera ikasturte honetan 
119 neska-mutiko hartuko ditu 
Elgetako ikastetxeak. Zortzi uni-
tate edo ikas talde izango ditu 
eskolak: lau haur hezkuntzan eta 
lau lehen hezkuntzan. 

Eskolaratze berriei dagokie-
nez, bederatzi umek eman dute 
izena bi urteko gelan sartzeko. 
Astelehenean, hilak 12, hasiko 
dira egokitzapenarekin.

haurreskola ere martxan
Elgetako haurreskolako umeek 
martitzenean eman zioten hasie-
ra ikasturteari. Zortzi erabiltzai-
le ditu zerbitzuak, eta, kasu hone-
tan ere, egokitzapena egiten ari 
dira. Hezitzaileak bi dira. 

ludoteka eta zaintza 
Udalak astelehenean, hilak 12, 
ipiniko ditu martxan bi zerbi-
tzuak. Izen-ematea zabalik da 
udaletxean. Ludoteka zerbitzua-
ren prezioa da 30 euro hileko eta 
zaintzarena 90 euro hileko. 

Ikasturteko lehen eguna, atzo, Herri Eskolan.  |   l.z.

119 neska-mutikorekin martxan 
da ikasturte berria Herri Eskolan
zortzi ikas talde eta hamabost irakasle ditu aurten elgetako ikastetxeak

O h a r r a k

GArbiGUne ibiltAriA
Debagoieneko Mankomunita-
tearen garbigune ibiltaria Sal-
bador kaleko plazan izango da 
eguaztenean, hilak 14, 10:00eta-
tik 21:00etara.

bAsoGintzA
Basoak zaintzeko, hobetzeko 
eta ugaritzeko dirulaguntzak 
eskatzeko epea zabalik da hila-
ren 30era arte, udaletxean edo 
Bergarako nekazaritza bulegoan. 

l.Z.  |  elgeta

Euskaltzaleen Eguna iragarri du 
irailaren 24rako Goibeko Euskal-
tzaleen Topaguneak. Elgetan ere 
euskararen egoerak zer pentsatua 
ematen duela uste dute, eta festa 
giroa baliatu gura dute mezua 
herritarren artean zabaltzeko.  
Hamar lagun elkartu ziren aste-
lehenean egindako lehen bileran, 
eta bat etorri ziren hainbat kon-
tutan: "Eremu formalean nahiko 
babestuta ikusten dut euskara; 
eremu ez formalean —kalean, 
tabernan...— ez", esan zuen batek. 
"Nerabeengana iritsi beharko 
genuke, baina nola?", beste batek. 
"Garrantzitsua litzateke baita ere 
euskaldunak ez direnengana iris-
tea", esan zuen hirugarren batek.     

Irailaren 24rako, oraingoz, 
bazkaria eta Egan taldearen erro-
meria iragarri dituzte. Eguerdian 

ekitaldi bat egin gura dute eus-
kararen transmisioa irudikatze-
ko, eta forma eman behar zaio.

Euskaltzaleen Egunari forma ematen

Euskaltzaleen Eguna prestatzeko astelehenean egindako bilera.  |  l.z.
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xAbIEr urZElAI  |  arraSate

Amaitu dira lagunartekoak, joka-
lari berriak ezagutzeko entrena-
mendu saioak, eta hasierako 
hamaikakoak definitzeko zalan-
tzak, Ohorezko Erregionalean 
hastera doa liga. Hala, ibarrekoen 
artean iaz Oñatiko taldeak baka-
rrik lehiatu behar izan zuen kate-
goria horretan, baina aurten 
beste bi bidelagun –eta kontra-

rio– izango ditu, mailaz jaitsi den 
UDA eta mailaz igo den Mondra. 
Joan den zapatuan Arrasate Hirian 
eta Jose Luis Agirreren omenez-
koan ikusitakoaren ondoren, 
baliteke UDA orain momentuan 
pauso bat aurretik egotea, eta 
normala ere bada, iaztik jokala-
ri askok jarraitzen dute-eta tal-
dean. Baina, ligak bakoitza dago-
kion tokian jarriko du. 

Aloña Mendik etxean 
Aurreratu moduan, Aloña Men-
di da etxean jokatuko duen baka-
rra, Real Unionen kontra, dome-
kan. Aretxabaletak eta Mondrak, 
berriz, kanpoan jokatuko dute 
lehen jardunaldia. Iñigo Velez 
de Mendizabalen UDAk Lesakan, 
eta Zubiaren Mondrak Elgoiba-
rren. (albistea ordutegiekin osa-
tzeko)

ohorezko erregionalean liga hasiko dute 
Mondrak, UDak eta aloña Mendik
oñatiko taldeak bakarrik jokatuko du etxean, real Unionen kontra, domekan

Amaikak Bateko kapitaina, Beñat Etxabe (UDA) eta Ander ruiz de Azua (Mondra), Arrasate Hirian.  |   iManol Soriano

x.u.  |  Bergara

Bihar Eskoriatzako Apotzaga 
auzoan triala egin ahal izateko, 
gaur, egubakoitza, antolatzai-
leek lan dezente izango dute 
aurretik:  "Zortzi bat zona pres-
tatu gura ditugu, eta egubakoi-
tzean egingo dugu lan hori", 
adierazi du Xabi Oñederrak.  

25 pilotu inguru 
Lokatz falta izango da biharko 
trialaren ezaugarrietako bat: 
"Nik gurago dut horrela, pilo-
tuen teknika hor geratzen dela-
ko agerian. Lokatz asko dagoe-
nean ez dago askorik egiterik, 
baina ikusleei horixe gustatzen 

zaie, autoak putzu batetik irten 
ezinka ikustea". Guztira 25 auto 
inguru batuko dituzte, eta erdiak 
izango dira bailarakoak.  

4x4ko trialak ikuskizuna 
eramango du apotzagara

Iazko triala, Apotzagan.  |   goiena

zapatuan 15:00etan hasiko dute proba

x.u.  |  arraSate

Etxean bertan, mendi bizikletan 
ibiltzeko aukera paregabea izan-
go dute ziklistek zapatuan eta 
domekan, Arantzazun eta Leintz 
Gatzagan. Arantzazukoa zapa-
tuan (09:00) egingo dute, Auzoe-
txen –Oñati eta Arantzazu 
artean, Arantzazuko basilika 
baino 3 km lehenago–, eta 37 

kilometroko ibilbidea prestatu 
dute (1.440 metroko desnibela). 

Gatzagan domekan 
Gatzagako martxa ere goizeko 
bederatzietan hasiko dute, bai-
na ordu horretan helduak irten-
go dira, 10:00etan gaztetxoen-
dako beste irteera bat prestatu 
dute eta. 

Eskaintza bikoitza asteburuan: arantzazun 
eta leintz gatzagan egingo dituzte martxak

MenDiko bizikletA
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txirrinDUlAritzA

xAbIEr urZElAI  |  donoStia

Lehenagotik bazekien posible zela, 
urduritasunak baztertu eta kon-
tzentrazioari ordubetean ondo 
eutsita Manuel Scheidegger sui-
tzarrak gurpil bakarraren gainean 
zuen marka ondu zezakeela (25.72 
km). Eta Markel Uriartek lortu 
du helburua (29,94 km) egin zituen 
ordubetean Anoetako belodro-
moan, atzo, eguena. Horrela, Tour-
maleta gurpil bakarraren gainean 

igo eta jaisteaz batera, atzotik 
Aretxabaletakoa da munduko 
azkarrena caballitoa egiten.

15:40ean hasi zuen erronka. 
Kanpoan bero itogarria egiten 
zuen, baina belodromoan uste 
baino hobeto egoten zen; hala 
ere, ordubetean ez du hidratatze-
ko aukerarik izan. Ez zuen behar, 
azken asteotan izandako enduro 
lasterketetan gorputzaldi oso 
onean dagoela erakutsi duelako.

Bada, sasoiari etekina aterata, 
kontzentrazioari eutsita, eta lagunen 
eta etxekoen bultzadarekin Uriartek 
Guinness errekorra ondu du. Lehe-
nengo itzuliak indartsu hasi zituen, 
32 kilometro ordura, baina norma-
la denez, nekea igartzen joan eta 
azken minutuetan erritmoa apur 
bat moteldu zuen; hala ere, birrin-
du egin du errekorra. Hurrengoa 
buruan dauka jada, Santiagoko 
Bidea egitea; noski, caballitoan.

ordubetean 29,94 
kilometro: guinness 
errekorra du Uriartek

Gurutze Urrutia amaren besarkada jasotzen, lorpenaren ondoren. |  aritz gordoUriarteren GPSa. |  XaBi Urtzelai

Komunikabideen eta jarraitzaileen begiradapean |  a.g.

Uriarte Anoetan, atzetik . |  a.g.

tinko eutsi beharra izan zion errubera bakarrean ibiltzeko.

Markel Uriarte errekorra lortzeko erabilitako bizikleta altxatzen, pozik. |  aritz gordo

Errubera bakarrean, belodromoari bueltaka. |  a.g.

Lagunak eta senideak Uriarte animatzen, harmailetan. |  a.g.
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Juan Arriola eskultorea, haren lan bat aldamenean duela.  |   J. i.

Xabier Egaña margolaria ikusle bati azalpenak ematen.  |   JUlen iriondo

J. I. / A. A.   |  oñati

Xabier Alvarez de Eulateren, 
Jose Luis Iriondoren, Juan Arrio-
laren eta Xabier Egañaren pin-
turak, marrazkiak eta eskultu-
rak jasotzen dituen Arantzazu-
k o  a r t e - l an t e g i a  i z eneko 
erakusketa zabaldu zuten egu-
bakoitzean, Arantzazuko Gan-
diaga Topagunean. 

Artista berritzaileak 
Frantziskotar zirela -laurek aldi 
berean bat ez egin arren-, Aran-
tzazun lanean ari ziren, besteak 
beste, Oteiza, Txillida eta Bas-
terretxea artisten eragina izan 
zuten euren obran. "Ez dira obra 
ezagunak, baina momentu his-
toriko batzuetan, historialariok 

uste dugu aurreratu ere egin 
zitzaizkiela artista handitzat 
ditugun beste batzuei. Bakoitzak 
berea egin zuen edo egin duen 
arren, komunean hainbat gauza 
dituzte", azaldu du Edorta Kor-
tadik, erakusketako komisarioak. 
"Bazen jendea ikastea baino 
nahiago zuena beste gauza batzuk 
egitea. Katxarrero samarrak 
ziren, baina, pixka bat, artea 
egiten zuten", gaineratu du Iña-
ki Beristain frantziskotarrak.

lau sortzaile, lau estilo 
Egañaren errealismo soziala; 
Arriolaren surrealismoa eta kons-
truktibismoa; Jose Luis Irion-
doren marrazkiak eta karikatu-
rak eta Eulateren paisaiak eta 

abstrakzioa. Horiek guztiak batu 
dituzte garai baten Seminarioko 
ikasgela izan zuten tokian.

Arantzazuko Adiskideak 
elkarteak, Arantzazu Gaur Fun-
dazioak eta Arantzazuko fran-
tziskotarrek antolatutako era-
kusketa egubakoitzean inaugu-
ratu zuten, eta hantxe ziren 
bizirik dauden bi artistak: Juan 
Arriola eta Xabier Egaña. Asko-
tariko objektu eta gauzei bigarren 
erabilera bat emanez egindako 
eskulturak erakutsi ditu Arrio-
lak. Egañak, ostera, askotariko 
materiaz uztarturiko pinturak. 
Eulatek beragan izan zuen garran-
tzia azpimarratu zuen hark utzi-
tako Picassoren liburuek ireki 
zizkiotelako arte modernorako 
bidea.

"Horrelako erakusketarik ez 
dugu sekula egin" esan zuen 
Iñaki Beristainek, eta zera gai-
neratu: "Alvarez de Eulate izan 
da orain arte aitortuena; lehe-
nago ere erakutsi ditugu haren 
lanak. Iriondoren lana, berriz, 
ez da orain arte merezi beste 
ezagutarazi, Iriondok berak ez 
zion-eta baliorik ematen egiten 
zuenari". 

Merezitako omenaldia eta 
tokia etxeko lau artistari 
gandiaga topagunean
'arantzazuko arte-lantegia' bilduma, urriaren 16 
arte, asteburuetan eta jaiegunetan ikus daiteke

Kanboko Arnaga Etxeko lorategian dagoen Iñigo Arregiren eskultura bat.  |  Jaione iSazelaia

Oporrei bukaera emateko Ipa-
rraldean, Kanbon, dagoen arte 
erakusketa bisitatu genuen. 
Bertan, Arnaga jauregiko para-
je ikusgarrian, hiru artista eus-
kaldunen artelanak daude ikus-
gai: Etxebarria, Sistiaga eta 
Iñigo Arregi arrasatearrarenak.

Arnagak lorategi ikusgarriak 
ditu –Versalles euskalduna esa-
ten diote-, zuhaitz erraldoiak 
eta euskal estilora egindako 
jauregia. Etxea eta ingurukoak 
Edmon Rostand poeta frantse-

saren jabegokoak ziren. Pleu-
resiak jota etorri zen Edmond 
Paristik Euskal Herrira; ingu-
ruaz maitemindu eta etxea eta 
inguruko lorategiak eraiki 
zituen. Bertan, besteak beste, 
Cyrano de Bergerac obra fama-
tua idatzi zuen.

Inguru honetan jarri dituzte 
Hego Euskal Herriko hiru artis-
ten obrak. Sistiagaren margolan 
bikainak etxean eta lorategiko 
eraikin baten daude, Etxeba-
rriarenak, zuhaitz artean,  eta 
Iñigo Arregi arrasatearraren 
gehienak, berriz, jauregi aurre-
ko lorategian kokatzen dira. 25 
eskulturatik gora ditu Arregik 
bertan. Nekez irudikatu daiteke 
artelan hauentzat sinbiosi ego-
kiagorik, lorategiaren simetria 
perfektua eta eskulturen asime-
tria ausartak.

Plan aparta, irailerako. 

Iñigo arregi arrasatearraren 
eskulturak Kanbon ikusgai
Urriaren 16ra arte lapurdiko arnaga etxean daude

o M U n I tat E a  g o I E n a   |   Ja i o n e  i s a z e l a i a
  |   b e r g a r aK

Arnaga Etxeko lorategi ikusgarria.  |  J. i.

A. ArANburuZAbAlA  |  arraSate

Urriaren 18an, Gioachino Ros-
siniren Sevillako bizargina ope-
ra ikusteko aukera izango da 
Amaia Antzokian, Ozenki elkar-
tearen eskutik. Sarrerak 30 
eurotan eskura daitezke: Amaia 
antzokiko leihatilan, Arrasate.
eus eta Kutxabank.es atarietan, 
eta elkarteko kideen bitartez 
ere bai, ozenkielkartea@hotmail.
es helbidera idatzita.
Oraingoan ere sarrerak di-da baten 
saltzen ari zarete.
Domekan jarri genituen salgai 
eta dagoeneko edukieraren erdia 
baino gehiago agortuta dago. 
Oraindik oporretan dauden 
ohiko ikusleen eskaera asko 
jasotzen ari gara.
Zergatik aukeratu duzue opera 
hori?
Aspaldi Arrasatera ekartzeko 
gogoa genuen. Zale gehienen-
tzako handienetako bat da, bai-
na azpiegitura handia eskatzen 
du du, eta hortxe zailtasuna. 
Maiatzean Bilboko ABAO elkar-
teak Euskaldunan taularatu 
zuen obra hori, eta orduan lotu 
genituen Arrasatera etorriko 
diren artista gehienak.
Izen handiko abeslariak, beraz.
Halaxe da, bai. Protagonisten 
roletan hauek daude: Marife 
Nogales (mezzo-sopranoa) Rosi-
na izango da; Bartoloren azalean, 
Alberto Arrabal; Figaro, Vale-

ciano Arturo Pastor (baritonoa); 
Pablo Antonio Martin (tenorea) 
Almavivako Kondea izango da; 
eta Jose Antonio Garcia kana-
riarra, Basilio. Horiekin batera 
Donostiako Orkestra lirikoa 
eta Sasibill abesbatza izango 
dira. 
Zelako obra da?
Bi ekitalditan banatuta dagoen 
opera bufoa edo komikoa da. 
Musika arloko komediarik 
garrantzitsuena izan da histo-
rian zehar. Nola ez, maitasun 
istorio bat du oinarri, eta abes-
ti oso ezagunak batzen ditu; 
obertura, horien artean.
Zer diozu autoreari buruz?
Oso emankorra zen, urtean 
gutxienez pare bat opera idaz-
ten zituen. Honako hau hamahi-
ru egunetan egin zuela zioen.

Manu gallardo | ozenki elkarteko kidea

"azpiegitura aldetik 
zailtasun asko dituen 
arren, handienetako bat" 

Manu Gallardo.  |   M. g. 

rosinaren eta almaviva kondearen maitasun 
istorioa kontatzen duen opera arrasaten laster



2016-09-08  |  egUena  |  gOIENA26 ZErBItZUaK
1. EtxEBIZItZaK

101. SalDU
Bergara.  bi logeladun 70 
metro koadroko etxebizitza 
salgai martokuan. igogailua 
eta trasteleku handiarekin. 
berritua. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 635 20 08 
16 

 
103. ErrEntan EMan

Bergara.  etxebizitza saldu 
edo errentan ematen dugu 
zubiaurre kalean. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 636 
10 44 31 

 
104. ErrEntan HartU

arrasate.  bi edo hiru logela-
ko etxebizitza behar dugu 
errentan. 603 29 94 29  edo 
634 07 99 70 

arrasate.  bi edo hiru logela-
ko etxebizitza hartuko genuke 
errentan,  prezio merkean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 634 14 36 65 

arrasate.  Pertsona baten-
dako etxebizitza behar dut 
errentan. deitu zenbaki hone-
tara: 685 63 66 83 

Bergara.  etxebizitza behar 
dut errentan. Presazkoa da. 
hilean 500 euro baino gutxia-
go ordain ditzaket. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
696 84 19 51 

Debagoiena.  etxebizitza 
behar dugu errentan. bi loge-
larekin nahikoa dugu. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
632 77 35 38 

Errentan hartu.  arrasateko 
neska bat naiz eta etxebizitza 
errentan hartuko nuke. gehie-
nez 400 euro ordain ditzaket. 
deitu zenbaki honetara: 678 
49 60 23 (leire) 

oñati edo Bergara.  oñatin 
ikasten dugun lau gazte gara 
eta irailetik abendura arte etxe-
bizitza hartuko genuke erren-
tan o ñatin edo b ergaran.
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:  687 80 37 56 

oñati.  bi gazte oñatiar gara 
eta etxebizitza hartu nahiko 
genuke errentan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 647 
24 40 54 

oñati.  bikote gazte bat gara 
eta etxe bila gabiltza errentan. 
arduratsuak. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 639 
00 35 57 

oñati.  bikote oñatiar langile 
errentan hartzeko etxebizitza 
bila gabiltza. interesatuok dei-
tu zenbaki honetara: 688 64 
19 25 

 
105. EtxEaK oSatU

Bergara.  Pertsona baten bila 
ari gara etxebizitza osatzeko. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 685 72 47 59 

oñati.  ikasle batek logela 
hartuko luke errentan. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
638 30 81 38 (unai) 

 
2. garaJEaK

204. ErrEntan HartU
oñati.  garaje bat errentan 
hartu nahiko nuke euskadi 
etorbidetik gertu. autoa gor-
detzeko garaje itxi bat. deitu 
edo Whatsapp bidez idatzi. 
688 69 51 89 

4. lana

401. ESKaIntZaK
arrasate.  emakume euskal-
duna behar da goizez 6 orduz 
etxeko lanak egin eta 3 ume 
zaintzeko. tel.: 699 26 76 20  
edo 605 73 80 90 

arrasate.  emakume euskal-
duna behar dugu ostiral goizez 
edo arratsaldez lau edo bost 
orduz etxea garbitzeko. garbi-
ketan txukuna eta gogoa due-
na, noizean behin plantxa lana 
ere izango litzateke. animaliak 
gustukoak izan behar ditu; 
txakur bat dugu etxean eta 
bera da nagusi. 607 94 03 57 

arrasate.  neska edo emaku-
me bat behar dugu 5 urteko 
umea egunean ordu batzuetan 
zaintzeko. 652 73 31 48 

Bergara. emakume bat behar 
dugu bi ume zaindu eta etxeko 
lan batzuk egiteko.interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:  
658 70 73 34

 
402. ESKaEraK

arrasate.  nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. astean zehar 
arratsaldetan orduka eta aste-
buruetan etxean bertan bizi 
izanda ere izan daiteke. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 622 24 86 64 

arrasate.  neska gertu ordu-
ka zaintza lanak egiteko. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 603 29 94 29 

Bergara.  kaixo! magisteritza 
ikasketak dituen neska bat 
naiz. irailetik aurrera haurrak 
zaintzeko prest nago. oso gus-
tuko ditut eta bost urte dara-
matzat adin desberdinetako 
haurrak zaintzen. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 695  
73 58 19 

Debagoiena. aebn hainbat 
urteko esperientzia duen mutil 
langilea sukaldean edo zerbi-
tzatzen lan egiteko gertu. 
berehala hasteko gertu. 615 
50 54 18

Debagoiena.  asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. astean zehar arratsalde-
tan orduka ere bai. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
631 28 02 98 

Debagoiena.  edozein lan 
egiteko prest nago: nagusien 
eta umeen zaintza lanak, ata-
ri, etxe eta abarren garbiketa 
lanak edota tabernako sukal-
dean. 647 10 58 72  edo 943 
79 96 25 

Debagoiena.  emakume 
arduratsua gertu gauetan zain-
tza lanak egiteko, bai etxean 
eta baita ospitalean ere. inte-

resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 626 12 73 87 

Debagoiena.  emakume 
arduratsua zaintza lanetarako 
gertu. etxean bertan bizi iza-
ten, jardun osoz edo orduka. 
berehala hasteko aukerarekin. 
605 35 88 53 

Debagoiena.  emakume 
arduratsua zaintza lanetarako 
gertu. etxean bertan bizi iza-
ten, jardun osoz edo orduka. 
berehala hasteko aukerarekin. 
632 51 06 26 

Debagoiena.  emakume 
arduratsua zaintza lanetarako 
gertu. etxean bertan bizi iza-
ten, jardun osoz edo orduka. 
berehala hasteko moduan. 
602 15 19 94 

Debagoiena.  emakume gaz-
tea zaintza eta garbiketa lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 632 
39 60 04 

Debagoiena.  emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko, gar-
biketak egin eta abarretarako. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 632 77 35 38 

Debagoiena.  erizain lagun-
tzaile ikasketak dituen neska 
nagusiak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. esperientzia 
dut. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 620 23 58 15 

Debagoiena.  esperientzia 
eta erreferentzia onak dituen 
emakumea garbiketa lanak 
egiteko gertu: etxeak, atariak, 
bulegoak, tabernak edota 
komertzioak. autoa daukat. 
Whatsappez ere erantzun 
dezaket zenbaki honetan: 640 
66 96 08 

Debagoiena.  garbiketak 
egiten, zerbitzari moduan eta 
abarrean lan egingo nuke. bai-
ta ordezkapenak egiteko ere.
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara:  629 29 11 23  edo 
632 70 52 82 

Debagoiena.  gauetan edo 
egunez orduka zaintza lanak 
egiteko gertu nago. baita gar-
biketak egiteko ere. 672 98 
20 91  edo 602 80 15 38 

Debagoiena.  gauetan edo 
egunez orduka zaintza lanak 
egiteko gertu nago. baita gar-
biketak egiteko ere. gidabai-
m e n a  d u t .  d e i t u  ze n b a k i 
honetara: 634 09 55 46 

Debagoiena.  geriatria eta 
alzheimerra duten pertsonak 
zaintzeko ikasketak dituen 
neska orduka nagusiak zaindu 
eta laguntzeko gertu. garbike-
tak ere egingo nituzke. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
618 82 02 41 

Debagoiena.  gizon gaztea 
pertsona nagusiak edota men-
pekotasuna daukaten pertso-
nak zaindu eta artatzeko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 631 32 88 77 

Debagoiena.  gizona gertu 
nagusiak zaintzeko, etxeko 
mantenua egin eta  lorezain-
tzan aritzeko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 634 
14 36 65 

Debagoiena.  gizona gertu 
nagusiak zaintzeko. egunez 
zein gauez. baita baserrietan 
ere. erreferentzia onak aurkez 
ditzaket. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 672 53 39 
44 (Jose) 

Debagoiena.  gizona gertu 
soldatzaile, kautxu injekzio 
makinekin edota banatzaile 
lanetan aritzeko. b eta c gida-
baimenekin. 689 54 85 07 

Debagoiena.  gizona lane-
rako gertu: garbiketak, bana-
ketak, mandatuak etxera era-
mateko edo denetariko lanak. 
autoa daukat. 632 77 35 38 

Debagoiena.  mutila ardura-
tsua lanerako gertu. garbike-
ta k ,  n a g u s i a k  z a i n d u  e ta 
lagundu, zerbitzari eta lore-
zaintzan. 622 01 54 96 

Debagoiena.  mutila gertu 
garbiketa lanak egin eta nagu-
siak zaintzeko. etxean bertan 
bizi izaten, orduka edo egun 
osoz. 638 85 43 36 

Debagoiena.  nagusiak zain-
du eta etxeko lanak egingo 
nituzke arratsaldez edo gaue-
tan. 634 04 17 30 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen aritzeko gertu nago. 
etxean bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. 664 12 43 
25 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu ordutegi zabalarekin 
umeak eta nagusiak zaintzeko 
edota garbiketak egiteko. 681 
27 01 75 (mireia) 

Debagoiena.  neska gertu 
egunean zehar nagusi eta 
umeak zaintzeko, garbiketak 
egiteko edota sukaldean lan 
egiteko. esperientzia dut. 610 
99 70 46 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi eta umeak zaintzeko. 
baita atari eta abarrak garbi-
tzeko ere. 632 77 58 07 

Debagoiena.  neska gertu 
sukalde laguntzaile moduan, 
nagusiak edota nagusiak zain-
tzen eta garbiketan jarduteko. 
631 47 85 86 

Debagoiena.  neska gertu 
zerbitzari lanetan, nagusiak 
zaintzen edota garbiketan eri-
tzeko. etxean bertan bizi iza-
ten, egunez edo orduka. 654 
11 15 14 

oñati.  emakume euskalduna 
gertu orduka nagusiak edota 
umeak zaintzeko. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 680 
63 67 80 

Ume zaintzarako prest.  
bergarako neska gazte bat naiz 
eta irailetik aurrera, arratsaldez 
umeak zaintzeko prest nago. 
interesatuta egonez gero dei-
tu telefono honetara: 648 00 
25 66 

 
5. IraKaSKUntZa

501. JaSo
arrasate.  larunbat goizetan 
ingeles eskolak emateko nes-
ka bat behar dugu. ordubetez 
10 urteko neskatilarentzat eta 
beste ordu bat 20 urteko nes-
katoarentzat. gure etxean 
bertan nahi genuke. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
607 94 03 57 

Bergara.  goi mailako hezike-
tako eskola partikularrak eman-
go dizkidan norbait behar dut. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 605 26 24 62 

B e r g a ra .   i n g e l esa re k i n 
lagunduko norbait behar dut. 
gramatika eta, batez ere, ahoz-
ko jariotasuna lantzen. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
638 86 82 53 

 
502. EMan

Ingeles eskolak Bergaran.  
maila guztiak. talde txikiak. 
Hizkuntz Eskola Ofizialeko eta 
cambridge-ko azterketak pres-
tatzeko ere bai.  618 91 32 89 

 
7. anIMalIaK

703. EMan
Katakumeak.  katakumeak 
ematen ditugu opari, bergaran. 
interesatuok deitu zenbaki 
hauetara: 615 73 68 07  edo 
620 76 78 10 

Katakumeak.  uztailean 
jaiotako katakumeak ematen 
ditugu opari.interesatuok dei-
tu zenbaki honetara:  629 09 
63 46 

 
704. BEStElaKoaK

Setterra galdu Zarimu-
tzen.  abuztuaren 10ean set-
ter ingelesa galdu zen eskoria-
tzan, zarimutzen. heldua da 
baina tamaina txikikoa. emea 
da. zuria, belarri gorriekin eta 
muturrean orban gorrixkak ditu. 
lepokoa darama kontakturako 
telefono zenbakiekin. aurkitu 
edo ikusi baduzu, eskertuko 
dugu telefono zenbaki haueta-
ra deitzea: . 616 53 79 78  edo 
628 07 08 33 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	Igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40	m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28	m2ko	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.	200.000€.	Bi	garaje	aukeran.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 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.
•	 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	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Pedro,	90	m2,	4	logela.	95.000€.	AUKERA	ONA.
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	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	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lur	sailak	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.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

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

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berritzeko.	72.000€.	AUKERA	BIKAINA.

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

IragarKIa JartZEKo BIDEaK: 

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

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

orDaIntZEKo atalaK DIra:
- Etxebizitza Saldu/Errentan. garajea Saldu/Errentan. lokala Saldu/Errentan.    
Irakaskuntza eman. Motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro goiena klubeko bazkideentzat (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
iragarkiak goiena paperean eta goiena.eus-en argitaratuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulo bakarra: 22 euro (+bez).

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

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

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

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

5. IraKaSKUntZa
501. Jaso
502. eman
503. bestelakoak

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

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

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

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

ZUrE    
IragarKIaK

P r E Z I o  B E r E Z I a K  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o

Oñati
sukalde 

laguntzailea 
behar da.

664 35 75 07

aramaiO
Pertsona bat 

behar da egun 
osoz tabernan lan 

egiteko.
635 72 73 56

Loramendi Euskara Elkarteak AUZOKO eta BARRIKETAN 
proiektuetarako dinamizatzailea behar du

Eskaintzen da: 
- AUZOKO eta BARRIKETAN proiektuak dinamizatzea
- Astean 14 orduko lan-jarduna
- Berehala hasteko

Eskatzen da: 
- Dinamizatzeko gaitasuna
- Hizkuntzekiko sentsibilitatea
- Aretxabaletarra izatea baloratuko da

Interesatuok bidali curriculuma irailaren 16a baino lehen 
loramendielkartea@gmail.com helbidera
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z O r i O n  ag u r r a k

aretxabaleta
Intza aiastui antxia
irailaren 11n, 9 urte. 
zorionak, intza! 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna familixan eta 
baita lagunekin be. muxu  
potoloak, amatxoren eta 
familixako danon 
partetik!

oñati
oihan eta Kepa 
Cuesta Billar
oihanek irailaren 11n, 7 
urte eta kepak irailaren 
12an, 5 urte. zorionak 
bixoi eta ondo-ondo 
pasatu zuen egunak. 
Patxo handi bat, etxeko 
danon partetik!

aretxabaleta
Miren lopez 
Maskariano
irailaren 9an, urtebete. 
zorionak, miren! etxeko 
txikitxuak urtetxoa bete 
du. orain bezain alai eta 
sorgintxo izaten jarraitu. 
zure lehengusu eta 
lehengusinak: naroa, 
uxue, izaro eta aner.

arrasate
aner Iriarte Balerdi
irailaren 9an, 13 urte. 
zorionak, aner! aurten 
zure egunean, jai! 
aprobetxatu eta ondo 
pasatu! Familiaren eta 
lagun guztien partetik.

antzuola
Malen angeles 
telleria
irailaren 9an, 3 urtetxo! 
zorionak, malen! egun 
ona pasatu eta muxu 
potolo bat etxekoen eta, 
batez ere, iraiaren 
partetik.

oñati
Enaitz telleria 
aldasoro
irailaren 8an, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! 
mila muxu aitatxoren eta 
amatxoren partetik! 
ondo pasatu eguna! Pila 
bat maitte zaittugu!

oñati
Ixone Muñez 
Etxebarria
irailaren 8an, urtebete. 
zorionak, ixone! 
ospatuko dugu zure 
lehenengo urtebetetzea! 
muxu pila bat etxeko 
guztien eta lehengusu 
guztien partetik.

oñati
Mikel Irazabal lera
irailaren 8an, 
urtebetetzea. zorionak, 
mikel! etxekoen partetik.

oñati
Elene Etxezarreta 
Irizar
irailaren 8an, 6 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, elene! Jarraittu 
beti bezain alai. sei patxo 
familixako danon eta, batez 
be, marenen eta zure 
primotxuen partetik!

oñati
Beñat eta Maider Urmeneta obeso
irailaren 6an, beñatek 8 urte eta maiderrek 5. zorionak, 
maitiak! Primeran ospatu zuen urtebetetze eguna eta mila 
muxu, familia osoaren partetik.

oñati
Mattin Sarriegi 
Derteano
irailaren 8an, 2 urte. 
zorionak, mattin! gure 
printze txikiak 2 urte 
betetzen dittu! ondo 
pasatu eta muxu potolo 
bat, etxekoen partetik!

oñati
auritz Urzelai 
aizpeolea
irailaren 5ean, 3 urte. 
zorionak, auritz! gure 
mutikotxoak dagoeneko 3 
urte! ondo pasatu zure 
egunian eta patxo handi bat 
familixa osoaren eta, batez 
ere, oinatzen partetik!

oñati
Enare Irizar Urkia
irailaren 5ean, 2 urte. 
zorionak. muxu potolo 
bat, etxeko guztien 
partetik.

bergara
Maren Unamuno 
Martinez
irailaren 1ean, 12 urte. 
urte askotarako eta egun 
ona pasatu zure 
urtebetetzean. 
Familiakoen eta, 
bereziki, naiaren 
izenean.

oñati
Esther Urkia goitia
irailaren 1ean, 
urtebetetzea. zorionak 
eta urte askotarako, 
famiia guztiaren 
partetik.

bergara
aratz ormaetxea Cid
irailaren 1ean, 9 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Jarraitu horrelako jatorra 
izaten. asko maite 
zaitugu. muxu pilo bat, 
familia osoaren partetik.

oñati
oier Sagasta
abuztuaren 26an, 8 
urte. zorionak 
txapeldun!
muxu handi bat, etxeko 
guztion partetik!

aretxabaleta
aner azpitarte 
Zubizarreta
abuztuaren 25ean, 5 urte. 
zorionak, aner! 5 urte gure 
bizitza pozez alaitzen. segi 
horrela, txapeldun. Patxo 
handi bat, maite zaitugun 
denon partetik. aimar, aita 
eta amatxo.

aramaio
Irati garaitonandia 
Martelo
abuztuaren 15ean, 7 urte. 
zorionak, printzesa! muxu 
potolo bat aramaioxoko 
amamaren, etxeko danen 
eta otxandixoko 
aitaita-amamen eta familia 
osoaren partetik! 

antzuola
Uxue Jurado Ibabe
abuztuaren 19an, uxuek 
10 urte. zorionak 
amatxoren eta aitatxoren 
partetik eta, baita, 
antzuolako eta 
bergarako familien 
partetik ere.

arrasate
olaia Vitoria Herranz
abuztuaren 12an, 4 urte. 
zorionak, olaia! 4 urte 
jada! ze handi egiten 
hari den gure printzesa 
polita! besarkada handi 
bat, denon partetik!

aretxabaleta
Iker lopez
abuztuaren 5ean, 9 urte. 
zorionak, maittia! zein 
ondo pasatu genuen 
zure urtebetetze 
egunean! muxu handi 
bat, etxeko guztion 
partetik.

arrasate
Izar Sanchez 
Diosdado
irailaren 6an, 14 urte. 
zorionak, izar, zure 
familiaren partetik! ondo 
pasatu eguna.

arrasate
Maider Barandiaran 
garai
zorionak etxeko txikitinari! 
zure lehenengo urtea 
alaitasunez eta bizi gogoz 
beteta pasatu duzu eta 
jarraitu beti horrela. 
zoragarri zaude, benetan. 

arrasate
Jon aranzabal Vitoria
abuztuaren 15ean, 9 urte. 
zorionak, maittia. zein ondo 
pasatu genuen zure eguna, 
ezta? orain arrasateko 
laguntxoekin ospatzea 
tokatzen zaizu. muxu handi 
bat, familia osoren partetik.

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, 10

zerua egubakoitzean baino lai-
notuago egongo da orokorrean 
zapatuan eta ez da espero ostar-
teak zabaltzea.

DoMekA, 11

oskarbiago egongo da zerua 
zapatuan baino eta tarteka eguz-
kia gailenduko da. tenperaturak 
goranzko joera izango du.

Max. 27º

Min. 14º

Max. 29º

Min. 16º

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

DEBAGOIEnA

EUSKAL HErrIA

nahiz eta asteburua 
hodeiekin hasi, domekan 
ostarteak zabalduko dira 
orokorrean.

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

09:00 kantari 

09:30 Platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 ur eta lur 

11:30 Jaiak 

12:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:30 ordiziako klasika 

15:00 Jaiak 

15:30 korapilo 

16:00 Platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 debagoiena zuzenean 

18:55 astea iruditan 

19:00 Jaiak 

19:30 zaindu zaitez 

20:00 kantari 

20:30 debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 Jaiak 

22:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:55 astea iruditan

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ibilean 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ordiziako klasika 

18:00 zaindu zaitez 

18:30 berriak 

19:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

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 korapilo 

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 ur eta lur 

17:30 ordiziako klasika 

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 hauteskundeak 2016: 

hautagaiak 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 hauteskundeak 2016: 

hautagaiak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 hauteskundeak 2016: 

hautagaiak 

13:00 Platopic 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ur eta lur 

15:30 Jaiak 

16:30 berriak 

17:00 harmailatik 

17:30 ikusi irratia 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 hauteskundeak 2016: 

hautagaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Jaiak: leintz gatzagako 

jaiak 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 ibilean 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

09:00 kantari 
09:30 Platopic 
10:00 korapilo 
10:30 kantari 
11:00 debagoiena zuzenean 
11:55 astea iruditan 
12:00 ibilean 
12:30 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 
13:30 debagoiena zuzenean 
14:25 astea iruditan 
14:30 erreportajea: ordoki 4x4 
15:30 debagoiena zuzenean 
16:25 astea iruditan 
16:30 kantari 
17:00 korapilo 
17:30 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 
18:30 ibilean 
19:00 debagoiena zuzenean 
19:55 astea iruditan 
20:00 kantari 
20:30 dokumentala: makinatxo 

bat lan 
21:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 
22:00 amaia dJ
22:30 debagoiena zuzenean
23:25 astea iruditan
23:30 hurbilean: ane gabarain
00:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016

09:00 kantari 
09:30 Platopic 
10:00 korapilo 
10:30 kantari 
11:00 debagoiena zuzenean 
11:55 astea iruditan 
12:00 ibilean 
12:30 ordiziako klasika 
13:00 debagoiena zuzenean 
13:55 astea iruditan 
14:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 
15:00 debagoiena zuzenean 
15:55 astea iruditan 
16:00 Platopic 
16:30 kantari 
17:00 korapilo 
17:30 amaia dJ 
18:00 Jaiak 
18:30 zaindu zaitez 
19:00 debagoiena zuzenean 
19:55 astea iruditan 
20:00 kantari 
20:30 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 
21:30 ordiziako klasika 
22:00 debagoiena zuzenean 
22:55 astea iruditan 
22:55 astea iruditan 
23:00 hurbilean 
23:00 Jaiak 
23:30 zaindu zaitez 
23:45 zaindu zaitez
00:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ikusi irratia 

18:00 ibilean 

18:30 berriak 

19:00 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dJ 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak

23:30 mahaingurua: 

hauteskundeak 2016

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 zaindu zaitez

GOIEnA tELEBIStA

as t e a  g O i e n a n

goiena

'amaia DJ' saioaren 
denboraldi berria
Bihar, egubakoitza, estreinatuko 
dira bideoklipen saioaren atal 
berriak. Udan eskari ugari jaso 
dira, baita gazteek ateratako 
udako argazkiren bat ere. Parte 
hartzeko eta kanturen bat eska-
tu edo argazkiak bidaltzeko, era-
bili 688 69 00 07 telefonoa.
'Amaia Dj'
egubakoitza, 22:00

goiena

leintz gatzagako 
jaiak ikusgai
atzo, eguaztena, hasi zituzten 
jaiak leintz gatzagan, eta dome-
kara bitartean adin guztietako 
herritarrendako egitarau zabala 
dute prestatuta. Jaietan jasota-
ko ekintzak eta herritarren hitzak 
jasoko dira eguaztenean eskai-
niko den saio berezian.
'jaiak: leintz Gatzaga'
eguaztena, 22:00

ArrASAtE IrrAtIA

Bihar, egubakoitza, ez da 
Uda giroan irratsaiorik 
izango, baina zapatuan eta 
domekan, ohi bezala, aste-
ko hainbat elkarrizketa 
berreskuratuko dira. Tar-
tean, gazte bulegoko infor-
mazioari buruz hitz egingo 
du Dorleta Kortazarrek eta 
Mondrako entrenatzaile 
Josu Zubia ere izango da.

asteko gainbegiratua 
zapatuan eta 
domekan 10:00etan

Datorren asteko Uda giroan 
irratsaioan Arrasateko 
hainbat konturi buruz hitz 
egingo da. Esaterako, aste 
horretan egingo den base-
rritarren azoka hizpide 
izango da, eta Mugikortasun 
Astea orduan ospatuko 
denez, bertako kontuak ere 
protagonista izango dira, 
107.7ko uhinetan.

Baserritarren azoka 
eta Mugikortasun 
astea berbeta gai

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

arrasate

Eguena, 8 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943	79	22	26

Egubakoitza, 9 esPañol morales araba etorb.,  14 943	79	18	65

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

Domeka, 11 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

astelehena, 12 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943	79	22	26

Martitzena, 13 esPañol morales araba etorb.,  14 943	79	18	65

Eguaztena, 14 etxeberria zarugalde kalea, 38 943	77	16	30

bergara

Eguena, 8 zabala barrenkale, 25 943	76	16	87

Egubakoitza, 9 estella matxiategi 5 943	76	19	63

Zapatua, 10 alVarez mozos iparragirre, 2 943	76	12	15

Domeka, 11 alVarez mozos iparragirre, 2 943	76	12	15

astelehena, 12 zabala barrenkale, 25 943	76	16	87

Martitzena, 13 estella matxiategi 5 943	76	19	63

Eguaztena, 14 zabala barrenkale, 25 943	76	16	87

Oñati

Eguena, 8 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Egubakoitza, 9 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Zapatua, 10 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 11 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 12 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Martitzena, 13 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Eguaztena, 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).

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

Maria eta Fernando 
55 urte ezkonduta bete zituz-
ten abuztuaren 12an. ondo 
pasatu zuten familiarekin. 
zorionak zuen seme-alaben 
partetik.
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gorka eta nekane 
gorka lagoma bergararra eta nekane Casas arrasatearra zapatuan, 
irailaren 10ean, ezkonduko dira itziarren. Salegi jatetxean bazkaldu-
ta ospatuko dute egun berezi hau. Familiakoen eta lagunen partetik, 
"zorionak eta ondo ibili thailandia aldean!".

amaia eta Håkan 
iritsi da eguna! amaia Pinacho arrasatearra eta Håkan nilsson sue-
diarra irailaren 10ean ezkonduko dira donostiako Udaletxean. ondo-
ren Hondarribiko laia jatetxean ospatuko dute. "zuen lagunen eta 
familiaren partetik, zorionak eta ondo pasatu indonesian!".

garbiñe eta Mario 
"orain dela 11 urte antzuolan 
ezkondu ginen eta beste urte 
mordoxka horrela segitzeko 
asmoarekin".

Maier eta aitor 
Maier errasti eta aitor oiartzabal 
irailaren 10ean ezkonduko dira 
gure ametsa jatetxean bertan. 
ostean, familia eta lagun giroan 
ospatuko dute egun berezi hau. 
Familiaren eta lagunen partetik, 
"zorionak, ondo ibili eztei-bidaian 
eta muxu bana, bikote!".

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

M. Karmen eta Martin 
abuztuaren 8an M. karmen 
ormaetxeak eta Martin Perez de 
albenizek 50 urte bete zituzten 
ezkonduta. "zorionak eta mila 
esker guztiagatik, familia osoa-
ren partetik".

UrteUrrena

2015eko abuztuaren 19an hil zen, 85 urte zituela.

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

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 11n,
 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

 Fermin
Arruti Mazmela

UrteUrrena

2015eko irailaren 3an hil zen, 81 urte zituela.

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

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 11n, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

 Isabel
Oregui Urriategui

oroigarria

'lolo'

2016ko irailaren 2an hil zen, 63 urte zituela.

Txango taldea.
Arrasaten, 2016ko irailaren 8an.

Urte "bisiesto" honetan Txango taldekoek egun 
bat kenduko genuke. Zoritxarreko abuztuaren 12a.

Beti arte, Lolo.

Javier
Oses Pueyo

eSker ona

2016ko abuztuaren 6an hil zen, iruñean, 62 urte zituela.

Antzuolan, 2016ko irailaren 8an.

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

—
Mendiz mendi zenbiltzan
tontorrik tontor gora tira

mendia zen zure bizi
nola ez, zure desira.

Gustuko lekuan aldaparik ez
guztiok zuri begira

zeruko izar argitsu horrek
egin ezazu distira.

 Felix
Lizarralde Lezeta

oroigarria

2016ko irailaren 2an hil zen, 63 urte zituela.

 Herri-Gain elkartea.
Arrasaten, 2016ko irailaren 8an.

beti gogoan izango zaitugu.

 Javier
Oses Pueyo

UrteUrrena

2015eko abuztuaren 29an hil zen, 85 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, aurrez eskerrik asko.
 Bergaran, 2016ko irailaren 8an. 

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 11n,
 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

zure arreba maria, koinatua Fernando hernandez, ilobak marian eta Fernan.

 Manuel
Conde Feijoo

UrteUrrena

2015eko irailaren 10ean hil zen.

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

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 11n,
 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

Sabin 
Goiti Arozena

ESKElaK JartZEKo: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 hileta egunean eskela goiena.eus-en + oroigarria edo esker ona 
goiena Paperean eta goiena.eus-en: 160 € /  goiena klubeko 
bazkideendako 142 €

 eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 140 € / goiena 
klubeko bazkideendako 125 €

goiena: irakurriena Debagoienean.

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.
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MUSIKa
oñatI Juan Valls-en kontzertua
Atzeko kaleko jaien barruan. 
gaur, eguena, atzeko kaleko plazatxoan,  
22:00etan.

BErgara Emon, Moittuai! eta 
generacion 3
Etxean hasiko du kontzertu bira 
Bergarako Emon taldeak. Lehen 
kontzerturako, Moittuai! eta Gene-
racion 3 taldeak izango dituzte 
lagun. Sarrera doakoa da.
gaur, eguena, gaztetxean,  22:30ean.

BErgara Patxi Dinamitaren 
kontzertua
Eibarko bakarlariak bi emanal-
di eskainiko ditu: lehenengoa 
akordeoi kontzertua izango da 
(20:00) eta bigarrena gitarra kon-
tzertua izango da eta Fin de prohi-
biciones diskoa aurkeztuko du 
zuzenean (22:00). 
etzi, zapatua, nahikari tabernan,  20:00etan eta 
22:00etan.

antZErKIa
arEtxaBalEta 'auzokideak' 
antzezlana umeendako
Panta Rhei taldeak Auzokideak 
izeneko antzezlana eskainiko die 
herriko neska-mutikoei Arkupe 
kultura etxean. Sarrera: 3 euro. 
hilaren 11n, domeka, arkupen, 17:00etan.

DantZa
arEtxaBalEta Beinke-loramendi 
dantza entsegua
San Migel jaietan egingo duten 
Beinke-Loramendi dantza gogora 
ekartzeko entseguak antolatu 
ditu Loramendi euskara elkar-
teak. Martitzenetan izango dira 
entseguak udaletxe zaharrean 
eta horietara joateko eta parte 
hartzeko, ez dago aurrez izenik 
eman beharrik. 
hilaren 13a, martitzena, udaletxe zaharrean, 
19:00etan.

JaIaK
oñatI atzeko kaleko jaiak
Aurten 90. aldiz ospatuko dituz-
te Atzeko kaleko jaiak. Hauxe da 
egitaraua biharko, egubakoitza: 
etxafuego jaurtiketa (16:00), 
umeendako Atzeko kaleko zinta 
lasterketa, haur jolasak, erraldoi 
eta txorimaloekin kalejira, Jose 
de Azpiazu musika eskolako tri-
kitilari-taldearekin (19:00), rock 
kontzertuak (22:30); No Regret, 
Revolta Permanent eta Ska-P 
(bertsioak). Etzi, zapatua: argaz-
ki erraldoia (13:00), Makalena 
elkarteak egindako salda, jai 
batzordearen bazkaria (14:30), 
sokamuturra eta poneyak Arno 
etxearen eskutik (17.30), garagar-
do dastaketa (19.00), txorimalo 
eta erraldoiak (19.30), Sakatu 
elektrotxaranga (20:30),VI. Piro-
teknia saioa eta suzko zezena 
(00:00), ostean, Imuntzo eta Belo-
kirekin erromeria. Domeka: mus 
txapelketa Aloña tabernan (15.30), 

lEIntZ gatZaga arkada Social
Herriko jaien egitarauaren 
barruan, Arrasateko Arkada 
Social punk-rock taldea izan-
go da zuzenekoa eskaintzen. 
Sin mirar atras izeneko tou-
rreko azken kontzertuetako 
bat eskainiko dute Leintz 
Gatzagan eta bertaratutakoek 
taldearen azken abestiez dis-
frutatu ahal izango dute.
bihar, egubakoitza, san miguel plaza, 
22:00etan.

alea.eUS

arraSatE Kulturate akustikoak
Iban Urizar, Amorante musikaria bihar, egubakoitza, izango 
da. Madrilgo Morgan taldeak, berriz, zapatuan eskainiko du 
kontzertua, eta Aurora Beltran, garai bateko Tahures Zurdos 
taldeko kidea, domekan izango da. Emanaldi guztiak doan.
kulturateko areto nagusia, 20:00etan.

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

non-ZEr iraila 8
iraila 15

zineMA
gaStEIZ

BOULEVARD

Juego de armas
egubakoitzetik eguenera: 
16:15, 18:45, 21:15. 
zapatua: 23:45.

gernika
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:10, 20:20, 
22:30.
zapatua: 00:40.

El principito
egubakoitzetik eguenera: 
16:05 (euskaraz), 18:15, 
20:25, 22:35.
zapatua: 00:45.

Cuerpo de élite
egubakoitzetik eguenera: 

16:15, 18:20, 20:25, 
22:30.
zapatua: 00:35.

no respires
egubakoitzetik eguenera: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
zapatua: 00:30.

Mascotas
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00. 

Ben Hur
egubakoitzetik eguenera: 
19:00, 21:40. 
zapatua: 00:20.

Escuadrón suicida
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:00. 

nunca apagues la luz
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 20:45, 22:45. 
zapatua: 00:45.

Café society
egubakoitzetik eguenera: 
21:00. 
zapatua: 23:00.

Siete vidas, este gato 
es un peligro
egubakoitzetik eguenera: 
17:00. 

Kubo y las dos 
cuerdas mágicas
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:05. 

Cazafantasmas
egubakoitzetik eguenera: 
20:10. 

Star trek: más allá
egubakoitzetik eguenera: 
22:25. 

lejos del mar
zapatua: 00:50.

Criminal
egubakoitzetik eguenera: 
22:00. 

Jason Bourne
zapatua: 00:25.

Peter y el dragón
egubakoitzetik eguenera: 
16:15. 

nerve, un juego sin 
reglas
zapatua: 23:30.

Heidi
egubakoitzetik eguenera: 
16:25.

Ama bat eta semearen 
bikotekidea elkartuko 
dira Siziliako etxetzar 

batean. neska gaztea, 
mutilarekin haserretu ondoren, 
Siziliara heltzen da bien arteko 
galdutako harremanak 
berreskuratu nahian. Ama dolu 
momentuan dago familiako 
kide bat hil delako. Bi 
emakumeek egun batzuk 
elkarrekin pasako dute 
mutilaren etorreraren zain. 
nahiz bertan ez egon, mutila bi 
emakumeen artean kokatzen 
da. Amak neska gazteari egia 
ezkutatzen dio. Ikusleak 
informazio hori antzematen du 
eta istorioaren interesa gauzak 
noiz argituko diren eta hori 
gertatzen denean zer-nolako 
eragina izango duen 
pertsonaiengan jakitean dago. 
Hori azaltzeko, Piero 
Messinaren estiloa artifizio 
handikoa da: erritmo geldoa, 
isilune handiak, kamera 
segundo askotxo aktoreen 
aurpegietan, argazkia eta 
argiak oso zainduak (lakuko 
eszenak, neska uretan 
dagoenean, etxeko 
iluntasuna)… teorian osagai 
horiekin film on bat egin 
daiteke, baina ez da 
horrelakorik gertatzen. Heltzen 
zaigun sentsazioa 

artifizialtasunarena da. Filmak 
azala ederra du, baina 
sakontasun gutxi.

Hasteko, kontatzen zaigun 
istorioa nahiko sinesgaitza da. 
Esaterako, neska etxetzarrera 
heltzen denean eta han 
aurkitzen duena. Agian 
denbora gutxiago erabilita 
intrigaren indarra handiagoa 
izan zitekeen, baina zuzendaria 
irudi ederretan eta itxurakerian 
erortzen da. Dena den, 
aipatzekoa Juliette Binochek 
eta Lou de Laágenek kamera 
maitemintzeko duten 
ahalmena. Batak 
heldutasunaren edertasuna 
erakusten du eta besteak, 
gaztediaren freskotasuna. 
Gainera, aktoreak onak dira eta 
ondo islatzen dituzte 
pertsonaien sentimenduak. 
Baina horren atzetik ez dago 
istorio sendorik.  Apaindura 
atzetik ezer gutxi daukagu.

Sakontasun gutxikoa

ANTONIO ZAbAlA

kritikA

la ESPEra  
Zuzendaria: Piero messina.
Herrialdea: italia.
Urtea: 2015.
aktoreak: Juliette binoche, lou de laâge. 
giorgio colangeli.
Iraupena: 100 minutu.

inPerdiBleS.CoM
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Ondo ondo pasau
Bergarako San Martin Jaixetan!
San Martin Jaixak 2016

Irailaren 15etik 18ra
BERGARA

Azpeitxi 
Etxagi 
Irish Pub Galways
Bule 
Euxebio II
Toki Ona Bodegoia 
Usoa
Ariznoa 
Pol Pol

Atzeko kaleko txirrindulari pro-
ba (16.00), txorimalo eta erraldoiak 
(18.30), Gauargi taldearen ema-
naldia (20:00), boletoen zozketa, 
eta jaiei amaiera emateko etxa-
fuegoak (22:00).
bihar, egubakoitza, hasi eta domekara arte, 
atzeko kalen.

oñatI arantzazu auzoko jaiak
Biharko egitaraua, egubakoitza: 
tortilla lehiaketa (19.00), mus 
txapelketarako izena ematea 
(21.30), mus txapelketaren hasie-
ra (22.00). Zapatua: Arantzazuko 
IV. BTT trabesia (09:00), auzo 
bazkaria (14.30), ondoren, musi-
ka eta bertsolariak izango dira. 
Domeka: auzoko 100 urte beteta-
ko bi auzokidei eta presoei ome-
naldia (12:30), salda eta txorizoa 
egongo da guztientzat.
bihar, egubakoitza, hasi eta domekara arte, aran-
tzazuko auzo-etxean.

EraKUSKEtaK
BErgara Joseba leturiaren 
argazki erakusketa
Martitzenetik egubakoitzera: 
18:00etatik 20:30era egongo da 
zabalik. Zapatuetan: 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:30era. 
Domeka eta jaiegunetan: 12:00eta-
tik 14:00etara. 
irailaren 11ra arte, aroztegi aretoan. 

BErgara '1839. Bergarako 
Besarkadaren aurrean, keinua eta 
interpretazioa' erakusketa
Garaiko askotariko eratako mate-
rialaren bitartez, gertaera histo-
riko haren, aurrekarien eta ondo-
renaren berri ematen du jarri 
den erakusketak.
azaroaren 1era arte, laboratoriumen.

BErgara Benito Canteroren 
argazki erakusketa
Formatu eta gai ugaritako heme-
zortzi obra izango dira ikusgai.
gaurtik, eguenetik, urriaren 2ra bitartean, nahi-
kari tabernan.

HItZalDIaK
arEtxaBalEta Hitzaldia: 
'refugiados. Una vergüenza más 
del siglo xxI'
AMSOGRA gobernuz kanpoko 
erakudeko Inma Escribanok eta 
Iñaki Agirianok errefuxiatuen 
gainean egingo dute berba. 
hilaren 13a, martitzena, arkupe kultura etxean, 
19:00etan. 

IrtEEra
oñatI arantzazura irteera eta 
bazkaria
Arantzazuko basilikara bisita eta 
bazkaria Arantzazuko auzo-etxean. 

13 euro balio du txartelak. Lagun 
Lekuk antolatuta. 
gaur, eguena, lagun lekun, 09:00etan. 

oñatI trautik irteera egingo du 
Urbiara
Trautik antolatuta, irteera egin-
go dute Urbiara. 
etzi, zapatua, 09:00etan.

ElgEta Erretiratuen irteera 
Burgosera
Burgosko katedrala, Miraflore-
seko Kartuja eta hiria bera eza-
gutzeko asmoarekin antolatu dute 
irteera Xalbadorpe erretiratuen 
elkartetik. 
h i l a re n  13 a ,  m a r t i t ze n a ,  e l g e ta t i k  a u to b u sa , 
08:15etan. 

aZoKa
BErgara Eguazteneko azoka
Baserritarren azoka egingo dute 
Oxirondon, bertako eta sasoiko 
produktuekin. 
hilaren 14an, eguaztena, oxirondo azokan, 
18:00etan.

KIrola
oñatI txirrindularitza lasterketa
58. San Migel saria. Mendiko 
kriteriuma (1. etapa). Gazte mai-

lako eta bigarren urteko kade-
teendako lasterketa. 
etzi, zapatua, sancti spiritus unibertsitatean, 
10:00etan .

DEIa
oñatI Elkartasunezko pintxo potea
Hotz Oñati taldeak antolatuta, 
pintxo pote solidarioa. 
gaur, eguena, 19:00etan.

oñatI Usakoko bainu denboraldia 
bukatuko da domekan
Udako bainu sasoia domekan 
amaituko da. Domeka arratsaldez 
egongo da azkenengoz soroslea. 
hilaren 11n, domeka. 

oñatI Udal tasen ordainketa
Ibi iraunkorra, garajea, kutxa-
zainak eta kanposantu tasak 
ordaintzeko borondatezko epea 
zabalik azaroaren 10era arte. 
azaroaren 10era arte.

IKaStaroaK
arraSatE Hainbat ikastaro
Emakume Txokoak eta Jabetze 
Eskolak hilaren amaieran mar-
txan jarriko dituzten ikastaroetan 
izena emateko epea zehaztu dute. 
izena emateko epea: hilaren 12tik 16ra.

arEtxaBalEta Jolasteko tailerra
Aretxabaletako Azatza gunean 
(Urkulun) hezkuntza sortzailean 
oinarritutako jolas tailerrak mar-
txan jarriko dituzte urritik aurre-
ra. Urritik ekainera bitartean 
izango dira tailer horiek eta mar-
titzenetan egingo dira 17:30etatik 
19:00etara. Prezioa: 40 euro. Ize-
na emateko edo informazio gehia-
gorako: izaditamaia@gmail.com 
edo 943 79 06 03 (Amaia).
zabalik dago izena emateko epea.

oñatI aisialde begirale ikastaroa
Baldintzak dira adinez nagusia 
izatea edo 2017an 18 urte betetzea. 
Informazioa jasotzeko bilera ire-
kia egingo da hilaren 15ean (18:30) 
Euskaldun Berria gelan (Bideba-
rrieta kalea, 18). Matrikula: 500 
euro, Udalak diruz lagundutako 
ikastaroa izango da.
izena emateko epea: hilaren 23ra arte.

ZIrKoa
arraSatE Pariseko zirkoa
Frantziako zirkua Arrasaten izan-
go da egunotan. Familia osoaren-
tzat da aproposa ordu eta erdiko 
ikuskizuna eta %100 tradiziona-
la da zirkua. 
gaur, eguena, 19:00etan; bihar, zapatua, eta 
domekan 17:00etan eta 19:00etan; eta 
domekan 18:00etan.

iManol Soriano yoUtUBe

BErgara Kaabestri Ensemble
Irailerako kultur eskaintza 
oparoa osatu du Bergarako 
Udalak eta herrian lehen aldiz 
antolatu den musika klasiko 
zikloaren baitan, Kaabestri 
Ensemble talde donostiarrak 
kontzertua eskainiko du 
Mariaren Lagundian. Ziklo 
horretako hirugarren kon-
tzertua izango da.
etzi, zapatua, mariaren lagundia, 
21:00etan.
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A
buztu amaiera aldera 
non afaldu zezaketen 
galdetu ziguten kanpo-
tar batzuek. Turistak 

ziren eta Arrasaten zeuden 
egun batzuetarako. Nolatan? 
Geografikoki Erkidegoko erdian 
kokatuta, leku interesgarri asko 
gertu daudelako. Faktore ezber-
dinak direla eta, turisten eto-
rrerak beste behin marka guz-
tiak hautsi ditu Gipuzkoan, 
bereziki kapitalean. Dena ez 
da, baina, arrosa kolorekoa. 
Donostiako agintariek trafikoa-
ren arazoa azpimarratu dute; 
auto pilaketak gertatu dira egun 
batzuetan. Hala ere, ondokoa 
gehitu dute: "Behin turismoaren 
arrakasta iritsi dela, ez gara 
ba kexatuko!". Espero dut bes-
telako hausnarketak ere egin-
go dituztela off the record, bes-
te hiri batzuetan jazo dena 
ikusita: eremu turistikoen 
bizitza aldatu egin da. Harate-
gi edo arrandegiak bezalako 
komertzioak itxi eta kanpotarrei 
begirakoak zabaltzen dira (oroi-
garri dendak, tabernak, deli-
catessen saltokiak…), bisita-
rientzako pisuak areagotu, 
kaleak turistez josi, eta abar. 
Azken batean, gune horiek par-
ke tematiko bihurtu eta betiko 
biztanleek handik kanpo ibili 
nahi dute. Debagoienean urrun 
dago turismoa arazo izatetik. 
Aitzitik, marjina handia dau-
kagu ehunka laguni non afaldu 
dezaketen gomendatzeko edo 
zer bisitatu esateko. 

Turismoa

a z k e n  b e r b a

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

Mendiola	erretegian	
prestatutako	
bakailao-trontzoa	
txingarretan	
kalabazinarekin	eta	
alioliarekin

OIHANA ElOrTZA  |  oñati

Maletan ordenagailua, grabagai-
lua, diziplina ezberdinen eta ordu-
tegiaren inguruko informazioa 
eta eguraldi onerako zein eurira-
ko arropa sartzea gomendatu dio 
Aitor Biain oñatiarrak Uxue Otxoa 
arrasatearrari. Euskal kirolariak 
Rio de Janeiroko (Brasil) Olinpiar 
Jokoetan egin eta egingo dutena-
ren lekukoak izango dira biak. 

Baita Gipuzkoa erdiaren tamaina 
duen hiriburu hartan dagoen 
giroarena ere.

Gazteaukera atariak eta Bas-
que Team ekimenak antolatutako 
lehiaketan sarituak izan ziren bi 
gazte debagoiendar hauen lanak 
eta Olinpiar Jokoetarako txartel 
bana eskuratu zuten. Aitor Biain 
abuztuan egin zirenetan egon zen, 
astebetez, eta Uxue Otxoa iraile-

koetara joango da. Aste bat egin-
go du horrek ere; 05:00etarako 
aireportuan egon behar du zapa-
tu goizean. 

Rio de Janeiroko kirol hitzor-
duari gertuko jarraipena egiteko 
sortutako blogean, han ikusitakoa 
eta bizitakoa kontatu behar dute 
biek ala biek. "Ikusle moduan 
goaz, ez dugu akreditaziorik eta 
kirolariekin egoteko asko itxaron 

behar izan dugu. Maialen Chou-
rrauten urrezko dominaren leku-
ko izan ginen. Elkarrizketa pila 
bat egin zituen. Ilundu arte egon 
ginen zain, baina, nekatuta egon 
arren, gurekin egon zen", dio Biai-
nek. Oso esperientzia ona dela 
esan dio Otxoari. "Ni oso pozik 
noa. Igeriketa egokitua, saskiba-
loia eta pistako txirrindularitza 
ikusteko sarrerak hartuta ditut".

Aitor Biainek abuztuaren 8tik 15era rio de Janeiron egindako egonaldian ateratako argazkia.  |   a.B. Uxue Otxoa, Udalatx atzean dela.  |  U.o.

euskal kirolariek rio de Janeiron egindakoa jarraitu dute aitor Biainek eta Uxue otxoak

abuztuko jokoetan egon zen oñatiarra, eta paralinpiarretan egongo da arrasatearra

olinpiadetako giroaren lekukoak

b u k at z e kO


