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Euskal zaldi arraza da pottoka, 
ezaugarri bereziak dituena; nabar-
menena, haren tamaina txikia. 
Eta nahiz eta historiaurretik 
gure artean dagoen animalia 
izan, oraindik ere ezezaguna da 
askorentzako.

Pottokaren basa-bizitza azal-
tzeko asmoz, Arantzazuko Par-
ketxeak Bizi Pottoka! izeneko 
jardunaldiak antolatu ditu Pot-
tokalekurekin batera. Abuztuaren 
24an eta 31n egin zituzten aurre-
neko ekintzak eta bihar, zapatua, 
denboraldiko azkena izango da 
(izena emateko: 943 78 28 94).

Pottoka gertutik ezagutzen
Jardunaldia 10:30ean hasiko da, 
Arantzazuko Parketxean bertan, 
eta antolatutako ekintza guztiak 
Aloña mendiaren magalean dagoen 
Pottokalekuko instalazioen artean 
egingo dituzte, "kokaleku ezin 
hobean", Arantzazuko Parketxe-
ko Miren Elgarrestak azpimarra-

tu duenez. Aurrena, Parke Natu-
raleko Interpretazio Zentroan 
aurkezpena egingo dute, eta, ikus
-entzunezko baten bitartez, zaldi 
txikiaren basa-bizitza ezagutzeko 
aukera egongo da. "Jarraian, 
Pottokalekura abiatuko gara, eta 
pertsonen eta zaldiaren arteko 
harreman berezia ezagutuko 
dugu". Errespetuan oinarrituta-
ko harremana da bertan garatzen 
dutena, Jon Elortza zalditegiko 
jabearen berbetan.

Ekimenean parte hartzen 
dutenek bertatik bertara euskal 
arrazako zaldia ezagutuko dute, 
nolako hankak dituen ikusi, uki-
tu, laztandu...: "Zuzen-zuzeneko 
harremana edukitzeko aukera 
polita da eta pottokan ibiltzeko 
aukera ere badago. Jendeak ongi 
pasatzen du animaliaz gehiago 
ikasten duen bitartean".

Galzorian dagoen arraza 
Euskal mendietan ikusi izan da 
pottoka mendeetan zehar, histo-

riaurretik gaur arte. Elortzak 
kanpoan ere arraza ezaguna dela 
eman du aditzera: "Europako 
arraza zaharrenetakoa da eta 
Katalunian edo Kolonbian eza-
gutzen dute askok".

Baina etxean ezezaguna izateaz 
gain, galzorian dagoen arraza da 
pottoka, eta horixe izan da, bes-
teak beste, Arantzazuko Parke-
txeak Bizi Pottoka! antolatzeko 
arrazoietako bat, Elgarrestak 
azaldu duenez: "Naturak eta kul-
turak bat egiten duten ekintzak 
eramaten ditugu aurrera. Potto-
ka berez ez da animalia basati-
basatia, etxeko aberea izan dela-
ko. Baina galzorian egonda eta 
biodibertsitatearekin dugun kon-
promisoa ikusita, arraza hau 
bultzatu gura izan dugu".

Traktoreak agertu, pottoka 
lan barik geratu eta arrazaren 
gainbehera hasi zela esan dute 
bai Elgarrestak eta baita Elortzak 
ere. "Berreskuratzeko aukera 
dago oraindik; turismoan koba-
zuloak erakusten diren moduan, 
pottoka ezagutzera eman daiteke. 
Marketina eta dirua funtsezkoak 
dira, bultzada emateko".

Naturarekin harremanetan
Pottokalekuko jabeak azpimarra-
tu gura izan duenez, Bizi Pottoka! 
moduko ekintzekin jendartean 
galtzen joan den ohitura berres-
kuratzeko urrats bat egiten da. 
"Gizarte gehienetan galdu da 
milaka urteetan naturarekin egon 
den lotura. Eta ez hori bakarrik, 
bizitzaren garrantzia zein den 
ere ahaztu zaigu; orain, lehenta-
suna etxe bat edukitzea da, esa-
te baterako".

Arantzazuko Parketxearen eta Pottokalekuren arteko elkarlana da

bihar egingo dute azken ekintza eta aurrez eman behar da izena

'bizi Pottoka!' ekimena euskal 
zaldia ezagutzera emateko

Bizi Pottoka! ekimenak animaliekin zuzeneko harreman izatea ahalbidetzen du, pottoka gainean ibiliz, esaterako.  |   ArAntzAzukO PArketxeA

Ekimeneko parte-hartzaileak pottoka orrazten.  |   ArAntzAzukO PArketxeA

esaNak

"galzorian 
dago pottoka 
eta Parketxetik 
bultzada eman 
gura diogu"

M i r e n  e L g a r r e S Ta 
a r a n t z a z u k o  pa r k e t x e k o a

"Pottokarekin 
harreman 
berezia sortzen 
da, errespetuan 
oinarritutakoa"

j o n  e L o r T z a  
p o t t o k a l e k u k o  n a g u s i a
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Euskal Autonomia Erkidego-
ko Kontratuen inguruko Erre-
kurtsoen Administrazio Orga-
noak ezeztatu egin du Urbaser 
enpresak hondakinak biltze-
ko zerbitzua esleitzeko kon-
tratazio prozeduraren aurka 
jarritako helegitea. Horrekin 
batera, esleipenari ezarritako 
suspentsioa kendu du, eta 
kontratazio prozedurak aurre-
ra jarraituko du.

Mankomunitateko Gober-
nuak iaz irailean jarri zuen 
martxan hondakinak bildu 
eta garraiatzeko sei urterako 
kontratua esleitzeko prozedu-
ra. 2013ko otsailean erabaki 
zuen kontratua Cespa enpre-
sari esleitzea. 

Aste batzuk geroago aur-
keztu zuen Urbaser enpresak 
esleipen horren aurkako erre-
kurtso berezia EAEko Kon-
tratuen inguruko Errekurtsoen 
Administrazio Organoaren 
aurrean. Horren eraginez eta 
Sektore Publikoaren Kontra-
tuen Legeari jarraituz, etenda 
geratu zen kontratazioa, ebaz-
pena heldu arte. Oraingo era-
bakiarekin, bertan behera 
geratu du suspentsioa.

Hondakinen 
bilketarako 
kontratazioa 
berrezarrita

IurE EIzAgIrrE  |  ArrAsAte

Oporrak eta turismo zerbitzuak 
direla eta, abuztuan behera egin 
ohi du langabeziak. Aurten ere 
hala izan da, eta, Espainiako 
Enplegu Zerbitzu Publikoak eman-
dako abuztuko datuen arabera, 
Debagoienean %0,08 jaitsi zen 
langabe kopurua.

Abuztua 3.557 langaberekin  
eta %11,93ko tasarekin amaitu 
zen bailaran. Aurreko hilean 
3.579 zeuden; beraz, 22 pertsonak 
topatu zuten lana azken hilabetean 
zehar Debagoienean. 

Oñatin murriztu zen langa-
bezia gehien; izan ere, abuztuan 
13 pertsonak aurkitu zuten lana, 
eta, ondorioz, 491 langaberekin 
bukatu zen hilabetea. Elgetan eta 
Arrasaten ere behera egin zuen 
langabeziak. Aretxabaletan, berriz, 
bere horretan mantendu zen.

Beste muturrean zeuden, hau 
da, langabe kopuruak gora egin 
zuen, Leintz Gatzagan, Eskoria-
tzan, Antzuolan eta Bergaran. 
Bailarako herririk txikienean, 
bi pertsona berri geratu ziren 
langabezian, baina, herriko biz-
tanle kopurua dela eta, %1,48ko 

igoera eragin zuen langabezia 
indizean. Gainerako herrietan 
igoera urriagoa izan zen.

Dena den, herri horietako 
zifra txarrek ez zuten zapuztu 
eskualdean azken hilabeteetan 
ezarri den egoera itxaropentsua. 
Izan ere, martxoan lehen jaitsie-
ra izan zenetik, hilero joan da 
murrizten Debagoieneko langabe 
kopurua. 

Zailtasunak zailtasun, Espai-
niako Enplegu Zerbitzu Publiko-
ko azken datuen arabera, bada 
pozteko beste arrazoi bat ere: 
Debagoiena da Euskal Autonomia 
Erkidegoan langabezia maila 
txikienetakoa duen eskualdeeta-
ko bat, Zuia-Gorbeialdea, Araba-
ko Mendialdea, Lea-Artibai eta 
Arabako Bailarekin batera. 

eaen eta Gipuzkoan gora 
Erkidegoko datuak ez dira Deba-
goienekoak bezain onak: lau 
hilabeteko joeraren ondoren, igo 
egin zen lanik gabe zeudenen 
kopurua. Abuztua 173.107 langa-
berekin bukatu zen, uztaila bai-
no 1.514 gehiagorekin. 

Hiru probintzietan egin zuen 
gora langabeziak: Gipuzkoan 
%0,90 igo zen (362 pertsona berri 
geratu ziren lanik gabe) eta aurre-
tik zituen Araba %1,04ko igoe-
rarekin. Bizkaian, aldiz, %0,88 
egin zuen gora desenpleguak. 

Nafarroan bestelakoa izan 
zen joera eta 254 langabe gutxia-
go zenbatu zituzten abuztuan. 

espainian behera 
Enplegu institutuak emandako 
datuen arabera, Espainian jaitsi 
egin zen langabezia abuztuan. 31 
langabetu gutxiago zeuden hila-
bete amaieran eta esanguratsutzat 
hartu dute datu hori Estatuan, 
abuztuan ez baita langabezia 
jaitsi 2000. urteaz geroztik.

Gainera, beherakada horrekin, 
sei hilabetez jarraian jaitsi zen 
langabezia. Egun, 4.698.783 lan-
gabe daude.

abuztuan ere behera egin du
langabeziak eskualdean
martxoan hasi zen langabezia jaisten eta ordutik hona ez du igoerarik izan

Industriako langileak.  |   irekiA

  

HErrIz HErrI

h e r r i a l a n g a b e a k e h u n e k o a

antzuola 117 %10,71

aretxabaleta 317 %9,38

arrasate 1.472 %14,21

bergara 884 %12,61

elgeta 43 %7,93

eskoriatza 220 %10,80

Leintz gatzaga 13 %9,63

oñati 491 %9,36

guzTira 3.557 %11,93

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

daTua

Gipuzkoan beste 362 
pertsona geratu dira 
langabezian abuztuan.

362
PertsOnA
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Gertuko kultura ondarearen 
transmisioa eta hezkuntza 
eragileak lehen hezkuntzan 
tesia defendatu zuen irakasle 
antzuolarrak uztailean Huhe-
zin, eta epaimahaiak bikain 
cum laude kalifikatu zuen 
Ramirez de Okarizen lana.
zein da tesi honen abiapun-
tua?
Hiru galdera erantzun nahi 
izan ditut. Ikastetxeek nola 
transmititzen duten kultur 
ondarea, kultura ez formalak 
zein eragin duen eta nola hobe 
daitekeen transmisio hori.
Noiz hasi zinen tesia egiten?
Arruntena karrera bukatu 
osteko masterrekin hasten 
den proiektu bat izan ohi da, 
baina ez da nire kasua izan. 
Tesi hau nire esperientziatik 
osatu dudan lan bat izan da. 
Urte askoren buruan eragile 
ezberdinekin izandako harre-
manekin aberastu dut nire 
lana.
Landu duzun arloetako bat hez-
kuntza formala izan da; nola 
eragiten du horrek transmi-
sioan?
Gure ikastetxeetan kultura 
ondarea landu egiten da. Hala 
ere, kultur ondarea hitza zer 
den identifikatzeko lan handia 
izan dut. Gai hau lantzen den 
arren, gauzak asko hobe dai-
tezke.
Ezberdintasun handiak aurkitu 
dituzu?
Bai; zoritxarrez, transmisioa 
ez da era orekatuan gertatzen. 
Testuliburu batetik bestera 
transmisioan aldaketa handiak 
nabaritzen dira. Nire ustez, 
eredu bateratua falta bat dugu. 
Hezkuntza eredua Madrildik 
inposatuta jaso dugunez, 
horrek ere transmisioa muga-
tu egin du. 
Tesia praktikan jartzeko asmo-
rik baduzu?
Noski; ez da berehalako kon-
tua izango, baina hezkuntza 
formala, hezkuntza ez forma-
la eta museoak elkarlanean 
jartzen baditugu, emaitza 
hobeak lortuko ditugu.

"kultur 
ondarea ongi 
transmititzeko 
eredu baten 
falta dugu"

ramirez de Okariz.  |   J.d.

iñigo ramirez de okariz 
huhezi Fakultateko irakaslea

I.g.  |  eskOriAtzA

Frantziako Auzitegiak bost urte-
ko espetxe-zigorra ezarri dio 
Gorka Azpitarte preso eskoria-
tzarrari, ETAren aparatu mili-
tarreko kide izatea egotzita. 
Astelehenean epaitu zuten Azpi-
tarte, eta, espetxe zigorraz gain, 
behin betiko Frantziatik alde 
egitera ere zigortu zuen Parisko 
Auzitegiak. 

Gorka Azpitarte eskoriatzarra 
2009ko apirilean atxilotu zuen 
Frantziako Poliziak, ETArekin 
hartu-emana zuelakoan, Jurdan 
Martitegi eta Alex Uriarterekin 
batera. Epai berean, harekin 
batera atxilotu zituzten bi gazteak 
ere zigortu ditu Frantziako epai-
tegiak. Martitegik zazpi urteko 
zigorra bete beharko du eta Uriar-
tek, aldiz, lau urtekoa. 

Nathalie Dutartre auzitegiko 
presidenteak plazaratutako tes-
tuaren arabera, epaitegiak fro-
gatutzat ikusten du hiru gazteak 
ETA kideak direla; Martitegiren 
kasuan, gainera, ETAren apara-
tu militarrean buruzagitzan egon 
izana ere egotzi dio. 

Auzitegiak, epaia ematera-
koan, Martitegiri atzemandako 

dokumentuak (eskuz idatzita-
koak) izan ditu oinarri. Horietan, 
lehergailuen eta armen erabile-
raren inguruko zenbait testu 
ageri ziren.

Parisen epailearen aurretik 
pasa ostean, epaileak hirurak 
espetxeratzeko agindua eman 
du. Azpitarte eta Martitegi dagoe-
neko espetxean ziren; Uriarte, 
berriz, aske zegoen, zaintzapean, 
ia lau urte behin-behineko espe-
txealdian egon ondoren. Egun, 
Paris inguruan dagoen Fleury 
Merogis espetxean dago Gorka 
Azpitarte.

gorka azpitarteri bost urteko 
espetxe-zigorra ezarri diote
Frantziako auzitegiak Jurdan martitegi eta Alex 
uriarte gazteak ere zigortu ditu epai berean

Gorka Azpitarte.  |   gOienAI.g.  |  ArrAsAte

Nahi baino bizkorrago, baina  
amaitu dira oporrak, eta, uda 
sasoi guztietan bezala, Deba-
goienetik turista ugari pasatu 
dira aurten ere. Bisitarien joan
-etorria igarri dute herri nagu-
sietako turismo bulegoetan. 
Hala ere, iaz baino bisitari 
gutxiago izan dira bailaran. 

Oñati, turismoan nagusi 
Oñatiko Turismo Bulegotik 
adierazi dutenez, uztailean eta 
abuztuan 3.746 lagun bertaratu 
dira. Kopuru polita izan arren, 
jaitsiera igarri dute. Edurne 
Urteaga teknikariak jaitsiera 
hori azaltzeko askotariko arra-

zoiak eman ditu: "Agentziek 
ibilbide aldaketak egin dituzte, 
egun gutxiago etorri dira eta 
sakrifikatutako tokietako bat 
Oñati izan da. Eguraldia, gai-
nera, ez da aproposena izan 
barnealdera etortzeko". 

Bergaran pozik 
Azken hiru hilabeteotan 2.323 
lagun igaro dira Bergaratik, 
Turismo teknikari David Zapi-
rainek adierazi duenez. Ia 500 
lagunek eskatu dute bisita gida-
tua egitea. Aurten, gainera, 
herriko Turismo Bulegoak due-
la gutxi berritu duten San Pedro 
parrokia erakusteko ahalegin 
berezia egin du.

Turistak izan ditugun arren, aurten 
gutxiago etorri dira Debagoienera

San Pedro parrokia berrituak bisitari asko izan ditu.  |   zuriñe veLez de mendizAbAL

ImANOL gALLEgO  |  OñAti

Asteleheneko Arantzazuko Ama 
Birjinaren eguna jai egun ofizia-
la ez denez, jende gutxiago ber-
taratuko dela espero da. Errome-
saldia berezia izango da, bedera-

tziurrena itxiko du-eta. Elizak 
egun hori hausnarketarako data 
izan dadila nahi du. 

Ohiturari eutsiz, Oñatitik 
goizeko zazpietan irtengo da 
erromesaldia eta Zapatan fran-

tziskotarrekin batera otoi egin-
go dute. Santutegira fededunak 
eta Munilla gotzaina hurbiltzeaz 
gain, aurreko urteetan ez beza-
la, Eusko Jaurlaritzako ordez-
kariak ere egongo dira. Lehen-

dakaritzak jakinarazi digunez, 
hasieratik ez, baina lehendaka-
ria ere egongo da. 

autobus zerbitzua 
07:30ean irtengo da Oñatitik lehen 
autobusa eta ordu erdi geroago 
beheranzko zerbitzua ere martxan 
egongo da. Gaueko bederatziak 
arte, autobusak ordu erdian behin 
irtengo dira, baina 09:30etik 13:30 
bitartean autobusak 15 minutuan 
behin ibiliko dira. Olakuan, Kale-
goienean, posta bulegoan eta 
Beneditarretan jendea batu ostean, 
Arantzazura igoko dira. 

Santutegiko aparkalekuak 
betetzen badira, segurtasuna ber-
matzeko, udaltzainek Arantzazu-
rako errepidea itxiko dute.

Presoen aldeko elkarretaratzea
Jaurlaritzako ordezkariak bertan 
egongo direla aprobetxatuz, Etxe-
ratek elkarretaratzea egingo du. 
Bilkura goizeko 11:30ean hasi, eta 
arratsaldeko ordu bietan amaitu-
ko da. Elkarretaratze horretan, 
agintariei presoen eskubideen 
alde lan egiteko eskatuko diete.

arantzazuko ama birjinaren egun 
intimoagoa izango da aurtengoa
Autobus zerbitzua egongo den arren, autoz joateko aukera ere izango da 

Urtero bezala, Arantzazuko Ama Birjinaren egunak jende asko batuko du.  |   gOienA

daTua

Antolatzaileek aurreko 
urteko prezioak 
mantentzea erabaki dute.

70
zentimO
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
e05 basabe poligonoa, 
20550 aretxabaleta
Lehendakaria aitor izagirre
zuzendari nagusia iban arantzabal

zuzendaria  eneko azkarate
erredaktore burua ubane Madera 
Sailetako arduradunak xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), Mireia 
larrañaga (publizitatea)

Maketazioa iñaki iturbe, kepa Martelo
argazkilaria imanol soriano
Publizitatea Mireia larrañaga, 
amaia Mundiñano, ziortza Martin, 
imanol elortza
Testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa Marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa

egoiTza naguSia - goiena PaPera
ArrAsAte 20500: 
otalora lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00

orDezkariTza
AretxAbAletA 20550: 
e05 basabe poligonoa
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 09

Publizitatea aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com

Harpidetza aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

Lege gordailua:  na-3329/2000
iSSn: 2174-369x
Tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale

KOMUNIKAZIO tAlDeA

laguntzaileak

F
utbolaz aritzen naiz askotan; ordenagailuaren aurrean 
jartzen naizenean, ordea, ez da nire gairik gogokoena. 
Nahiago dut beste arlo batzuez aritzea, nahiz eta oraingoan 
futbolaz idatziko dudan, futbolaz baino gehiago ekonomiaz. 

Izan ere, Txapeldunen Ligarako sailkatzeak ekarpen ekonomiko 
dotorea eragingo dio Realari zuzenean eta Gipuzkoa osoari 
zeharka. Donostia Europako mapara itzuli da, eta tabernariak, 
merkatariak eta, oro har, zerbitzu sektorean dihardutenak pozik 
daude. Bidaia agentziak ere pozez kantari ari dira: bidaiak anto-
latzen, hegazkin bidaia bereziak bideratzen eta sektoreari bizitza 
emango dion epeari txaloka. 

Realak taldekako faserako 
sailkatzeagatik 8,6 milioi euro 
jaso ditu eta irabazten duen 
partidu bakoitzagatik milioi bat 
euro irabaziko ditu. Berdinke-
tagatik, milioi erdi. Final-zor-
tzirenetarako sailkatuko balitz, 
hiru milioi eta erdi. 

Beraz, Gipuzkoako ekono-
miarentzat garrantzitsua izango da Reala Txapeldunen Ligan 
aritzea, eta, nola ez, nazioarteko estrategia arrakastatsua izango 
da aurtengoa gure futbol enpresa garrantzitsuenarentzat.

Baina badira beste zenbaki kurioso batzuk. Lyongo Olimpique 
taldearen kontrako neurketa adibide gisa hartuko dut, eta Are-
txabaletan oso gertuko batek duen taberna izango da erreferen-
tzia. Garagardo kontsumoak gora egin zuen nabarmen. Datu 
beroak hauexek dira: partidua jokatu zen gauean taberna gai-
nezka, garagardoak bar-bar (tabernariaren arabera garagardo 
upela aldatu beharra izan zuen), bi orduko tartean dozenaka 
kaña, kafe eta ardo. Dakidanez, Canal+ telebista katea eskain-
tzeagatik eta SGAEko eskubideak eskuratzeagatik tabernari 
bakoitzak 260,00 euro ordaintzen ditu hilero. 

Ez da kantitate makala, baina Txapeldunen Liga berezia 
denez, soilik partidu horrekin Canal+ katearen hileko faktura 
ordaintzeko beste irabazi zuen nire lagunak. Ikusten duzuenez, 
oraingoan futbola eta ekonomia eskutik. Aupa, Reala!

gOrkA ETxAbE
http://goiena.net/iritzia/

Txin-txin… diruaren hotsa!

"bidaia agentziak 
ere, pozez kantari: 
bidaiak antolatzen 
eta bideratzen..."

z a b a l i k

I
kasturte berrirako erronka berriak izatea ohikoa da; badira, 
ordea, beste batzuk, berriak ez direnak, kontuan izaten jarrai-
tu beharrekoak. Opor bukaeran gertatu zitzaidan Lapurdiko 
kostaldeko herri batean artisau azokako saltzaile bat gaztele-

raz tematzea, nirekin adeitsu izan nahian, nahiz eta nik adiera-
zi euskara nuela hizkuntza. Geroago lagunekin gazteleraz entzun 
nuen beste bat –susmoa hartu nion Hegoaldekoa zela–, berriz, 
frantsesez etorri zitzaidan galdezka, eta erantzunik gabe geratu 
zen, hark esandakoa nik ulertu ez eta. Jarraitu beharko dugu 
lanean Euskal Herriaren luze-zabalean bizi garenok euskaraz 
elkar ulertu ahal izan dezagun egunen batean.

juLEN IrIONdO | jiriondo@goiena.com

Ikasturte berria, erronkak...

u st e a k  u st e

g u t u n a k

Hesi bako ortua 
garikoitz Iturbe
Aretxabaleta

Ortuek eguraldiaren arabera 
beren itxura aldatzen dute. 
Bada, Aretxabaletako jaietako 
ortuak, txosnaguneak, 
koloretsu eta oparo igaro ditu 
egunak. Beste behin ere 
herriko gazteek, aurtengo 
lemari jarraituz, erakutsi dute 
hesi bako borondatea, indarra 
eta ilusioa dutela. Aukera 
zuten beraiek ere hesi barruan 
sartu eta jaia beraien bolara 
egiteko, bakoitzak bere ortuan. 
Horren ordez herriari eta 
herritarrei eskaintza eta giro 
ezin hobea eskaini diguzue. 

Zorionak, lanean ibili 
zareten guztioi. Izen eta abizen 
ezberdinak dituen kolektibo 
koloretsu eta anitz hori osatzen 
duzuen guztioi. Lan gehiago 
edo gutxiago egin duzuenoi. 
Batukada doinuz gure 
gorputzak dantzan jarri 
zenituztenoi. Turno ezberdinak 
eginez tragoak ateratzen ibili 
zinetenoi. Makarroi eta 
solomoak prestatu 
zenituztenoi...

Zuei esker, Aretxabaletan 
ortu osasuntsu batez gozatu 
dugu. Aupa, zuek! Osasuna!

Antzuolatik
jose mari Iturbe
Antzuola 

Badirudi progresoari eta 
progresistei esker Parisen 
gosaltzea, Bilbon bazkaltzea eta 
Antzuolan lo egitea (uzten 
badigute, behintzat) 
batzuentzat posible izango dela. 
A ze "poza eta zoriona" 
(gehiegikeria)! 

Horretarako, AHT eta 
autopista egiten dabiltza. Herri 
erdi zapuztu digute. Lehen baso 
eta zelai zirenak, orain taluz, 
horma, zubi eta hormigoi 
bihurtu dira. Bi baserri, 
Aitzabasalde eta Erautza, 
desagertu egingo dira eta zazpi 
iturri ur gabe geratuko dira 
(Irain, Pagape, Otain, Ertzile, 
Zupide, Olazabal, Egaran).

Bitartean, Aristin duela 40 
urte egindako kolektoreak 
herrian bildutako ur zikinak 
errekara botatzen jarraitzen 
du. Badirudi Mekolalde urrun 
dagoela... Gainera, Bergarara 
eta Urretxura joateko 
bidegorririk gabe jarraitzen 
dugu. 

Lur industrial izan 
zitezkeen sail apurrak okupatu 
dituzte (Erautza, Ertzile, 
Zorrostarrieta) eta, Ipurtika 
bete eta egokitu beharrean, 
Estala gainean 1.000.000 m3 lur 
zintzilikatuko dizkigute.

Idalatorretik ikusten 
dudanak etsipena dakarkit. 
Iruditzen zait berriro ere 
handikeria nagusitu dela.

Telebista miraria 
jon Otero uribarren
Arrasate

Mekanikaria naiz, eta aspaldi 
informatika kurtso bat egin 
nuen. Baina aho zabalik uzten 
naute elektronika gailuek; 
telebistak, adibidez.

Mendi baten dago antena 
erraldoi bat eta uhinak 
igortzen ditu telebistan ahots 
eta irudi higikorra sortuz? 
Nola da posible? Irratia, 
mugikorra, musika eta bideo 
diskoa, ordulari digitala, 
ordenagailua... Txundituta.

Badakizue zer den txip bat? 
Barruan silizioa dauka, eta 
euskal entziklopediak dio 
milaka funtzio dituela barruan. 
Hain gailu txikiak? Nola da 
posible? Nola fabrikatzen dute, 
mikroskopioz? Ze garesti!

Behin, ordenagailuak 
konpontzen lan egiten zuen 
gizon bat ezagutu nuen. Esan 
zidan txip bat gaizki zihoanean, 
berri zuri batengatik 
ordezkatzen zuela, eta gailua 
konpondu. Baina barruan zer 
zegoen ez ote zekien. Nork 
menperatzen du milaka funtzio 
horien ingeniaritza? Hain gailu 
txikian. Jainkotiar gizakiren 
batek? Magia egiten duena.

Behin, zeruan eguzkia 
minutu eta erdiz desagertzen 
ikusi nuen. Miraria. XIX. 
mendean, irratia asmatu baino 

lehenagoko euskaldunek Mari 
sorgina Anbototik Txindokira 
hegan joaten zela sinesten 
zuten (miraria), eta beste mila 
halako. Nilo ibaia itxi omen 
zen egiptoarrak akabatuz.

Aipatu entziklopediak dio 
budistak, nirvana egoera 
lortzean, berraragiztapen ziklo 
batean barneratzen direla 
(miraria?). Erlijio bakoitzak 
bere mirariak ditu, onak eta 
txarrak. Jainkoa ona eta txarra 
da. Dena da. Mirari batzuk 
onak dira eta beste mirari 
batzuk, deabruarenak. Horien 
artean, telebista, irratia, 
musika diskoa, lelotu egiten 
baitute.

Hiru mirari hauek debekatu 
behar dira mundu osoan, 
gizartea geldotasunetik eta 
morbotik ateratzeko. Gero, 
gerokoak. Interneten tekleatu 
eta irakurri egiten da; beraz, 
ona da. Bertan bi ordu soilik 
utz daiteke bideoa astean. 
Iraultza.

Eskerrik asko!
Arantza Egaña eta Arizmendi 
Egaña familia
bergara

Hasiera batean halakorik uste 
ez bagenuen ere, Debagoieneko 
Ospitalean lau egun igaro 
ondoren, abuztuaren 24an hil 
zen Jose Mari Arizmendi, 
idatzi hau sinatzen dugunon 
senarra eta gurasoa. 

Lerro hauen bidez 
Ospitaleko langile guztiek, 
maila profesional zein 
pertsonalean, gaixoari berari 
eta baita bere senitartekooi ere 
eskaini diguten arreta eskertu 
nahi dugu. Larrialdi 
Zerbitzuetako 
profesionalengandik hasi, eta 
gainontzeko mediku, erizain, 
erizain laguntzaile zein 
administrazio-arloko langile 
guztiek portaera eredugarria 
eta exiji litekeenaz gaindiko 
dedikazioa izan dute gurekin 
guztiokin eta, era horretan, 
eramangarriago bihurtu dute 
igaro dugun une zaila.

Gure esker ona, beraz, 
guztiei.

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

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



gOIENA  |  2013-09-06  |  egubAkOitzA 7publizitatea



8 2013-09-06  |  egubAkOitzA  |  gOIENADebagoiena

ENEkO AzkArATE  |  ArrAsAte

Kutxa Ikasgelak programa abian 
jarri du Kutxa Fundazioak aur-
ten ere. Berritasunekin: irailetik 
maiatzera bitartean izango da 
eta Internetez bakarrik eman 
ahal izango da izena. Horretara-
ko epea zabalik da irailaren 12ra 
arte. Kutxabankeko webgunean 
egin daiteke. Goiena.net ataritik 
ere bada sarbiderik. Kutxa Fun-
dazioko Kultura zuzendariak 
eman dizkigu zehaztasunak.
Aurten ere kutxa Ikasgelak pro-
gramaren bitartez hainbat ikasta-
ro antolatuko dituzue. zenbat 
ikastaro eta ze eratakoak?
Gipuzkoa osoan 264 programatu 
ditugu. Denetarikoak: jarduera 
tekniko eta artistikoak; literatu-
ra, arteak, ingurumena, infor-
matika, dantza, antzerkia, infor-
matika…; nork bere trebetasunak 
garatzekoak…; osasunarekin 
lotutakoak eta jarduera fisikoak: 
pilatesa, yoga…
Nork har dezake parte; hau da, ze 
baldintza bete behar dira ikasta-
roetan parte hartzeko?
Beharrezkoa da Kutxabankeko 
bezeroa izatea eta 16 urte beteak 
edukitzea. Datorren urterako, 
bezero ez direnei ere zabaldu nahi 
diegu aukera. Gizartekintzaren 
ikuspuntutik, aukerak jendarte 
osoari zabaltzea da helburua. 
doan dira ikastaroak?
Batzuk bai eta beste batzuk ez. 

Baina ikastaro guztiak diruz 
lagunduta daude. Kutxabanken 
Gizartekintzak babesten ditu eta, 
ondorioz, ia doan ateratzen zaio 
jendeari.
zenbat lagunek hartzen dute par-
te ikastaroetan?
6.000 inguruk urtean. Azkeneko 
bi urteotan apur bat jaitsi egin 
da, baina nahiko egonkorra da.
gipuzkoako herri guztietan anto-
latuko dira?
Handienetan. Guztira, 28 herritan. 
Debagoienean, Arrasaten, Ber-
garan, Oñatin, Aretxabaletan, 
Eskoriatzan eta Antzuolan… 
bergarako uNEdekin elkarlanean 
antolatu izan dituzue hainbat. Aur-
ten ere bai?
Bai, bai, bi erakunde garrantzi-
tsu dira Kutxa Ikasgelako oina-
rriak. Bergarako UNED eta Naza-
ret. Horiekin biekin antolatzen 
ditugu jarduera gehienak: ikas-
taroak eta berbaldiak. Bide batez, 
aprobetxatu nahi dut une hau 
eskertzeko erakunde horiek egi-
ten duten lana. Aliatu estrategi-
koak dira guretako. 

Hiru kutxen bategiteak eta kutxa-
banken sorrerak zela eragin dio 
kutxa Ikasgelak programari?
Bategitea erabaki estrategiko 
beharrezkoa izan da. Erabaki 
ekonomikoa. Egin izan ez balitz, 
agian, ez genuke edukiko gaur 
egun Gizartekintzarako baliabi-
derik. Egia da, edozelan ere, 
aurten aurrekontuak behera egin 
duela, baina ez dio eragin ikas-
taro kopuruari. Beste alor batzue-
tatik murriztu dugu. 
Aurtengo berritasunetako bat da 
izen-ematea Internet bidez egin 
behar dela. Ez da beste biderik?
Ez. Nonbaitetik aurreztu beharra 
zegoen eta erabaki dugu edukia 
ez ukitzea eta izen-emate modue-
tan-eta aurreztea: paperak, tele-
fonoa, ohiko posta… Horiek 
aurreztu ditugu. Aurrerantzean, 
saretik bideratuko ditugu beze-
roekiko harremanak. 
zein da ikastaroetan parte hartzen 
dutenen profila?
Denetik dago, baina bezeroen 
erdia 50 urtetik gorakoak dira 
eta, batez ere, emakumezkoak. 
Halere, gazteak erakarri nahi 
ditugu eta datorren urtera begira 
hainbat berrikuntza egingo ditu-
gu. Ikastaroak jende gazteagoari 
bideratutakoak izango dira. 
Internetetik izena eman behar iza-
teak ez dizue arazorik sortuko?
Espero dugu ezetz. Jende hel-
du batzuen partetik kezkak 

heldu zaizkigu, baina haien 
senitarteko gazteagoekin-eta 
ari dira. Bestetik, Internetetik 
egiteak edota sare sozialetan 
murgiltzeak erraztuko digu 
bidea jende gazteagorengana 
heltzeko. 
Izena lehenago ematen dutenek 
izango dute lehentasuna?
Bai, horrela izan da beti. Irai-
laren 28tik aurrera esleitutako 
plazen berri emango dugu web-
gunean. Irailaren 5etik 12ra arte 
luzatzen da epea. 
zein da kutxa Ikasgelak ekime-
naren helburu nagusia?

1986an hasi ginen kurtsoekin. 
Gipuzkoako jendarteak eskatzen 
dizkigun ikastaroak eskaintzea 
da nahia. Kultura arloarekin 
ekin genion, baina berrikuntza 
ikuspegiak aintzat hartuz jen-
dartearen premia eta nahietara 
egokitzen joan gara etengabe. 
gehien eskatzen diren ikastaroak 
zeintzuk dira?
Berbaldiak, eta gero, yoga, pila-
tes, mantentzeko gimnasia, memo-
ria lantzekoak, informatika, 
antzerkia. Azkeneko urteotan, 
krisiagatik-edo, jantzigintza, 
arropak konpontzekoak…

Mikel Mendarte.  |  gOienA

Mikel Mendarte | kutxa Fundazioko kultura zuzendaria

"gipuzkoako jendarteak eskatzen 
dizkigun ikastaroak egiten ditugu"

Aurten ere 200dik gora ikastaro antolatuko ditu kutxa ikasgelak

izen-ematea internetez bakarrik egin daiteke, irailaren 12ra arte

"urtero 6.000 bat 
lagun aritzen dira 
kutxa Ikasgelako 
ikastaroetan"
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H e r r i a k
BerGara

ImANOL gALLEgO  |  bergArA

"Sartu, sartu San Pedro parro-
kiara eta ikusiko duzu!"; horre-
lako komentarioak bolo-bolo 
dabiltza herrian. Ez da gutxiago-
rako: moja zaharrak zeuden 
komentura berri batzuk iritsi 
ziren momentutik, hizketaldi bat 
baino gehiago sortu dute.

Azaroan iritsi ziren Bergara-
ra, Goenkaleko Trinitateko komen-
tura, Munilla gotzainaren esku-
tik eta hark XXI. mendeko eban-
jelioaren korronte berri bezala 
aurkeztu zituen. Korronte berri 
hori, baina, ez da herrian errotu, 
eta aldekoak dituzten arren, oro-
korrean moja ohiek ez dute herria-
ren konfiantzarik lortu. Urtarri-
lean, gainera, egoera okertu egin 
zen. Benedikto XVI.ak San Juan 
eta San Domingo ordena desegin 
eta berriro eratzeko aukera ken-
du zien. Ordutik hona, komentuan 
bizi diren arren, laikoak dira.

elizbarrutiak, isiltasuna 
Jendeak azaldutako errezeloen 
ostean, Gipuzkoako Gotzainde-
gira jo dugu eta Munillak Berga-
rara ekarri eta berak ongietorri 
beroa egin ostean, orain hotzago 
daude. Bertako prentsa ardura-
dunak azaldu digunez, "elizba-
rrutiko kontu bat denez, Gotzain-
degiak ez du ezer esango". 

Goenkaleko komentua kla-
ratarren ordenarena da eta haiek 
utzi zieten komentua. Bada, Mari 
Carmen Elcid-ekin berba egin 
dugu, bertako klaratarren orde-
nako Arantzazuko Ama Birjina 
federazioko presidentearekin, 
eta hark ere ez digu erantzunik 
eman Bergarako auziaz: "Ez dut 
polemika areagotu nahi". 

Elizak baztertu egin dituela 
ematen duen arren, ez da horre-
la; moja ohiek azalpen erraza 
eman digute: "Auzia goi-instan-
tzietan dago, eta hanka sartu 
baino isiltasuna erantzun hobea 
izaten da".

etorkizun zalantzagarria 
Moja ohiek etorkizun korapilatsua 
dute. Egunotan, besteak beste, 
horren inguruan mintzatu eta 
hausnartu arren, oraingoz ez dute 
erabaki zehatzik hartu. Bergara-
ko parrokiatik jakinarazi dute 
iraila amaitu baino lehen moja 
ohi gehienak beste etxe batzueta-
ra joango direla. Goenkalen gera-
tuko dira hasieran zeuden 21ak. 

Horrek, baina, ez du ordena-
ren etorkizuna konponduko, eta 

moja ohiek beste kongregazio 
batzuetan txertatzearen ideia 
baztertu egin dute. Egoera hone-
tan, Vatikanoak azken orduko 
irtenbide bat topatu ezean, moja 
ohiek dioten moduan: "Jainkoak 
jarritako froga bat da, eta hark 
argituko du gure bidea".

Aurreko bankuak kendu, eta gehienek meza lurrean belauniko entzuten dute.  |   imAnOL gALLegO

zugaitz
salegi 

"Horiei sekta usaina hartzen diet. 
Janzteko moduak, mezetan otoi 
egiteko itxurak... ez dira oso moja 
ortodoxoak, eta herrian ez dira 
askorik integratu".

X abier
linazisoro 

"Ez ditut mojak ezagutzen, baina 
herritar gehienok baino denbora 
luzeagoa pasatzen dute elizan. 
Herrian asko hitz egiten da, baina 
niri ez didate kalterik egiten".

gloria
larrañaga 

"Herriak behar asko ditu eta moja 
hauek ez dute ezer egiten. 
Aurrekoek lan handia egiten zuten, 
baina hauek eskean ibiltzearekin 
nahiko dute".

daTua

Iraila amaitu baino lehen, 
hasierako 21 moja ohiak 
baino ez dira geratuko.

150
mOJA OHi

Bergarara iritsi zirenean moja 
abitua janzten zuten, eta euren 
gaztetasunak herritarren arreta 
piztu zuen, lehengo moja 
zaharrak ordezkatzera etorri 
ziren-eta. Urte hasieran Aita 
Santuak elizatik kanpo utzi 
zituenean, abitua kendu behar 
izan zuten. "Badakigu gure 
janzkera ez dela mojek eroan 
ohi dutena, baina 10 urtez 
abitua jantzi ostean, ez gara 
egungo neskek eroaten dituzten arropak janzteko gauza izan", dio 
moja ohi batek. Euren arropek sortzen dituzten komentarioak 
onartzen dituzte, baina, beste arlo batzuetan bezala, hemen ere, 
nahitaezko erabaki bat izan den arren, herritarrei eskatzen diete 
euren ikuspuntua "ulertu eta osotasunean ezagutzeko".

Azaroaren 30eko Goiena papera. 

Erabateko itxura aldaketa

Hausnarketa egiteko bergaran batu ostean, irailean zehar gehienak beste etxe batzuetara joango dira

Bizimodu laikoa egitera 
behartutako 'mojak'
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Etor zaitez ikustera: 
Debagoieneko CITROEN Kontzesionario Ofiziala: 

TALLERES CHAPIME, San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

CITROENek nahiago du TOTAL
Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 isurtzea (g/km): 
CITROËN C4 PICASSO: 3,8-6,3/98-145

MUNDU OSOA
ZURE AUTOAN

CITROEN C4 PICASSO BERRIA. TECHNOSPACE-A
Ez da espazio kontua bakarrik. Citroen C4 Picasso berria etorkizunaren adierazle da: haizetako panoramikoa, 
Stop&Start eHDi motorrak, aparkatzeko laguntza-sistema, ukipenezko tableta integratua, abiaduraren erre-
guladore aktiboa, nahi gabeko bide aldaketarako alerta sistema, (eTouch) urgentziazko deien sistema, 
trakzio-kontroleko sistema azkarra eta nahi dituzun istorioak bizi izateko beste espazio. Citroën C4 Picasso 
berrian mundu osoak du lekua.

Stop&Start 
eHDi 

motorrak

  

Abiaduraren 
erreguladore 

aktiboa

  

Ukipenezko  
tableta  

integratua

  

SmartBeam  
argi  

adimendunak

  

Haizetako 
panoramikoa

  

Aparkatzeko 
laguntza-sistema

  

www.citroen.es

Hondakinen Mahaia aste 
honetan batu da lehen aldiz
jOkIN bErEzIArTuA  |  ArrAsAte

Asteon elkartu da lehenengoz 
Hondakinen Mahaia. Hondakinen 
problematikari irtenbide bat 
emateko helburuak adostu gura 
ditu eta gaiaren gainean askota-
riko iritziak dituzten udal talde 
eta eragileak elkartu zituen. 

Bilduk eta Aralarrek osatzen 
duten Udal Gobernu taldea, EAJ, 
PSE-EE eta Ezker Anitza alderdiak 
eta Stop Atez Ate eta Arrasate 
Zero Zabor taldeak izan ziren 
eguazteneko bileran. PP, Arra-
sate Garbi eta Ekologistak Mar-
txan taldeak ere deitu zituen Udal 
Gobernuak, baina ez ziren bileran 
egon, hainbat arrazoirengatik. 

arrasate Garbi ez da egongo 
Ekologistak Martxan ez zen ager-
tu agenda arazoengatik, baina 
hurrengo bileretan egongo dire-
la iragarri dute. Arrasate Garbik, 
bestalde, ez du mahai horretan 
parte hartuko. Prentsa ohar bidez 
azaldu dutenez, oporren aurretik 
alkateak Hondakinen Mahaia 
eratzeko bere erabakia jakinara-
zi zien; baita gonbidapena egiten 
ziela Udaleko alderdi politikoei 

eta Zero Zabor, Stop Atez Ate eta 
Arrasate Garbi plataformari bera-
ri ere. Orduan mahaian parte 
hartuko zutela esan zioten alka-
teari. Hala ere, ez dute begi onez 
ikusi mahaiaren osaketa aldatu 
eta deialdia gonbidatu berriei 
egitea. Hala, Ezker Anitzaren eta 
Ekologistak Martxan taldearen 
presentziak "mahaiaren eragin-
kortasuna eta oreka" oztopatzen 
dituela uste du Arrasate Garbik, 
eta horregatik ez dira egongo. 

Helburuak adosteko
Lehen bileran metodologia izan 
zuten hizpide eta hurrengoa dato-
rren eguaztenean izango da. Udal 
Gobernuak "aukera berri bat" 
ireki gura du, "elkarrekin birzi-
klapenean eta berrerabilpenean 
eragiteko". Inazio Azkarragauri-
zar alkateak "helburuak adostea" 
nabarmendu zuen: "Arduraz joka-
tu behar dugu, ordua da konpro-
misoak hartzeko. Saiatu behar 
dugu helburuak adosten".

Problematikari irtenbide bat emateko helburuak adostea du egiteko nagusi

Hondakinen Mahaiaren lehen bileran egon ziren ordezkariak.  |  JOkin bereziArtuA

Alderdi sozialistak kudeatzen 
duen Elma taberna itxita dago. 
Kontratua amaitu denez, ber-
tan lan egiteko gertu egongo 
den beste pertsona baten bila 
dihardute, PSE-EEko prentsa 
bulegoaren arabera. 2012ko 
irailaren 14an inauguratu 
zuten taberna, egoitza berria-
rekin batera. 

Elma taberna itxita 
dago, PSE-EEk beste 
langile bat aurkitu arte

Gaztetxeak, LABek, Askape-
nak, Ernaik eta Sortuk anto-
latuta, elkarretaratzea egingo 
dute gaur Eraso inperialista-
rik ez, ez Sirian ez inon lelo-
pean: "Inoiz ez dituzte arrazoi 
humanitarioak defendatu", 
adierazi dute, besteak beste. 
Herriko Plazan izango da, 
19:30ean. 

Siriaren aurkako 
"eraso inperialista" 
salatzeko agerraldia

Hilaren 14an izango da, goiz eta arratsalde

j.b.  |  ArrAsAte

Hilaren 14an Erromerixie egin-
go dute Goikobalun, herriko 
ohitura zahar bat berreskura-
tzeko. Zuztarrak Errotuz taldeak 
antolatu du Erromerixie, Uda-
larekin eta herriko beste hain-
bat talderen laguntzarekin. 
Asteon egin dute egun berezia-
ren aurkezpena eta Kepa Urtea-
ga Kultura zinegotziak "ekimen 
eredugarria" dela esan zuen: 
"Ekimen hau eredugarria da 
bi arrazoirengatik: Arrasateko 
kulturaren parte historiko bat 
dakarrelako XXI. mendera eta, 
gainera, ekimen honek herriko 
talde ezberdinak auzolanean 
jarri dituelako". Horrez gain, 
Udalarendako "lehentasuneta-
ko bat" da halako ekimenak 
bultzatzea: "Herriko historia 
eta ohiturak dira gure kultu-
raren oinarri, eta horiek des-
kubritzea, berreskuratzea eta 
indartzea Udalaren lana ere 
bada", azaldu zuen Urteagak.

Goikobalu herriari lotzea 
Bestalde, Xabier Zubizarreta 
Zuztarrak Errotuz taldeko kidea-
ren arabera, Arrasaterendako 
Goikobaluko inguru hori erre-
ferente bat izan zen urte askoan: 
"Erromeria honen bidez, Goi-
kobalu herriarekin gehiago 
lotzea eta herritarrendako erre-
ferente bat bihurtzea gura dugu; 
ezagunagoa, erabiliagoa eta 
familiarragoa. Hala, erromeria 
hau behintzat urtean behin 
ospatzea nahiko genuke", gai-
neratu zuen.

Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute hilaren 14rako: 12:00e-
tan, kalejira Seber Altubetik; 
13:00etan, Goikobalura igoera; 
13:45ean, txalaparta, bertsola-
riak, dantzak, sagardoa, taloak...; 
15:00etan, bazkaria norberak 
eramandakoarekin, kantak, 
trikitixa, bertsoak, jolasak, 
dantzak...; 18:00etan, Goikoba-
lutik jaitsiera Herriko Plazara; 
eta amaitzeko, berbena.

Goikobaluko Erromerixie, herriko  
kultura berreskuratzeko adibide



gOIENA  |  2013-09-06  |  egubAkOitzA 11

xAbIEr urzELAI  |  ArrAsAte

Hilabeteko lanen ondoren gaur, 
egubakoitza, hasiko dira herriko 
klubak ostera ere Iturripeko kan-
txako instalazioak erabiltzen. 
Berritze lan handienak sabaian 
egin dituzte, ez zegoelako egoera 
batere onean, eta horretarako 
72.800 euro pasatxo erabili dira. 
Lanok egiten zebiltzala, baina, 
ezuste bat izan zuten Freyssinet 

enpresakoek, Iturripeko kantxa-
ko zati handi bat sabai gabe 
zegoenean euri zaparrada ederra 
bota zuelako –abuztuaren 8an. 
Horrek kalteak eragin zituen 
zoruan, eta konpontzeko, zoru 
guztia jaso behar izan zuten, dena 
sikatu eta ostera ere parketa jar-
tzeko. Horrek sortutako kostua, 
baina, kontratistak berak hartu 
zuen bere gain. 

egoera txarrean zegoen  
Hainbat kirol jarduera egiteko 
erabiltzen da Iturripeko kantxa, 
baina batez ere, eskubaloiko eta 
saskibaloiko taldeek erabiltzen 
dute gehien. Azken urteotan hain-
batetan salatu dute kantxak zituen 
arazoak: euri handia egiten zue-
nean itoginak, hezetasuna zela
-eta kantxa labainkor... Inoiz 
bertan behera utzi behar izan 

dute partiduren bat kantxa arris-
kutsu zegoelako. Lan hauek egin-
da, bi klubetako talde nagusiek 
ondo egin ahal izango diote aurre 
aurten duten erronkari. 

urte garrantzitsua aurrean  
Izan ere, bai Arrasateko Eskuba-
loi Taldeak eta baita saskibaloiko 
Mondragon Unibertsitateak ere 
urte garrantzitsua dute aurretik. 
Lehenengoek maila nazionalean 
jokatuko dute –datorren astebu-
ruan da Pitxi Herreroren ome-
nezkoa– eta MUk aurrean egote-
ko talde indartsua du aurten.

Gaurtik hasita, Iturripe ostera erabilgarri
kiroldegiko sabaia eraberritzeko 72.800 euro pasatxo erabili dira

Abuztuan, sabaia konpontzen.  |  i.g.

Bi taldeek batera kaleratu-
tako diskoa aurkeztuko dute 
bihar, zapatua, Arrasateko 
Dat tabernan (19:00). Talde 
bakoitzak sei kantu grabatu 
ditu Aretxabaletako Nekro-
sounds estudioan eta diskoa 
duela hiru aste jarri zuten 
salgai. Bi talde horiek aspal-
ditxo hasi ziren disko berria-
ri forma ematen; punk-rock 
eta punk-oi! musika aldarri-
katzen duen lana. Urteak 
eman dituzte bi taldeek erre-
pidean, eta baten baino gehia-
gotan kontzertu berean jo 
dute. Hala, abesti berriak 
ezagutzeko aukera izango da 
biharkoa.

Interprete Desconocido 
eta The Convicts 
taldeek disko berria

AUKEAk gertu du 2013-2014 
ikasturteko kirol eskaintza, 
eta urtero antolatzen dituzten 
ikastaroekin batera hainbat 
berritasun dituzte. Nabarme-
nena, Osasun Plana deritzona. 
Bertan, diabetesa, fibromial-
gia, asma edo beste gaixota-
sunen bat dutenendako ego-
kitutako eskaintza prestatu 
dute. Gainera, urte bukaera 
arteko abonamenduen tarifak 
erdira jaitsi dituzte. Dagoe-
neko zabalik dago izen-emate 
epea, eta hilaren 16an hasiko 
dituzte ikastaroak. Irailaren 
10ean, 11n, eta 12an, ostera, 
ate irekien jardunaldiak egin-
go dituzte  

Datorren astean ate 
irekien jardunaldiak 
egingo dituzte AUKEAn

TxOmIN mAdINA  |  ArrAsAte

Urtero moduan, euskal preso, 
errefuxiatu eta iheslarien esku-
bideen aldarrikapena ardatz 
izango duen Arrasateko Elkar-
tasun Eguna irailaren 14an, zapa-
tuan, egingo dute. Antolatutako 
ekitaldien artean, herriko hain-

bat tabernatan joko duten heme-
zortzi musika talderen kontzertuak 
daude. 

Martitzenean egin zuten aur-
kezpena, eta antolatzaileek aipa-
men berezia egin zioten euskal 
presoek bizi duten espetxe poli-
tikari. Hala, Espainiako eta Fran-

tziako kartzeletan dauden 700 
preso ingururen sakabanatzea 
salatu zuten; eta gaineratu, gai-
xotasun larriak dituzten hamalau 
presok eta zigorraren hiru laur-
denak beteta dituztenek kartzelan 
jarraitzen dutela [Egitaraua, oso-
rik, goiena.net-en]. 

Presoen egungo egoera salatzeko, elkartasun doinuak

Herritar kuadrilla batu zen martzitzenean, datorren zapatuan egingo duten ekitaldia aurkezteko.  |   t.m.

arraSaTe

SUKALDEAK:

ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43  •  OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
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Akademia

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

Gipuzkoako pentsiodunek murrizketen aurkako manifestua 
idatzi berri dute eta elkarretaratzea iragarri dute hilaren 12rako, 
lurralde osoan, Pentsioak ukitzen dituenak ez dauka nire botoa 
leloarekin. Bergarakoa udaletxe aurrean izango da, 19:00etatik 
19:15era. Horrez gain, San Joxepetik gogora ekarri dute hilaren 
19ko Legazpiko mendi martxarako izen-ematea irekita dagoela.

San Joxepek dei egin du hilaren 12an pentsioen 
murrizketen kontrako bilkuran parte hartzeko

Astelehenean abiatuko du ikasturtea Musika Eskolak. Dena den, 
plaza libreak geratzen diren ikasgaietan; hizkuntza musikalean, 
esaterako, irailaren 27ra arte dago izena emateko aukera idaz-
karitzan, 15:30etik 19:30era, idazkaritza@bme.e.telefonica.net 
helbidean zein 943 76 57 80 zenbakira deituta. Bestalde, gaur, 
egubakoitza, da instrumentu eskoletako ordua hartzeko eguna: 
ikasle berriek 16:00etan eta gainerakoek, 16:30ean. 

Astelehenean, hilaren 9an, ekingo diete ikasturte 
berriko eskolei Bergarako Musika Eskolan 

Lehenengo mailako ikasleek eta Hotzeko Estanpazioko graduon-
doko ikasleek gaur, hilak 6, hasiko dituzte eskolak, 11:00etan. 
Bigarren mailako ikasleak ere gaur, egubakoitza, hasiko dira, 
10:00etan. Eskaintza partzialetako ikasleek, berriz, astelehenean, 
hilak 9, abiatuko dute ikasturte berria Miguel Altuna Lanbide 
Heziketako Institutuan.

Gaur (egubakoitza) eta astelehena bitartean 
hasiko dira eskolak Miguel Altuna Institutuan

m.b.  |  bergArA

Jardun elkarteak Herrixa dan-
tzan ikastaroa antolatu du berriz. 
Urrian hasi eta ekainera arte 
izango dira eskolak, martitze-
netan, Zabalotegi aretoan: has-
tapen maila 18:00etatik 19:30era 
izango da; maila ertaina, 18:30e-
tik 20:00etara; eta dantza txokoa 
deritzona, 20:00etatik 21:30era. 

Eskolak urriaren 1ean hasi-
ko dira eta dagoeneko eman 
daiteke izena, Jardun elkartean 
(kultura etxea), jardunkultura@
topagunea.com  helbidean, zein 
943 76 36 61 telefono zenba-
kian.

Ikastaroaren prezioa 17 euro 
da hilean; 15 euro Jarduneko 
bazkide izanez gero. 

Zabalik dago izen-ematea 'Herrixa 
dantzan' plazako dantzen ikastaroan

m.b.  |  bergArA

Bizi dugun krisi garaia kontuan 
hartuta, udal ordezkariek uste 
dute pertsonen sormenak asko 
lagun dezakeela egoerari aurre 
egiten. Hori horrela, Ideia Zapa-
rrada Bergaran: nola edo zertan 
hobetu Bergara? delako lehia-
keta deitu dute. Interesatuek 
urriaren 10era arte dute auke-
ra ideiak zein proiektuak aur-
kezteko; izan ere, sariketa 

bikoitza izango da. Proiektuen 
atalean, bi onenak zein herriko 
proiekturik onena sarituko dira 
eta gauza bera egingo da ideien 
atalean ere. Sari berezi bat ere 
banatuko da. Xehetasunak www.
bergara.net helbidean kontsul-
ta daitezke. 

Herria hobetzeaz gain, ber-
gararren premiak eta lehenta-
sunak zein diren jakiteko ere 
baliatuko du Udalak sariketa. 

Herria hobetzeko ideia eta proiektu 
lehiaketa abian jarri du Udalak 

juLEN IrIONdO  |  bergArA

Jon Ander Garitano, Juantxo 
Aranes eta Jesus Mari Iglesias 
bergararrek eta Gorka Manso  
antzuolarrak Intermon Oxfam 
Gobernuz Kanpoko Erakundearen 
Trailwalker lasterketan parte 
hartu nahi dute, Gironan, datorren 
urteko apirilean. 

100 kilometroko lasterketa 
da, baina ez da distantzia bertan 
egoteko zailtasun bakarra. Izan 
ere, Intermonek pobreziari aurre 
egiteko 400 egitasmo ditu mun-
duko 40 herrialdetan, eta horie-
tara bideratuko diren 1.500 euro 

lortu beharko ditu lauko talde 
bakoitzak lasterketan parte har-
tu ahal izateko.

elkartasunak bultzatuta 
Eskarmentu handiko korrikala-
riak dira laurak, maratoi erdi 
eta osoak egindakoak, baina 
oraingoan elkartasunak bultzatu 
ditu korrika egitera. 

Dagoeneko hasi dira laster-
keta prestatzen alde fisikoari 
dagokionez: "Entrenamendu 
espezifikoak egingo ditugu", azal-
du du Jon Ander Garitanok. 
"Irail amaieran, esaterako, Ber-

garatik  Zarautzera joango gara 
korrika".

Alderdi fisikoaz gain, izena 
emateko behar dituzten 1.500 
euroak batzeko lanean ere 
hasiak dira: kamisetak eta txar-
telak atera dituzte. Kamisetei 
dagokienez, 400 atera dituzte, 
urdin, berde eta gorriak eta 
neurri guztietakoak, eta txar-
telen kasuan, datorren astetik 
aurrera egongo dira eskuraga-
rri, biak ala biak Depor taber-
nan. Laguntza emateko, kontu 
korronte zenbakia ere badute: 
00814257830001137319

Korrikalarietako hiru, herritar gehiagorekin, Munibe plazan.  |   JuLen iriOndO

100 kilometroko elkartasun 
lasterketa egitea helburu
trailwalker proba solidarioan parte hartzeko dirua batzen hasi dira lau lagun

m.b.  |  bergArA

Ekitaldiz josita ekingo dio ikas-
turteari gaztetxeak. Gaur, eguba-
koitza, ikasturteko lehen gazte 
batzarra egingo dute, 17:00etan, 
eta, ohi bezala, interesa duten 
guztiei dago zabalik. 19:00etan 
AHTren aurkako desobedientzian 
oinarrituta egindako ekintzei 

buruzko hitzaldia egongo da eta 
eta Mugitu mugimenduaren ekin-
tzak jasotzen dituen ikus-entzu-
nezko laburra ere emango dute. 
21:30ean, berriz, Tartalarien afa-
ria egingo dute.

Bihar, zapatua, Michelle Angio-
lillo 1897an Canovas del Castillo 
orduko gobernuko presidentea 

hil zuen anarkista omenduko 
dute. CNTk, gaztetxeak eta Angio-
lillo liburutegiak antolatu dute 
eta 12:00etan hasiko da ekitaldi 
batekin, eta plaka oroigarria ere 
jarriko dute; 14:00etan bazkari 
beganoa egongo da (izen-ematea 
680 81 01 09 zenbakian); 16.00etan, 
Aitor Arantzabalek idatzitako 
Angiolillo liburuaren 2. edizioaren 
muntaketa herrikoia egingo dute; 
eta 19:00etan, doako kontzertua 
egongo da Sin eta Azkaiter Pelox 
Jam Band-ekin.

Angiolillo anarkista omenduko 
dute bihar, zapatua, gaztetxean
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BERGARAKO SHOTOKANBERGARAKO SHOTOKAN
KLUB BAT BAINO GEHIAGOKLUB BAT BAINO GEHIAGO

SHOTOKAN Karate eskolak IRAILAREN 9an hasiko dira:
Astelehen, asteazken eta ostiraletan.

Harremanetarako deitu 615 79 90 78 telefonora, bergarako.shotokan@gmail.com helbidera idatzi
edo zatoz Bergarako Ipintza Instututuko DBH eraikuntzako gimnasiora entrenamendu orduetan.

www.bergarakoshotokankaratedo.es

Umeak: 1. txanda, 17:30etatik 18:30era  Nagusiak: 19:30etik 20:30era
  2. txanda, 18:30etatik 19:30era
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Harremanetarako: ariznoa_ge@hotmail.com 
   690 394 492 telefonoa (10:00-13:00 eta 17:00-20:00 ordutegian)

Matrikula berrientzako bilera informatiboa
irailaren 12an, 18:00etan, Ipintza batxilergoko gimnasioan 

2013-2014 KURTSO HASIERA
Lehiaketako kategoriak (5. mailatik gorakoak): 

irailaren 6an, 18:00etan, Labegaraietan
•

Aurre-benjaminak I (5 urtekoak): 
irailaren 19an, 17:30ean, Ipintza batxilergoko gimnasioan

•
Aurre-benjaminak II (1. eta 2. mailetakoak): 

irailaren 19an, 18:15ean,  Ipintza batxilergoko gimnasioan
•

Benjaminak (3. eta 4. mailetakoak):
 irailaren 19an, 19:00etan, Ipintza batxilergoko gimnasioan

•
Antzuolako taldea: 

irailaren 25ean, 14:30ean, frontoian

Iraila osoan zehar 
ATE IREKIAK Ipintzan.

Etor zaitez 
gu ezagutzera!

http://ariznoaelkarteabergara.com

xAbIEr urzELAI  |  bergArA

Bakarkako proposamenaz dator-
kigu Eñaut Elorrieta Bergarara, 
Ken Zazpi taldeko abeslariak 
Deserriko Kantak lana erakutsi-
ko du-eta San Martin jaien barruan 
(irailaren 13an, 23:00etan, Udal 
Pilotalekuan. Sarrerak: aurrez 
12 euro, leihatilan 15 euro). 

ken Zazpi utzi barik
Elorrietak bakarkako proiektua 
hasi behar zuela adierazi zuenean, 
bazirudien Euskal Herri mailan 
talde erreferenteetako bat izan 
denak bigarren mailara pasa 
behar zuela, beste hainbat talde-
rekin gertatu den moduan. Baina 

ez. Abeslari gernikarrak berak 
azaldu du proiektu biak batera-
garriak direla; hain zuzen, udaz-
kenean Ken Zazpik disko berria 
aurkeztuko du. 

Zalantza eta beldurrei aurre
Horixe da Elorrietak lan berri 
horrekin egin duena, aitortu duen 
moduan, beldur eta zalantza pro-
pioei aurre egin, eta baita abes-
lari edota musikagile moduan 
dituen mugak onartu ere.  

Kritika ona izan du diskoak 
–hamar abesti dira– eta zuzene-
koak Ruben Caballero eta Txus 
Aranbururen laguntzaz egingo 
ditu.  

Eñaut Elorrieta Bergaran 
izango da hilaren 13an

Eñaut Elorrietaren lan berriaren azala.  |   HOntzA

x.u.  |  bergArA

Abuztu amaiera ezkero, Bar-
bara Stammel margolari ale-
maniarraren margolanak ikus-
gai daude Aroztegin, eta era-
kusketa hilaren 15era arte 
egongo da zabalik (martitze-
netik barikura: 18:00-20:30; 
zapatuetan: 12:00-14:00 eta 18:00
-20:30; eta domeketan: 12:00
-14:00). Bada, artelanen egilea 
Bavariakoa den arren, azke-
neko 15 urteak Getarian egin 
ditu. Izan ere, Munichen egin 
zituen lehenengo arte ikaske-
tak, eta Bartzelonara joan zen 
ondoren. 

'Paperezko ilargiak' 
Hori da Stammelek Bergarara 
ekarri duen lanaren izena: 

"Erretratuak dira, baina ez dira 
erretratuak. Ez dira, gaia ez 
baita erretratua, pinturaren 
eta ikuslearen arteko harrema-
nak baizik... Ikusleari pintura-
ren bidez zabaltzen zaion bidea-
ri buruzkoa", diosku artistak.

Gaur, pailazoak plazan 
Bestalde, Zurrumurru antzerki 
taldearen eskutik, Pantxika eta 
Txinparta pailazoak izango 
dira gaur, egubakoitza, Berga-
rako San Martin plazan (18:30). 
Hain zuzen ere, Jardun elkar-
teak antolatu duen haurrenda-
ko ikuskizun horretan, pailazo 
dibertigarriek Ederra zalapar-
ta izeneko lana erakutsiko dute 
eta adin guztietako gaztetxoen-
dako da aproposa.

Barbara Stammelen lanak ikusgai 
Aroztegin; pailazoak San Martinen

Stammelek egindako erretratu bateko xehetasuna.  |  HttP://4.bP.bLOgsPOt.cOm

Atzo, eguena, amaitu zen Ago-
rrosinen ikasturtera begira 
antolatutako kirol eskaintzan 
izena emateko epea, eta dato-
rren eguenean egingo dute, 
hilak 10, plaza guztien zozke-
ta –aurten 2.200 plaza daude 
21 kirol jardueratarako–. Bada, 
zozketa egin ostean, aukera 
egongo da libre geratzen diren 
plazetan izena emateko. Bes-
talde, irailaren 15a, domeka, 
izango da kanpoko igerikua 
erabiltzeko azken eguna, eta 
orduan amaituko da udako 
denboraldia.

Kirol ikastaroen 
zozketa irailaren 
10ean egingo dute

Bergarako Xabalote Gaztele-
kuak ateak zabalduko ditu 
oraingo asteburuan. Ordute-
gia betikoa izango da, 17:00e-
tatik 21:30era. Baina, zerbitzua 
eskaintzen hasteaz batera, 
asteburuan ate irekien jardu-
naldiak egingo dituzte, eta, 
hori horrela, ekintza bereziak 
egingo dituzte. Bada, DBHko 
lehen kurtsoan hasteko dire-
nak joan daitezke. Hala ere, 
hurrengo astetik aurrera izen
-emate orria bete beharko 
dute gazteek gaztelekuan sar-
tu ahal izateko (doan). 

Xabalote Gaztelekuak 
ate irekien jardunaldia 
egingo du asteburuan



gOIENA  |  2013-09-06  |  egubAkOitzA 15oñaTi

Arantzazuko Amaren Eguna da datorren astelehena, hilak 9, eta 
zerbitzu gehienak itxita egongo dira herrian. Hiru ikastetxeak 
eta komertzioak, esaterako, itxita egongo dira. Udal bulegoak 
ere itxita egongo dira; baita liburutegia ere. Zubikoa kiroldegiak, 
aldiz, jaiegunetako ordutegian zabalduko du, 09:00etatik 13:30era. 
Zinema eskaintza ere egongo da, 19:30ean.

Udal bulegoak, komertzioak eta ikastetxeak itxita 
egongo dira datorren astelehenean, hilaren 9an 

Jose Luis Agirre zenaren omenezko III. saria jokatuko du bihar, 
zapatua, Aloña Mendik. Erandio taldearen aurka jokatuko du, 
Azkoagainen. 17:00etan da partidua. Datorren astean hasiko du 
denboraldi berria Aloña Mendiko futboleko erregional taldeak 
eta taldearen aurkezpena bihar jokatuko duen partiduan egingo 
du etxeko taldeak.

Jose Luis Agirreren omenezko partidua jokatuko 
du Aloña Mendik bihar Erandioren kontra

Txantxiku Txuriurdinak lagunarteak taldeko kamisetak atera 
gura ditu. Neurri askotarikoak izango dira eta probatzera joate-
ko dei egin du. Aloña Mendi elkarteko sotoan izango dituzte 
tamaina askotariko kamisetak, probatzeko, martitzenetik egu-
bakoitzera 18:00etatik 20:00etara. Zapatuan, goizetik. 20 eurotan 
salduko dituzte eta eskaera egitean ordaindu behar dira. 

Txantxiku Txuriurdinak lagunarteak kamisetak 
aterako ditu eta probatzera joateko dei egin du

Aloña Mendiko areto futbol sailak hasi du denboraldi berria. 
Aurten, mutilen infantil, kadete eta gazteen taldeek Gipuzkoako 
Txapelketa jokatuko dute. Infantilen (2000. eta 2001. urteetan 
jaiotakoak) eta kadeteen (1999. eta 1998. urteetan jaiotakoak) 
areto futboleko taldeko kide nahi izanez gero, izen-ematea bihar 
da, irailak 7, 16:00etan, kiroldegiko kantxa berdean.

Aloña Mendiko areto futbol saila martxan da 
berriro eta bihar da izen-ematea, kantxa berdean

O.E.  |  OñAti

Ikasturte berriarekin, antolake-
ta berria eta leku handiagoa 
izango ditu Oñatiko Haur libu-
rutegiak. Izan ere, Arantzazu 
Ibarrondo Oñatiko Udal Liburu-
tegiaren arduradunaren esanetan, 
hamar urteren ostean leku han-
diagoaren beharra ikusten zuten, 
bai jendearentzat eta baita lan 
egiteko ere. Gauzak horrela, kul-
tur etxeko lehen solairuan zeuden 
bi bilera gelak Haur Hezkuntza-
ko umeendako liburutegia izan-
go dira aurrerantzean: "Ume 
txikiek helduekin irakurketa 
partektazeko lekua behar dute 
eta hau aisialdi lasaia parteka-
tzeko gunea izango da", dio Iba-
rrondok. 

Hain zuzen, aldaketa horrek 
Haur Liburutegia berrantolatze-
ko aukera eman die. Lehen Hez-
kuntzatik gorakoendako tokia 
izango da hori. "Haiek ere behar 
dute euren espazioa, eta molda-
keta hauekin asko irabaziko dute-
la uste dut. Liburutegira doazen 
nerabeentzat ere onuragarria 
izango da", adierazi du Udal Libu-
rutegiko arduradunak. 

Abuztuan hasi zituzten era-
berritze lanak. Berrantolaketa 

eta margotze lanak bukatu dituz-
te eta, horrela, martitzenetik 
aurrera Haur Liburutegi berrituaz 
gozatzeko aukera izango dute 
txiki eta gaztetxoek. "Egia da 
lehen egunetan ez dituela ele-
mentu guztiak izango, dekorazioa, 
esaterako, osatzen joango gara, 
baina zerbitzua bera izango da", 
argitu gura izan du Arantzazu 
Ibarrondok.

Bilera gelak, sakabanatuta 
Haur Liburutegia handituta, bile-
ra-gelak lekualdatu egingo dira 
orain. Laixan elkarteak Bideba-
rrietan zuen tokian izango da 
bat, gaztelekuan beste bat eta 
kiroldegian beste bat. Bada, kul-
tur etxean bertan ere, azkenengo 
solairuko gela hitzaldiak egiteko 
eta biltzeko izango da aurreran-
tzean. 

Leku handiagoa du Haur Liburutegiak.  |   O.e.

Haur Liburutegia berrantolatu 
egin dute, eta lekua handitu
martitzenetik aurrera erabiliko dute herriko txikiek eta gaztetxoek (hilak 10)

OIHANA ELOrTzA  |  OñAti

Aloña Mendi Espeleologia Talde-
ko lagunek ez dute euren jardu-
na eten udan. Abuztuan eginda-
ko irteeretan, gainera, aurkikun-
tza berriak egin dituzte. Koba 
batean, esaterako, hartz baten 
hezurdura aurkitu dute. Arkeo-
logoei horren berri eman eta gero, 
hezurrak Donostiako material 
arkeologiko eta paleontologikoen 
biltegira eraman dituzte. 

espeleo-urpekuntza 
Oñatin eta inguruetan hainbat 
ur-zulo daudela ondo dakite 
AMETeko lagunek, baina horie-
tako askotara sartzeko aukera 
teknikorik ez dute izan orain 
arte. Aurtengo udan, aldiz, espe-
leo-urpekaritzaren bidez, hain-
batetan sartzeko aukera izan 
dute, eta oso pozik daude.

Frantziatik etorri diren Isa-
belle Perpoli eta Damien Vigno-
les espeleo-urpekarien laguntza 
izan dute irteera horietan. 800 
kilometro baino gehiago egin 
dituzte, euren bi semeekin, Oña-
tiko ur-zuloetan sartzeko. Saratxon 
(Araotz), esaterako, urpean 58 
metrora iritsi dira eta Urbaltzen 
(Urkulu), 184 kilometroko distan-

tzia egin dute urak hartutako 
galerian. Ez batean ezta bestean 
ere, ez dute bukaera aurkitu; 
ur-zulo biek aurrera jarraitzen 
dute. "Isabellek eta Damienek 
egindakoa izugarrizko laguntza 
izan da guretako. Aurrerapen 
handia izan da, guretako, eurekin 
egindako lana", aitortu du AMETe-
ko kide Laurent Richardek.

Udan egindako lanak bideoan 
grabatu dituzte, baita ur-zuloetan 
egindako espeleo-urpekaritza 
irteerak ere. 

ubaon ere, aurkikuntza 
Ubaoko ur-zuloan ere sartu dira 
AMETeko kideak. "Galeria berria 
aurkitu dugu; topografiatu ere 
egin dugu 800 metroko galeria 
berria. Gune horretan ere ur 
azpian ibili beharra dago, eta 
udan eskura izan ditugun lagun-
tzak, Frantziako lagunena zein 
teknika berriena, oso lagungarriak 
izan dira koba horretan ere. 
Dagoeneko hiru kilometroko 
luzera du Ubaoko kobak, baina 
esplorazioak ez dira oraindik 
bukatu", dio Richardek. 

Arantzazun, berriz, Okolan 
koba berria aurkitu dute eta bi 
kilometro topografiatu dituzte.

Bestalde, Larrako (Nafar Piri-
nioak) lanetan ere hartu du par-
te AMETek, Euskal Herriko bes-
te espeleologo batzuekin batera. 

Hartz baten hezurdura aurkitu 
dute AMETeko kideek abuztuan
urpekaritza espeleologikoa ere egin dute, eta oso pozik daude emaitzekin

Isabelle Perpoli ur azpira sartzeko arropa jantzita, semeei begira.  |   Amet

Ibai Ugarte, Okolan.  |   Amet

Aurkitutako hartzaren hezurdura; argazki txikian, masailezurra.  |   Amet

Erreportaje osoa:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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mIrEIA bIkuñA  |  OñAti

Zubikoa kiroldegian gertu dute 
ikasturte berria: fitness eta gim-
nasiako zerbitzuak hilaren 16an 
hasiko dituzte (ikastaroen taula 
ikusgai dago kiroldegiko sarre-
ran), eta igeriketa ikastaroetara-
ko eta ur-ekintzetarako izen-e-
matea hilaren 10etik 17ra egingo 
dute. Azken horiek urriaren 16an 
hasiko dituzte.

aurre-matrikula uztailean 
Fitness eta gimnasia zerbitzue-
tarako aurre-matrikula uztailean 
egin zuten. Iaz ikastaroetan par-
te hartu zutenek dute lehentasu-
na, eta dagoeneko osatu dute 
ikastaroen taula. Besteak beste, 
gimnasia terapeutikoa, hirugarren 
adinekoentzako gimnasia, aero-
bika, sasoian egoteko gimnasia, 
gimnasia terapeutikoa eta har-
monikoa, fit-bike eta erditze ondo-
rengo gimnasia eskaintzen dituz-
te. Bestalde, udan egindako gim-
nasia abdominal hipopresiboen 
eta dantza afrikarren ikastaroek 
jarraipena izango dute. 

ate irekien saioa
Hilaren 16an hasiko diren ikas-
taroak probatu gura dutenek ate 
irekien saioak izango dituzte 
datorren astean, hilaren 10etik 
13ra. Ezagutzen ez dituzten zer-
bitzuak probatu, eta ikastaroa 
emango duen irakaslearen ahol-
kuak eta gomendioak entzuteko 
aukera izango dute. Ate irekien 
ondoren, ikastaroetan izena ema-
teko aukera izango dute.

Igeriketa ikastaroak 
Bestalde, umeendako eta helduen-
dako igeriketa ikastaroak eta 
ur-ekintzak urriaren 14an hasiko 
dituzte, baina izenak datorren 
astean eman beharko dira: hila-
ren 10etik 17ra, 10:00etatik 13:00e-
tara eta 16:00etatik 19:00etara.

Ondoren, behin-behineko 
zerrendak kaleratuko dituzte, 
hilaren 20an. Emaitzarekin gus-
tura ez daudenek erreklamazioa 
aurkezteko aukera izango dute 
hilaren 24tik 27ra. Behin betiko 
taldeak, berriz, urriaren 3an 
publikatuko dituzte.

Igeriketa ikastaroak adinka 
antolatuko dituzte: 6-12 hilabete, 
12-14 hilabete, 2-3 urte, 3-4 urte, 
4-8 urte, gazteak eta helduak. 
Igeriketa ikastaroez gain, aqua-
gima, aquatrininga, waterpoloa 
eta ur-jolasak egingo dituzte.

Neguko ordutegiarekin 
Irailarekin batera hasi dira negu-
ko ordutegiarekin lanean kirol-
degian. Hori horrela, astelehe-
netik egubakoitzera 07:30etik 
21:30era zabalduko dute; zapa-
tuetan 09:00etatik 13:30era eta 
15:00etatik 19:30era; eta domeke-
tan 09:00etatik 13:30era.

Hainbat herritar 2012ko zubikoako spinning maratoian.  |   JOsetxO ArAntzAbAL

m.b.  |  OñAti

Gaur hasiko dituzte Arantza-
zuko Ama Birjinaren omenez-
ko jaiak Atzeko kalean. Eguna 
bera astelehenean, hilaren 9an, 
ospatuko dute Arantzazun ber-
tan. Hori horrela, askotariko 
ekitaldiak egongo dira ikusgai 
domekara arte. 

rock kontzertua 
Jaiak, baina, Atzeko kalean 
errotuta dagoen ekitaldi bate-
kin hasiko dituzte: 16:00etan 
zinta lasterketa egingo dute, 
eta ondoren jolasak. Txorima-
loen ondoren (19:00), berriz, 
txikiteoa egingo dute (20:00) 
auzoko tabernetan. 

Gaurko rock kontzertuan, 
Segismundo Toxicomano, Never 

Surrender eta Papalagi igoko 
dira oholtzara, 22:30ean.

saskiaren zozketa 
Zapatuan bazkaria egingo du 
jai batzordeak, eta 17:30ean Arno 
ganadutegiko poneyak eta soka-
muturrak egongo dira. Gau 
erdian piroteknia saioa ikusi 
ahal izango da, eta ondoren, 
Zopilotes Txirriaos taldeak 
girotuko du auzoa. Goizaldean, 
helduendako zinta lasterketa 
egingo dute.

Domekan, mus txapelketan, 
Atzeko kaleko txirrindulari 
proba eta bakarrizketa saioa 
egingo dituzte, besteak beste. 
Jaiak bukatzeko, saskia zozke-
tatuko dute. Etxafuegokin agur-
tuko dituzte festak.

Zinta lasterketarekin 
hasiko dituzte gaur 
Atzeko kaleko jaiak
musikak eta sokamuturrak leku berezia izango 
dute domekara arteko ospakizunetan

m.b.  |  OñAti

Aloña Mendi txirrindulari sai-
lak antolatutako Mikel Deuna 
saria jokatuko dute bihar, zapa-
tua, 10:30ean. Juniorrek eta 
bigarren urteko kadete maila-
koek parte hartuko dute.  

Foru plazatik irtenda, 88 
kilometroko ibilbidea bete behar-
ko dute. Tartean, Udana eta 
Atagoiti igo beharko dituzte. 
Antolatzaileek 100 bat ziklista 
espero dituzte. Horien artean 

egongo dira Mikel Fernandez 
juniorra (Sumofic) eta Julen 
Umerez, Xabier Aiastui eta Beñat 
Azkoaga oñatiar kadeteak. 

Mendi kriteriuma 
Oñatin jokatuko duten proba  
V. mendiko kriteriumeko lehe-
na izango da. Beste biak Muti-
loan jokatuko dituzte domekan: 
lehen sektorea 55 kilometrokoa 
izango da eta bigarrena, lau 
kilometroko erlojupekoa. 

Oñatiko saria, mendiko 
kriteriumaren barruan
biharko txirrindulari lasterketan juniorrek eta 
bigarren urteko kadeteek parte hartuko dute

xAbier rezAbAL

Abuztua agurtzeko ohiko bihurtu den surf festak arrakasta itzela izan 
zuen abuztuaren 31n. Sardina, Usakoko saltoak eta fixed txirrindulari 
proba izan ziren protagonistak eta herritarrengan arreta piztu zutenak. 
Usakon trebeena Jon Cantero izan zen eta bizikleta gainean, berriz, 
Xabier Altube Orueta.

Surf festa arrakastatsua 
izan zen, beste behin

Zubikoako kirol ikastaroak 
hilaren 16an hasiko dituzte
igeriketa ikastaroetarako izen-ematea hilaren 10etik 17ra izango da

Squash kantxak 
konponduta

Abuztuaren 30ean itxi 
egin zituzten zubikoa 
kiroldegiko hiru squash 
kantxak. Horietako bateko 
sabaiko zati bat erori egin 
zen, eta, prebentzio 
moduan, hirurak itxi 
zituzten. Ordutik hona, 
ezin izan dira erabili.

Asteon teknikariak ibili 
dira arazoaren oinarria 
topatu guran. Hainbat 
ikerketa egin ostean, 
sabaia konpontzeko lanak 
hasi dituzte. Sabaiko zuloa 
estaltzen dutenean 
zabalduko dituzte 
kiroldegiko kantxak 
erabiltzaileendako.
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Ilargi plaza 2 / Tel.: 943 79 99 18
ARETXABALETA Zure irudi-aholkulariak

Jai hasieran, ikurrinari agurra egin zioten.

Ana Bolinaga alkatea, Nikole Iriarte alkateorde txikiarekin eta Jokin Larrinaga alkate txikiarekin.

Gazteak, sokamuturrean, bigantxa zirikatzen.

zo-zongo perkusio taldeak zarata arte bihurtu zuen.

inoiz baino gehiago, kalera irten dira aurten 
aretxabaletarrak Andramaixez gozatzera.   
Oporrak jaien arabera antolatu zituzten askok  |  18

kalean ospatu 
dituzte "munduko 
jairik onenak"

andramixak, 
alaitasunaren eta 
maitasunaren festak.
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Bebe bakarlariaren kontzertua.Txupinazoa eta gero, txistulari eta danbor-joleen emanaldia.

Milagroko Bandak emanaldia egin zuen Andramari Egunean.

Txosnaguneko antolatzaile taldea.

kalean ospatu dituzte 
"munduko jairik onenak"
I.g. / L.k.  |  AretxAbALetA

Inoiz baino jai kaletiarragoak 
izan dira Andra Mari jaiak, egu-
raldi onak lagunduta: "Jende 
piloa ibili da, bai egunez eta bai 
gauez, eta Udalak oso balorazio 
ona egiten du. Gehien gustatu 
izan zaigu jendearen parte-hartzea 
eta gazte, heldu eta adin guztie-
tako jendea kalera irten dela", 
esan digu Kultura zinegotziak, 
Zigor Kintanillak.

Jendearen ahalegina 
Ekintza arrakastatsuenak kalean 
izan dira, baita aurtengo izarre-
tako bat, Bebe bakarlariaren kon-
tzertua. Jende asko joan zen ber-
tara. "Urtero tokatzen da jendea 
erakartzeko zerbait egitea. Baina 
hori baino gehiago baloratzen dut 
jendeak egin duen ahalegina: Gaz-
te Ekimenak, txosnek… Lan horrek 
eman dio eguneroko giroari bere 
kalitatea", dio Kintanillak.

Izan ere, aretxabaletarrek argi 
dute "munduko jairik onenak" 
direla, Ana Bolinaga alkateak esan 
zuen moduan.

Emakumeak, jai hasierako ekitaldian, udaletxe aurrean.

Puzgarrietan, 
pozik.

20-21 orrialdeetan ere argazkiak.

Mitarte 1 Tel.: 943 77 03 08

Urdaitegia-gozotegia  Kroasantegia  Gertatutako janariak

Ile apaindegia & Estetika
Herriko plaza 5 ARETXABALETA 943 79 83 64 Herriko plaza 8 Herriko plaza 5Herriko plaza 3

HERRIKO PLAZAKO DENDARI ETA TABERNARIEN PARTETIK...HERRIKO PLAZAKO DENDARI ETA TABERNARIEN PARTETIK...
ESKERRIK

ASKO
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Manolo zubillaga omendu zuten, Leintz Bailarako Itzulia antolatu izan duelako urte askoan.Kuadrillen pikean, sokatiran.

Kaleko boulder txapelketa, Durana kalean.

Elizako paretarekin ere ausartu ziren eskalatzaileak.

Txikienak ere puzgarrietan ibili ziren.
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Gurea
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   
Tel.: 943 79 20 64

GUNEA

Primerako lehengaiak erabiliz
prestatutako jakiak

ARETXABALETA
Tel.: 943 77 06 12
gertujanariak@euskalnet.net

Eramateko 

EGUNEKO 
MENUA 

badago

34. Mus Txapelketa jokatu zuten 38 bikotek. 131 txirrindularik egin zuten 75. Leintz Bailarako Itzulia. Argazkian, helmuga zeharkatzen.

Jokoen aurretik , Adin tarte guztietako koadrilek ederto pasa zuten jaietako herri bazkarian.

Eskalatzaileek ikusle asko izan zituzten.

Txupinazoarekin hasi zen festa, eta jendea kalera irten zen.  |   ArgAzkiLAriAk: imAnOL gALLegO, ubAne mAderA, AndOni gOiti, kOLdO gutierrez.

Lizarte taldeko rafa Marquezek irabazi zuen txirrindulari lasterketa.

Umeek gogotik gozatu zuten apar-festan.
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ARETXA AUTOAK
1982. urtetik Atxabaltarron artean. Eskerrik asko guztioi!

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

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

34. Mus Txapelketa jokatu zuten 38 bikotek. 131 txirrindularik egin zuten 75. Leintz Bailarako Itzulia. Argazkian, helmuga zeharkatzen.

Jokoen aurretik , Adin tarte guztietako koadrilek ederto pasa zuten jaietako herri bazkarian.

Eskalatzaileek ikusle asko izan zituzten.

Txupinazoarekin hasi zen festa, eta jendea kalera irten zen.  |   ArgAzkiLAriAk: imAnOL gALLegO, ubAne mAderA, AndOni gOiti, kOLdO gutierrez.

Lizarte taldeko rafa Marquezek irabazi zuen txirrindulari lasterketa.

Umeek gogotik gozatu zuten apar-festan.

Argazki gehiago 
eta bideoak: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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a n D r a M a i x a k  2 0 13
LeinTz 

gaTzaga 
jaieTan!

                        

barikua

6
17:30 Jaien HAsierA Porrotx eta 
Porrotxinekin, bonba japoniarrak, 
txalaparta, kanpaiak...

22:00 rOck kontzertuak.

zaPaTua

7
12:00 txOtxOngiLOAk 
tendereterekin.

16:30 mus eta briskA txapelketak 
herriko elkartean.

17:00 PuzgArriAk eta dJ FestA 
ume eta gurasoentzat.

19:00 bOLO txapelketa.

19:00 bederAtziurrenA 
dorletako santutegian.

 eskoriatzako abesbatzak 
abestuko du.

 Ondoren, gazta, ardoa eta ogia 
banatuko da.

21:30 Herri AFAriA.

 Ondoren, Petti musikaria.

00:30 gOse taldearen kontzertua.

DoMeka

8
09:00 mOuntAin bike zeharkaldia.

11:00 OtxAndiOkOei ongietorria.

12:00 mezA dorletako santutegian 
(eskoriatzako abesbatzarekin).

13:00 Herri kirOLA eta 
iPArrALdekO JOkOAk san 
miguel plazan.

19:00 ArrAsAte musikAL big 
band.

zaPaTua

14
14:30 JubiLAtuen bazkaria.

16:30 PiLOtA finalak.

 beteranoak 2, beteranoak 1, 
gazteak, seniorrak.

jaieTako 
egiTaraua

GOse | dOmekAn | PLAzAn | 00:30 Arrasateko 
hirukoak trikiti, elektronika eta argi ikuskizuna ekarriko 
du. Bosgarren diskoarekin joango dira zapatuan.

gOse

afarIa | zAPAtuA | PLAzA | 21:00 Herria afaria egingo 
dute aurten. Irudian, iaz egin zuten bazkariko prestaketen 
une bat. Parrillada egin zuten pilotalekuan.

J.b.

BederaTZIurreNa | zAPAtuAn | sAntutegiAn | 19:00 Dorletako santutegian zapatuan 
izango da bederatziurren elizkizuna. Eskoriatzako abesbatzak abestuko du elizkizunean. 
Domekan ere meza esango da 12:00etan Eskoriatzako abesbatzarekin.

JOn berezibAr

d
enak dotore etorri 

dira. Aurtengo 

erretratora. Ablairen 

barre irripartsuai. Herria 

bildu albora. bertako egin 

gaituzte danok. inor ez 

baztertu inora. kanpotar 

eta bertakoak be. bil bitez 

gatzan altzora. 

'Bil bitez 
Gatzan altzora'

ag u r r a
EugENIO
OTxOA
Leintz 
gatzagako 
alkatea
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"Leintz Gatzagako 
Udalak Andramaixa 

zoriontsuak 
opa dizkizue 

gatzagar guztioi"

A. ArANburuzAbALA  |  gAtzAgA

20 urteko eskarmentua duen  
Bilboko El Tenderete taldeak 
Basoko ipuin laburrak haurren-
tzako ikuskizuna egingo du 
bihar, zapatua, 12:00etan, herri-
ko plazan.

Eskuko txotxongiloekin 
baliatuz, familia giroan goza-
tzeko moduko bi istorio labur 
kontatuko dituzte, bereziki 3 
eta 5 urte bitarteko haurren 
gozamenerako. 

Ikuskizun estreinatu berria
Aurtengo Bilboko jaietan era-
kutsi dute lehenengoz bihar 
Gatzagara ekarriko duten lana. 

50 minutuan, musika lagun 
duela, Zapo untxiak bi istorio 
kontatuko ditu euskaraz: lehe-
nengoan, landatu berri duen 
lorea izango du protagonista 
eta bigarrenean, berriz, auzo-
kide gaiztoarekin Zapa-k eta 
biek dituzten tirabirak. 

Kontakizunean zehar, beste 
zazpi panpina aurkeztuko ditu:  
besteak beste, Tisana medikua, 
Erlea eta Garabia; horiei guztiei 
emango diete bizia hiru txo-
txongilo-manipulatzailek eta 
teknikariak. Helduentzako lanak 
egiten hasi baziren ere, azke-
naldian oso gustura ari dira 
haurren aurrean antzezten. 

'zapo' untxiaren haurrentzako bi 
ipuinen kontakizuna bilboko el 
Tenderete taldearen eskutik bihar

Zapo untxia da protagonistetako bat.  |   eL tenderete

A.A.  |  Leintz gAtzAgA

Gustura da Iñaki Agirreurreta 
(Arrasate, 1964) Leintz Gatzaga-
ko Kultura zinegotzia hastear 
dauden jaiek erakusten duten 
itxuraz. Herritarrez gainera, iba-
rrekoak ere gonbidatu ditu jaian 
parte hartzera; harrituta dio 
Debagoienean badagoela oraindik 
sekula herrian izan ez denik. 
zelan datoz aurtengo jaiak?
Egitarau indartsua lotu dugu 
aurten. Beste herrietan moduan, 
hemen ere ekitaldi finkoak ditu-
gu jaien oinarri, baina saiatu 
gara berrikuntzak ere sartzen.
berrikuntza aipagarrienak?
Musika kontuak, esaterako; dome-
kan, Arrasate Musikaleko Big 
Band taldea izango dugu eta zapa-
tuan, berriz, Petti eta Gose. Izan 
ere, Petti iaz izan zen herrian, 
Mundumiraren bueltan, eta Gose-
koen atzetik aspaldi genbiltzan. 
Gaur rock kontzertua izango da, 
ohi bezala, ibarreko taldeen alde-
ko apustuarekin jarraituta. Arra-

sateko Interpretete Desconocido, 
Aretxabaletako Drop eta Aba-
diñoko Kruders datoz. 
Herria txikia izanik, nola antolatzen 
zarete lanerako?
Aurten jai batzorde bat eratzen 
saiatu garen arren, ez dugu lor-
tu, baina kalea izan da topaleku 
edo batzarleku. Batekin elkartu, 
besteari beste lan bat agindu... 
Elkarrekin gaude beti. Jaietan 

bertan ere horrela ibiltzen gara; 
zapatuko herri afaria izaten da 
urtero ekitaldirik jendetsuena. 
Ba, guztion artean egingo dugu 
guztia: emakumeek entsaladak 
prestatuko dituzte eta gizonezkoek, 
berriz, saiheskia... Jendea lagun-
tzeko prest izaten da beti. 
Porrotx eta Porrotxinek emango 
diete jaiei hasiera.
Lagunak ditu Porrotxek Gatzagan 
eta aspalditik zuen gurean zerbait 
egiteko gogoa. Txalapartariak, 
kanpai hotsak eta bonba japonia-
rrak ere izango ditugu. 
Aurten, baina, zapi berririk ez.
Iaz atera eta saldu genituen pila 
bat, eta horietako asko ditugunez  
oraindik, gaur banatuko ditugu, 
segur aski.
Pregoirik eta jaietako panpina bere-
zirik ez duzue.
[Barreak] Ez dugu pregoi beharrik! 
Eugenio Otxoa alkateak badu 
herritarrei bertsotan egiteko ohi-
tura; akaso, izango du zer edo 
zer prestatuta. Auskalo!
Asteburuan dira ekitaldi nagusiak, 
baina irailaren 14, zapatua, ere 
gorriz duzue markatuta.
Egun potoloa biharkoa izaten da; 
besteak beste, ia herri osoa batzen 
den afaria dago. Ama Birjinaren 
egunean (domeka) ere, kanpoko 
jende asko hurbiltzen da. Datorren 
zapatuan, berriz, urtero Eugenio 
Villarrek prestatzen duen erre-
tiratuentzako bazkaria eta pilota 
finalak ditugu gero.
bukatzeko, aholkurik baduzu? 
Espiritu onarekin etor zaiteztela, 
herri txikia den arren, guztion-
tzako egingo dugu-eta tokia.

Iñaki Agirreurreta.  |   gOienA

iñaki agirreurreta | kultura zinegotzia

"Herria eta haren 
inguruak ezagutzeko 
aitzakia ona dira jaiak"
Asteburuko egitarau nagusiaz gainera, irailaren 
14an erretiratu eta pilotazaleendako hitzorduak
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10 logela zabal 
eta erosoak

Menu 
bereziak

30 pertsonendako 
aretoa 

Santiago kalea 3 20530 LEINTZ GATZAGA Tel.: 943 71 53 info@soranetxea.com www.soranetxea.com   

ondo ibili jaixetan!  

etxea

IurE EIzAgIrrE  |  Leintz gAtzAgA

Ama Birjina bezpera izan ohi da 
gatzagar guztiak mahaiaren buel-
tan batzeko eguna. Aurten ere 
hala izango da, baina, iazko herri 
bazkariaren ondoren, herri afaria 
berreskuratuko dute jaietan. 

Otxandiarrei urtero egiten 
zaien ongietorria luzatu eta elka-
rrekin ordu gehiagoz gozatu ahal 
izateko egin zuten iaz herri baz-
karia, afaria egin beharrean. 
Kultura zinegotzi Iñaki Agirreu-
rretak esandakoaren arabera, 
"Ama Birjinaren eguna zapatua 
egokitzen den urteetan bakarrik 
egingo da herri bazkaria". Izan 

ere, egun horretan egiten zaie 
ongietorria bizkaitarrei. Beraz, 
aurrerantzean, hainbat urtetik 
behin egokituko da bazkaria afa-
riaren ordez. 

Gainerakoan ez da berrikun-
tzarik izango zapatuan 21:30ean 
hasiko den afarian. Atzo amaitu 
zen txartelen salmenta, eta, azken 
urteetan moduan, 170 pertsona-
rendako lekua egongo da, 115 
heldurendako eta 55 haurrenda-
ko. Lehenengoek 12 euroren tru-
ke erosi ahal izan dute txartela 
eta haurrek, 5 eurogatik.

Menua ere azken urteetako 
bera izango da: bertako produk-

tuekin egindako entsalada, saihes-
kia eta, postrerako, flana eta 
izozkia. 

Petti, afalostean 
Sabela bete ondoren, belarriak 
goxatzeko momentua izango da 
afalostea. Eta horretarako, Petti 
bakarlariaren laguntza izango 
dute gatzagarrek, afaria amaitu 
bezain pronto emango dio-eta 
hasiera abeslari beratarrak bere 
musika emanaldiari. 

Haren ostean, eta agertokia 
aldatu barik, Gose talde arrasa-
tearrak eskainiko du kontzertua. 
Emanaldia 00:30ean hasiko da.

iazko bazkariaren ondoren, gatzagarrak 
herri afarian batuko dira aurten berriro
Ama birjinaren eguna zapatua den urteetan bakarrik egingo dute bazkaria

Frontoia bete jende duela bi urteko Andramaixetako herri afarian.  |   Leintz gAtzAgAkO udALA

I.E.  |  Leintz gAtzAgA

Iazko urteurren biribil eta arra-
kastatsuaren ostean, bizikleta 
zaletasuna bultzatzeko asmo 
berarekin antolatu du Dorleta 
txirrindulari elkarteak Leintz 
Gatzagako XI. mendi bizikleta 
zeharkaldia. Domekan, 09:00e-
tan hasiko da proba, baina izen
-ematea 08:00etatik aurrera egin 
beharko da herriko frontoian. 
Txirrindulari federatuek 12 
euro ordaindu beharko dituzte 
eta federatu gabeek, 15 euro. 

San Miguel plaza izango da 
zeharkaldiaren abiapuntu eta 
handik Aurdinera joango dira 
txirrindulariak. Hiruerreketa 
pasa ostean, Leintz Gatzagara 
itzuliko dira, atsedenaldi labur 
bat egitera. Indarberrituta, 
Marotora joan-etorria egingo 
dute eta herrigunean bertan 
amaituko dute 32,6 kilometroko 
proba. Zeharkaldiaren ondoren, 

partaide guztiendako luncha 
emango dute. 

Gaztetatik zaletasuna sortu 
nahian, 14 urtetik gorako gaz-
tetxoek ere parte hartu ahal 
izango dute proban. Gatzaga 
eta Dorleta arteko ibilbidea 
egingo dute, 10:00etan. 

Urtero moduan, bertako 
produktuak zozkatuko dituzte 
parte-hartzaileen artean, eta, 
antolatzaileek jakinarazi dute-
nez, aurten iaz baino produktu 
gehiago lortu dituzte zozketa-
rako. Gainera, izena ematen 
duten guztiek probako kamise-
ta oroigarria jasoko dute.

Herri kirolak 
Kirol ekintzek jarraipena izan-
go dute bizikleta zeharkaldiaren 
ondoren, izan ere, 13:00etatik 
aurrera herri kirolak izango 
dira plazan. Iparraldeko jokoak 
ezagutzeko aukera izango da.

Mendi bizikleta bultzatzeko 
xi. zeharkaldia domekan 
Parte-hartzaileen artean bertako produktuak 
zozkatuko dituzte, aurten iaz baino gehiago

Iazko mendi bizikletako partaideak, irteeran.  |   gOienA

I.E.  |  Leintz gAtzAgA

Asteburua giro alaian pasa ostean, 
modu berean eta musikaren lagun-
tzaz agurtuko dituzte jaiak gatza-

garrek domekan. Arrasate Musi-
kaleko Big Band-ek 19:00etan 
emango duen kontzertua izango 
da jaien amaierako ekitaldia.

Azkenaldiko errepertorioa 
eskainiko du taldeak, nahiz eta 
rock eta funk gehiago sartuko 
duen. Juan Sangrek abestuko du, 
Bea Azurmendi, Amaia Arriaran 
eta Maria Izagarekin batera. 

Lehen aldiz Leintz Gatzagan 
Lehen aldiz joko du Big Band-ek 
Leintz Gatzagan, eta, Zigor Mar-
tinez zuzendariak azaldu duenez, 
oso gustura hartu dute deia. Gai-
nera, jendearen aldetik harrera 
ona espero dute.

arrasate Musikaleko big 
band-ek agurtuko ditu jaiak
Lehen aldiz eskainiko du kontzertua Leintz 
gatzagan eta gustura hartu dute deia

Arrasate Musikaleko Big Band taldea, kontzertuan, iaz, Arrasaten.  |   gOienA
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zurIñE vELEz dE mENdIzAbAL

Berezia da Kurtzebarri aretxa-
baletarrentzako, eta, urtero-ur-
tero, iraileko bigarren domekan 
ospatzen da Kurtzebarri eguna. 
Aurten ere herritar ugarik har-
tuko dute mendian gorako bidea 
festarekin bat egiteko. 

Eta, urtero bezala, Murruki-
xo Mendi Elkarteak tontorrerai-
no igotzen direnentzako egitaraua 
prestatu du. "10:30ean salda beroa 
hartzeko aukera izango dute ber-
taratzen direnek eta 11:00etan, 
berriz, meza izango da. Jarraian, 
mokadutxo batekin indarberri-
tuko gara: txorizoa eta xanpaina 
egongo da denontzat!". Hala azal-
du du Murrukixoko presidente 
Iñaki San Migelek.

areantzakoak, 25 urte igotzen 
Bestalde, Areantzako Agorreko 
Andramaixek urtero egiten dute 
bat Kurtzebarri egunarekin, eta, 
azken 25 urteotan bezalaxe, auzo-
koek tontorrerako bidea hartuko 
dute, eta igoera gidatua antolatu 
dute horretarako: Iturriko erro-
maran hasi, Intxaurbe, Uretza, 
Aretxu, Arditurri, Eguatxa, Intsi-

nis, Sanjuan Iturri, Zaraixola 
eta Kurtzebarriraino. Bidean, 
gainera, bertako kontuen eta 
toponimiaren argibideak eman-
go dituztela adierazi dute anto-
latzaileek. 

Eta behin Kurtzebarri gaine-
ra iritsita, ohiturari jarraituz, 
talde argazkia aterako dute. "Aur-
ten 25. urteurrena dela eta, gura 
duten guztiei egiten diegu dei 
gurekin argazkia egin dezaten". 

Hala azaldu du Julen Abasolo 
auzotarrak. 

Ipurdi gainean behera 
Eta igo ostean menditik jaisteko 
ordua iritsita, Areantzakoek modu 

berezian egiten dute maldan behe-
ra. Tarte baten bakarrik bada ere, 
ipurdi gainean labanderan egiten 
dituzte hainbat metro, eta aurten 
auzokoei bakarrik ez, modu bitxi 
hori probatu gura duten guztiei 
egin diete dei parte har dezaten. 

Murrukixoko presidenteari 
parte hartuko ote duen galdetuta, 
hauxe adierazi du: "Elkarteko 
batzuk lanean egongo gara eta 
ezinezkoa izango dugu, baina, 
hala ere, jendeak parte hartuko 
duelakoan nago". 

Eta Abasolok ere domekan 
Kurtzebarrira bertaratzen diren 
guztiak animatu gura ditu, Arean-
tzakoek erronka ipini baitiote 
euren buruari: "Duela 25 urte igo 
ginen aurrenekoz auzokook Kur-
tzebarrira, eta, zerbait berezia 
egin nahian, erronka hartu dugu 
gure gain: baietz 100 lagun jaitsi 
ipur gainean labanderan. Parte 
hartu gura izanez gero, 12:15ean 
Zaraixolatik Hirupagoetara bidea 
egigo dugu, 180 metroan. Praka 
luzeak ekarri, eta ongi pasa!". 

aspaldiko ohitura jarraituz
Azken urteetan 10-15 lagunek har-
tu izan dute parte Kurtzebarri 
egunean mendian behera. "Jolas 
antzean edo mendian behera azka-
rrena izan guran-edo hasi zen 
ohitura, zehatz ez dakit. Baina 
gure aurrekoek ere egiten zuten". 
Abasolok aditzera eman duenez, 
duela 50-60 urte ere egiten zen; 
On Simon apaizaren garaian, esa-
terako, auzoko mutikoak haren 
sotana gainean jarri eta denak 
batera jaisten ziren". 

Mendizaletasuna eta festa nagusi 
domekan Kurtzebarri egunean
murrukixok jana eta edana prestatuko du bertaratzen direnentzat

1988ko irailaren 11n egin zuten lehenengo talde argazkia Areantzako bizilagunek Kurtzebarrin.  |   resu AbAsOLO

Hilaren 20ra arte aurkeztu ahal izango dira lanak 
'Ura eta erreka Deba ibarrean' argazki lehiaketara
Ura eta erreka Deba ibarrean argazki lehiaketa antolatu du 
Mankomunitateak; hilaren 20ra arte aurkez daitezke lanak. Hiru 
kategoria egongo dira: 14 urtera artekoa; 14-65 urte bitartekoa; 
eta 65 urtetik gorakoa. Jasotakoetatik, 30 aukeratu eta erakus-
keta antolatuko dute; herritarren botoek hautatuko dituzte ira-
bazleak. Lanak argazkilehiaketa@debagoiena.com helbidera 
bidali behar dira.

z.v.d.m.  |  AretxAbALetA

Irailaren 12an, eguenean, Ataka-
dos Teatro taldeak bere egingo 
du Zaraia aretoko oholtza eta 
Ratas izeneko antzezlana ekarri-
ko du Aretxabaletara; 19:00etan 
hasiko da emanaldia.  

Beldurretan oinarrituta  
Galdera baten dauka abiapuntua 
Ratas-ek: ze gertatuko litzateke 
egun baten, inongo arrazoi argi-
rik gabe, gure sen primarioen 
alderdi beltzenak aterarazteko, 
lau hormaren artean, kaiola baten 
mundutik isolatuta, animalien 
antzera esnatuko bagina?

Hori horrela, hiru pertsonaia 
azalduko dira Zaraiara bertaratzen 
den publikoaren aurrean. Hiru 
emakume, "munduko gizon-ema-
kume guztien zertzelada txiki 
bat", adierazi dute 2007an sortu 
zen Atakados konpainiako 
kideek. 

Oro har, beldurrei aurrez aurre 
begiratu barik munduan dabiltzan 
pertsonaiak ezagutuko dituzte 
ikusleek Zaraian datorren egue-
nean. Baina, beldurrak beldur, 
umorerik ez da falta izango Bil-
boko taldearen eskutik kultura 
etxean hilaren 12an.

Haurrentzako emanaldiak
Eguenekoa, baina, ez da Aretxa-
baletan ikusi ahal izango den 
antzezlan bakarra izango, irailean 
zehar beste bi emanaldirekin 
gozatu ahal izango baitute; kasu 
horietan, etxeko gaztetxoek. 

Izan ere, umeentzako saioa 
izango da hilaren 15ean ikusi 
ahal izango dena. Kukubiltxo 
taldearen eskutik, Leihoak mun-
dura. Lore eta Pupu lanak fan-
tasiazko mundura eramango ditu 
ikusleak. Bi pailazo txikiek, mun-
dua deskubritzeko gogoz eta 

Lagun txakurra bidaia-lagun 
dutela, ipuinak kontatuko dituz-
te, 17:00etan hasita. 

Azkenik, irailaren 22an, ordu 
berean, pailazokeriak nagusitu-
ko dira. Hala, Gari, Lontxo eta 
Joselontxok Kontxo, Kontxo ikus-
kizunaren bitartez irri bat marraz-
tuko dute ikusle bakoitzaren 
aurpegietan. 

Ordubeteko saioan esketxak 
eskainiko dituzte, euren esanetan: 
"Zirkuan ikusi ohi diren paila-
zokeriak", baina ukitu moder-
noarekin.  

Ratas antzezlaneko protagonistak.  |   AtAkAdOs teAtrO

'Ratas' lanak eguenean irekiko 
du iraileko antzerki egitaraua
Atakados teatro taldearen emanaldia zaraian izango da, 19:00etan hasita

z.v.d.m.  |  AretxAbALetA

Gaurtik domekara bitartean 
Agorreko Andramaixak ospa-
tuko dituzte Areantzan. Kanpai 
joaldiak iragarriko du jaien 
hasiera, 19:30ean. Segidan, 
20:00etan hasita eta ohiturari 
jarraituta, tantaia igoko dute 
Iturriko erromaran. "Afaltzera 
elkartzen garenon artetik, tal-
detxo batek igotzen du, eta 
ondoren, Martin Kabarrixa 
zintzilikatzen dugu bertatik eta 
domekara arte bertan egoten 
da, jaiak amaitu arte". Eta egu-
bakoitza agurtzeko, auzo-afa-
riaren ostean, Iñigorekin dan-
tzaldia egingo dute.

Zapatua, jolasteko eguna 
Txistulariek izango dute zapa-
tuan jendea iratzartzeko ardu-
ra dianarekin, 10:30ean, eta 

egunean zehar hainbat ekitaldi 
izango dira. Eguerdian meza 
esango dute, eta Basotxoko kan-
tuzaleek lagundutako zeremonia 
izango da. Eta eliza kanpoaldean, 
meza osterako luncha presta-
tuko dute antolatzaileek. "Tri-
kitiaz girotuta egongo da eta 
bertako produktuak jarriko 
ditugu jateko: txorizoa, sagardoa, 
gazta, tortillak, eta abar". 

Jolasen ordua izango da 
ondoren: 28. jinkana egingo 
dute, 13:45ean. Arratsaldean, 
Arientzako jolasak, eliza ondoan, 
17:45ean. "Paperezko hegazkinen 
lehiaketa egingo dugu, esate-
rako; sari polita: Kurtzebarritik 
parapentean botatzea". 

Domekan emango diete 
amaiera Agorreko Andramaixei, 
14:00etan Martin Kabarrixa per-
tsonaia zuhaitzetik jaitsita.

Agorreko Andramaixetan 
murgilduko da Areantza gaur



2013-09-06  |  egubAkOitzA  |  gOIENA26 eLgeTa, LeinTz gaTzaga
eLGeTa

IurE EIzAgIrrE  |  Leintz gAtzAgA

Gaur arratsaldean hasiko diren 
jaiek aurretiko prestaketa lana 
eskatzen dute; izan ere, beharrez-
koa da jaietan hainbeste jende 
bilduko duten agertoki eta ingu-

ruak behar bezala txukuntzea. 
Atzo hasi ziren udal langileak 
kontzertuak eta bestelako ekintzak 
hartuko dituen agertokia mun-
tatzen eta gaur gauean hartuko 
dituen lehen emanaldietarako 

prest dago. Ohi bezala, plazan 
jarri dute agertokia, hori baita 
jaien erdigunea. 

Ondoko udalen laguntza 
Herri txikia izanik, Leintz Gatza-
gako Udalaren azpiegiturak urriak 
dira jaiei bere kabuz aurre egi-
teko eta ondoko herrietako uda-
len laguntza jaso ohi du. 

Aurten ere izan du inguruko 
udalen kolaborazioa eta Aretxa-
baletako Udalak utzi dio, adibidez, 
asteburuko kontzertuak hartuko 
dituen agertokia. 

Oraingoz, kontzertuetarako 
agertokia eta txosna bakarrik 
muntatu dituzte, baina gainera-
ko azpiegiturak beharren arabe-
ra jarriko dituzte; herri afariko 
mahaiak eta aulkiak, adibidez.  

Aretxabaletako eta Eskoria-
tzako udalek utzi ohi dituzte 
jaietarako beharrezko azpiegitu-
rak. Gainera, bertako langileek 
muntaketan laguntzen dute. 

Batzuek gozatzeko besteek 
lan egitea ezinbesteko denez jaie-
tan, haiei gauzak erraztea denen  
ardura izango da.

Instalazioak prest daude 
gaur herriko jaiak hasteko
udalaren ekipamenduak urriak direnez, ondoko 
herrien laguntza jaso du muntaketetarako

Oporrak direla eta, medikuak 
ez du herrian zerbitzurik 
eskaini abuztuan zehar. Irai-
laren hasierarekin, zenbait 
zerbitzu publiko bere horre-
tara itzuli dira, baina ez medi-
kuarena. Irailaren 25ean 
itzuliko da kontsultara, ohi 
bezala, 08:00etan. Praktikan-
teak dagoeneko hartzen ditu 
gaixoak, martitzenero.

Medikua irailaren 
25etik aurrera izango 
da berriro herrian

LeINTZ GaTZaGa

L.z.

Martxan dira auzo-konposta egiteko hiru gune berriak. Izena eman 
zuten familiek arautegiaren eta funtzionamenduaren berri izan zuten 
Udalak Elgeta zero zabor taldeko kideen laguntzarekin eguaztenean 
egindako ikastaroan. Ontziak eta giltzak ere jaso zituzten, eta, saio 
amaieran, herritar bakoitzak konposta non egitea dagokion ikusi zuen. 
Interesatu gehiago balego, udaletxean eman behar da izena.

33 familia auzo-konposta egiten

Irailarekin batera hemen ditugu ohiko hitzorduak. Vespa eta 
Lambretta motorren topaketa hilaren 15ean egingo dute. Sagar-
do Eguna eta tortilla lehiaketa irailaren 21erako iragarri ditu 
gaztetxeak. Inguruko baserritarren produktuekin egiten den 
azoka, berriz, hilaren 28an izango da aurten. Egun horretan, 
txorimalo lehiaketa eta Intxortako igoera jokatuko dira. 

Hitzorduz beteta dator iraila: Vespa eta Lambretten 
topaketa, Sagardo Eguna, baserritarren azoka...

Elgetatik 08:30ean abiatuta, Logroñoko azoka ezagutzeko aukera 
emango du Xalbadorpe erretiratuen elkarteak hileko hirugarren 
zapatuan. Bazkaria Guardia herriko La Huerta Vieja izeneko 
jatetxean egingo dute. Egun osoko irteera izango da eta prezioa 
30 euro da. Interesatuek hilaren 14an eta 15ean eman behar dute 
izena. Xalbadorpeko arduradunak Ozkarbi elkartean izango dira 
egun bietan, 11:00etatik 12:00etara. 

Erretiratuek Logroñon eta Guardian egun-pasa 
egiteko aukera izango dute hilaren 21ean 

1901ekoak baino zaharragoak diren eraikinek Eraikinen Azter-
keta Teknikoa pasa beharko dute urtea amaitu aurretik. Udalak 
aurrekontu bateratuan parte hartzeko interesa duten etxe-ja-
beendako irailaren 15era arte epea zabaldu zuen udaletxean 
izena emateko. Informazio gehiago behar izanez gero, herritarrek 
Suradesako teknikari Miren Argi Zeziagarengana jo dezakete. 
Udaletxean izaten da, astelehenetan, 09:00etatik 10:00etara.

Eraikinen Azterketa Teknikoa egiteko aurrekontu 
bateratuan parte hartzeko izena eman behar da

LArrAITz zEbErIO  |  eLgetA

Astelehenean emango diote hasie-
ra 2013-2014 ikasturteari Elgeta-
ko Herri Eskolan. Lehenengo 
egunean 89 neska-mutiko espero 
dituzte eskolan. Egun bat geroa-
go, martitzenean, hasiko dira 
aurten 2 urteko gelan sartzen 
diren 14 haurrak. 

Umeek jardunaldi erdia egin-
go dute astelehenean eta marti-
tzenean: Haur Hezkuntzakoek 
09:00etatik 12:30era eta Lehen 
Hezkuntzakoek 09:00etatik 13:00e-
tara. Gogoan izan behar da jan-
toki zerbitzua eskainiko duela 
eskolak hasieratik; haur horiek 
14:00etan irtengo dira.

Zazpi unitate edo gela izango 
ditu aurten eskolak. 2 urteko 
gelan 14 ume izango dira; 3 eta 
4 urteko gelan —elkartuta— 19 
ume; 5 urteko gelan 12, lehenen-
go eta bigarren mailetan —elkar-
tuta— 17 ume; hirugarren mailan 
12; laugarren mailan 11 ume; eta 
bosgarren eta seigarren mailetan 
—elkartuta— 18 ume.

Lan garrantzitsuak 
Jolastoki berri-berria izango dute 
eskolako neska-mutikoek ikas-
turte honetan; besteak beste, 
eskolaren aurreko aldean egin-

dako frontoi zaharra eta harmai-
lak. Udalak inaugurazioa iraga-
rri du hilaren 13rako. Eskolako 
umeak izango dira protagonista. 

Barruko jolastokian ere lanak 
egin ditu Udalak. Arazoak zeuden 
euri-urarekin eta hoditeriak gar-
bitu eta lurra berritu dute. 

Lanak amaituta, itxura berria du eskola inguruak.  |  L.z.

103 neska-mutiko hartuko 
ditu eskolak ikasturte berrian 
kanpoko jolastokia guztiz erabilgarri dago; barrukoan ere lanak egin dituzte

Sei erabiltzaile ditu haurreskolak
Atzo, eguena, zabaldu zituen ateak haurreskolak. Sei umerekin 
hasi dute ikasturte berria, eta han ere hobekuntza lanak egin ditu 
Udalak. Kanpoko jolastokian segurtasunezko lurra bota dute, eta 
jolastokiaren eta belardiaren artean itxitura ipini dute. Bada, 
haurren aulkiak uzteko tokia hobeto babestea falta da. Urrian 
zabalduko dute atzera ere izen-emate epea haurreskolan.

L.z.  |  eLgetA

Heldu indarrarekin kurtso berria 
lelopean, Udalak 2013-2014 ikas-
turterako hezkuntza eta kirol 
jardueren berri eman du. 

Aurreko ikasturtearekin alde-
ratuta, eskaintzan, orokorrean, 
ez da aldaketa handirik. Kirol 
jardueretan, yoga, tai txia, erre-
tiratuendako gimnasia, mantentze
-gap, spinninga, umeendako esko-
la kirola eta karatea eskaintzen 
dira. Jarduera horietan izena 
emateko epea zabalik dago. Uda-

lak jakinarazi du spinningeko 
taldean lehentasuna izango dute-
la aurreko ikasturtea amaitu 
zutenek, betiere irailaren 16a bai-
no lehen izena ematen badute. 

Bestalde, jarduera guztietan 
izena ematearekin batera, hila-
bete bateko kuota ordaindu behar-
ko da. Ikasturtean zehar jardue-
ra lagatzen duenak galdu egingo 
du kuota hori. Aldiz, ikasturtea 
bukatzen dutenei ez zaie ekaine-
ko kuota kobratuko. Jardueren 
ordutegiak eta kuotak udal web-

gunean dituzue ikusgai: www.
elgeta.org.

Gogoratu behar da frontoia, 
sauna, squash pista eta gimna-
sioko makinak eta gimnasioa 
osorik alokatzeko aukera ere 
eskaintzen duela Udalak.

Ludoteka eta gaztelekua 
Hezkuntza jardueren kasuan, 
zabalik dago zaintza-ludotekan 
eta gaztelekuan izena emateko 
epea. Zaintza-ludoteka zerbitzua 
hilaren 11n zabalduko da. Ekai-
nera arte, astelehenetik bariku-
ra bitartean eskainiko du Udalak. 
Prezioak dira 90 euro hileko zain-
tzaren kasuan eta 30 euro hileko 
ludotekaren kasuan. Gaztelekua 
urritik martxora egongo da zaba-
lik zapatuetan eta domeketan, 
16:00etatik 20:00etara. Prezioa da 
25 euro hileko. 

Ikasturteko hezkuntza eta 
kirol jarduerak ere gertu
zaintza-ludotekak hilaren 11n zabalduko ditu 
ateak eta kirol jarduerak urrian hasiko dira
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m.b.  |  eskOriAtzA

Eskoriatzako alkate Beñat Her-
cek aspalditik herrian dabilen 
zurrumurruari erantzun gura 
izan dio egunotan: "Apiriletik 
Eskoriatzan zurrumurrua dabil 
dimititu behar dudan-edo. Hasie-
ran ez nion garrantzirik eman, 
garai hartan Itziar Martinez 
zinegotzi ohiak kargua utzi zuen 
eta norbait nahastuko ote zela 
pentsatu nuen". Maiatzeko ohi-
ko osoko bilkuran ere, galderen 
eta eskaeren txandan, horren 
gainean galdetu zioten oposizio-
ko udal ordezkariek. Hilabeteak 

pasa dira, baina zurrumurruak 
herrian dihardu. 

Inoiz ez
Hori dela eta, alkateak bere asmoa 
zein den argi eta garbi azaldu 
gura izan du, honakoa jakinara-
zita: "Inoiz ez dut asmorik eduki 
dimititzeko, burutik pasa ere ez 
zait egin; are gutxiago, momentu 
honetan, agintaldiko hainbat 
proiektuk laster argia ikusiko 
dutenean. Hortaz, baten batek 
oraindik zalantzan jarraitzen 
badu, jakin dezala gezurra boro-
bila dela kalean dabilena".

Beñat Herce alkatea: "Ez 
dut dimititzeko asmorik" 

m.b. |  eskOriAtzA

Urtero moduan, udako oporren 
ostean herriko erretiratuei 
omenaldia egingo diete Esko-
riatzan. Aurten, irailaren 29an 
izango da, eta horretan parte 
hartu ahal izateko izen-ematea 
dagoeneko zabalik dago. Inte-
resatuek hilaren 24ra arte 
eman dezakete izena, marti-
tzenetan eta eguenetan, 11:00e-
tatik 12:30era, Olazar erreti-
ratuen elkarteko egoitzan. 
Izena ematearekin batera sei 
euro ordaindu beharko dira.

Egitaraua ez da aldatu, 
azken urtekoaren modukoa 
da: 11:00etatik 12:30era salda 

banatuko dute erretiratuen 
artean; horrekin amaitzean, 
meza izango dute parrokian. 
Eta handik irtetean bazkaria 
izango dute gertu. Betiko 
moduan, pilotalekuan egingo 
dute.   

Opariak eta dantzaldia
Bazkaldu ostean, herriko bi 
erretiratu omenduko dituzte; 
opariak ere emango dizkiete. 
Horrez gain, dantza egiteko 
aukera izango dute herriko 
nagusiek. Gustuko duten 
eguna da hori; urtero, 200 
bat lagun elkartzen dira-eta 
horretan.

Zabalik dago Erretiratuen 
Egunerako izen-ematea

Herrian dauden zurrumurruei erantzun gura izan die

m.b. |  eskOriAtzA

Irailaren 14an Atxorrotzen 
egingo den Gaztelu Jaiaren 
prestaketa lanetan murgildu-
ta dabiltza Eskoriatzan. Asteon 
jakinarazi dute egun horre-
tarako boluntarioak behar 
dituztela, eta interesa dute-
nendako batzarra deitu dute 
eguaztenerako, hilak 11, 19:00e-
tan, Ibarraundin. 

Egitarau zabala gertatu 
dute Atxorrotz Gaztelu Jai-
rako:  10:00etan, herriko txis-
tulariek jaialdiari hasiera 
emango diote kalejira eginda, 
eta, ordu erdi geroago, Atxo-
rrotzera igotzeko hitzordua 
jarri dute, plazan. 12:00etan, 
ekitaldi nagusia hasiko da 
goian: besteak beste, bertsola-
riak, hizlariak, eta dantzariak 
izango dira. Jarraian, indus-
keten gaineko bisita gidatua 
hasiko da, eta horren ostean, 
Eñaut Elorrietak kontzertu 
akustikoa eskainiko du. Baz-
kaldu ostean. Potx eta Motxek 
pailazoek guztien irria era-
gingo dute. Musikarik ere ez 
da falta izango: Hesian eta 
Fiachras taldeek joko dute. 
Eguna amaitzeko, Pentatonix 
Folkek joko du herrian.

Boluntarioak 
behar dituzte 
Atxorrotz 
Gaztelu Jairako

m.b.  |  eskOriAtzA

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politikarako Depar-
tamentuak, foru agindu baten 
bidez, behin betiko baimena 
eman dio Jose Arana zaharren 
egoitzako patronatuari erai-
kina egoki dezan. Proiektua 
dagoeneko egina dute, eta, 
egokitzapen obrak egin ostean, 
herriko egoitzak 33 lagunen-
tzako tokia izango du: bede-
ratzi lagunendako banakako 
logelak egokituko dituzte eta 
gainerako 13 gelak bi lagu-
nendako izango dira.

Patronatuak jakinarazi 
gura izan du albistea "ezin 
hobea" dela, eta, horren hari-
ra, gogorarazi du Garagar-
doaren festaren bigarren 
edizioaren "bezperetan" heldu 
dela. Irailaren 19tik 22ra bitar-
tean egingo dute zaharren 
egoitza diruz laguntzea hel-
buru duen festa.  

egokitzapen planerako
Azken horren bueltan, egoi-
tzako patronatutik azaldu dute 
jaialdia antolatzeko prestake-
tak aurrera doazela, eta horre-
tan jasoko den dirua Diputa-
zioan onartutako egokitzapen 
plana betetzeko zuzenean era-
biliko dela.

Zaharren egoitza 
egokitzeko 
baimena heldu da

mIrIAN bITErI  |  eskOriAtzA

Udalak 9 urtetik gorako neska-
mutikoei zuzendutako jolas-aben-
tura parke berria egin du Torre-
baso pasealekuan. Askotariko 
jarduerak praktikatu ahal dituz-
te gaztetxoek han; esaterako, 
tirolinatik botatzeko aukera dute, 
eta, lurra ukitu barik, enbor 
mugikorretatik ibilita zirkuitua 
egin.

Baina Torrebasokoa ez da 
Eskoriatzako jolasparkeetan egin 
den lan bakarra. Liburutegi ondo-
ko ziburuak ere atontzen ibili 
dira abuztuan, eta baita berriak 
jarri ere. Bi hobekuntza horiek 
guraso talde bati egindako gal-
detegiaren ondotik dator; herriak 
dituen beharrak identifikatzeko 

eta konpontzeko asmoa zuen 
horrek. Obra eta Zerbitzuetako 
teknikari Eli Jauregik azaldu du 
galdetegi horretan, besteak bes-
te, 9 urtetik gorako umeei zuzen-
dutako jolasparkerik ez dagoela 
gogorarazi dutela gurasoek. Pro-
posamena eta herrian dauden 
eremuak aztertuta, Torrebason 
egitea erabaki dute.

Bidegorria ondoan
Kokalekuaren arrazoia ere jaki-
narazi du Jauregik: "Gune irekia 
da, autorik gabekoa eta gazteak 
bidegorritik oso eroso etor dai-
tezke bizikletan. Eskoriatzako 
umeez gain, Aretxabaletakoak ere 
joan daitezke gainera". Eta horre-
laxe da. Parkea amaituta uzteko 
hainbat kontutxo falta badira ere, 
dagoeneko erabilgarri dago, eta 
haurrak hasi dira joaten.

Erabiltzaileak oso pozik dau-
de gune berriarekin. Ederlan 
ondoan egotearekin oso ados ez 
badago ere, aretxabaletar batek 
esan digu oso gune lasaia dela, 
eta instalazioak oso ondo daude-
la. Gainerakoetan kritika onak 
baino ez ditugu entzun.

Esan bezala, amaitu barik 
dago oraindik gunea; tirolina 
azpian, esaterako, harea bota 
barik dago oraindik. Egunotan 
amaituko dituzte lan horiek, irail 
erdialdean egingo den Mugikor-
tasun Astean inauguratzeko asmoa 
du-eta Udalak.

Umeek jolasparke berria 
dute gertu Torrebason

Umeek ederto pasa dute egunotan Torrebason egin duten parke berrian.  |   miriAn biteri

Liburutegiko 
ziburuak apurtuta
Apurketak egin dituzte ostera 
herriko hiri altzarietan. Udal 
Liburutegi ondoan dagoen 
jolasparkean kalteak eragin 
zituzten domeka gauean. Hain 
justu, ziburu zilindrikoa erre 
egin zuten, eta mahai bat tokiz 
aldatu. Herriko guraso talde 
batekin adostuta, abuztuan 
parke hori berritu egin zuen 
Udalak: aurretik zeuden 
ziburuak margotu zituzten, eta 
pare bat berri jarri. Gutxi iraun 
dute horiek txukun. ziburu zilindrikoaren errautsak.  |   miriAn biteri

mugikortasun Astean inauguratuko badute ere, dagoeneko erabilgarri dago
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Udal gimnasioko erabiltzaileak spinning ikastaro batean.  |   gOienA

IurE EIzAgIrrE  |  AntzuOLA

Atseden hilabeteen ostean, erron-
ka berriekin hasi ohi du jendeak 
ikasturte berria. Helburuen artean 
dago kirola praktikatuz bizitza 
osasuntsuagoa izatea. Eta horre-
tarako lehen pausoa gimnasioan 
izena ematea da. 

Antzuolako gimnasioa pixka-
naka ari da hasiera ematen ikas-
turte berriari, aurten lehen aldiz, 
iraileko lehen egunekin batera. 
Aste honetan spinningeko eta 
body tonoko lehen saioak egin 
dituzte, eta, partaide kopurua 
kontuan hartuta, nabari da jendea 
oraindik egunerokotasunera itzul-
tzeke dagoela.

Ikasturte berriari dagokionez, 
zenbait aldaketa izango dira saioe-
tan. Xabi Azkarate gimnasioko 
kudeatzaileak azaldu duenez, 
hainbat ordu kendu egingo dituz-
te: "Uste dugu hobe dela jende 
gehiago egotea taldeetan, talde 
asko jende gutxirekin edukitzea 
baino. Gure asmoetako bat da 
dinamismoa sortzea eta bai fitness 
gelan eta bai klaseetan mugimen-
du handiagoa egotea". Horrela, 

fitness gelarako programa berri 
batzuk sortuko dituzte, aipatu-
tako dinamismoa sortu eta herri-
tarrek gelari berari etekin han-
diagoa ateratzeko asmotan. 

Fitness eskaintza ez ezik, 
ikastaroena ere handituko da. 
Orain arte bezala, spinning, pila-
tes eta mantentze gimnasia eskai-
niko dira, baina baita azkenaldian 
modan dagoen body tonoa ere. 
"Munduan arrakasta handiena 
duen ekintzetako bat da body 
tonoa, erabiltzaile asko ditu eta 
pentsatu dugu oso ekintza ona 
dela, aberasgarria eta osoa". Mar-
titzen eta eguen arratsaldeetan 
eta bariku goizetan emango da 
ikastaro berria gimnasioan. 

ate irekiak 
Oraindik hasteko dauden kirol 
ikastaroak irailaren 16an jarriko 
dira martxan. Horren aurretik, 
ordea, gimnasioaren eskaintza 
bertatik bertara ezagutzeko auke-
ra izango dute antzuolarrek; izan 
ere, ate irekiak egingo dituzte 
datorren astean. Azkarateren 
esanetan, gimnasioko ikastaroe-

tan progresio bat jarraitzen dute-
la erakusteko balio du aste horrek, 
"batez ere pilates eta body tono 
saioetan". Eta bertaratzen direnek 
ikusi bakarrik ez, hasita dauden 
ikastaroetan parte hartu ere ahal 
izango dute. 

Prezio igoera
Lau urtez prezioak bere horretan 
mantendu ondoren, ikasturte 
berrian %3 inguru garestituko 
dira abonamenduak. Eta orain 
arteko abonamenduak bira murriz-
tuko dira: ikasturte osokoa eta 
hilabetekakoa. Gainera, Deba-
goieneko Kirol Txartela dutenek 
abendua bitartean gimnasioko 
abonatu izateko aukera dute 19,5 
euroren truke. Instalazioak era-
biltzeko eta deskontuez baliatze-
ko aukera izango dute.

Udal gimnasioak dagoeneko 
zabalik du matrikulazio epea eta 
antzuolarrek bertan bete ditza-
kete orriak. 943 76 66 61 telefono 
zenbakira deituta edo e-postaz 
antzuolakogimnasioa@gmail.com 
helbidera idatzita ere egin dai-
teke izen-ematea.

Saio eta abonamendu 
gutxiago udal gimnasioan
Ordu gutxiago baina jendetsuagoen aldeko apustua egin du gimnasioak, 
dinamismoa sortu eta instalazioetan mugimendu handiagoa izateko asmoz

Duela urtebete inauguratu zuten 
antzuolarrek gaztetxe berria 
eta funtzionamendu ona ber-
matzeko zenbait talde sortu 
zituzten: Mantentze, Komuni-
kazio, Elkartruke, Parte-hartze 
eta Ikus-entzunezko taldeak. 
Horien balorazioa egingo dute 
gaur, 10:00etan hasita, talde 
horietako kideek zein euretan 
parte hartu ez dutenek.

Funtzionamenduari 
buruzko gogoeta egingo 
dute gaur Gaztetxean

Herriko jaiak urrun geratu 
dira, baina oraindik martxan 
dago argazki lehiaketa. Lanak 
aurkezteko epea eguaztenean 
amaituko da eta udaletxera 
eraman behar dira argazkiak. 
Antzuolarrek soilik har deza-
kete parte, eta argazkilaritza 
arloko eta kultur batzordeko 
kideek osatuko dute epaimahaia. 
150 euroko saria dago. 

Eguaztena jaietako 
argazki lehiaketako 
azken eguna izango da

AneLkAr

Anelkarrek joan den ostiralean ospatu zuen urteroko Elkartasun 
Festa. Taldeak balorazio positiboa egin du, herritarrek egindako 
35-40 tortillak gastatu zirelako eta, 200dik gora pertsona 
bertaratuta, jendearen parte-hartzea ona izan zelako. Salmentatik 
eta ekarpenetatik 750 euro eskuratuko dituztela kalkulatzen dute, 
eta, ohi bezala, Afrikako proiektuetara bideratuko dute dirua. 

Elkartasun Festa arrakastatsua 

I.E.  |  AntzuOLA

Haurrekin batera, helduak kla-
seetara itzultzeko hilabetea da 
iraila eta Helduentzako Hezi-
keta Iraunkorreko zentroak 
hiru ikastaro eskainiko ditu 
aurten Antzuolan. 

Iazko eskaintzari eutsiko 
diote aurten ere eta antzuolarrek 
ingelesa, informatika eta hez-
kuntza orokorra ikasteko auke-
ra izango dute. Ingeles klaseak 
martitzen eta eguenetan eman-
go dira, baita informatikakoak 
ere. Hezkuntza orokorrekoak, 
berriz, astelehenetik eguenera 
izango dira.

Datorren egubakoitzean, 
irailaren 13an, hasiko da hel-
duendako ikasturte berria. Eta 
hiru ikastaro horietakoren bat 
egin nahi dutenek egun hori 
baino lehen egin beharko dute 
izen-ematea udaletxeko idazka-

ritzan. Matrikula 24 euro ordain-
du beharko dute. 

eskulanak haurrendako 
Aurreko ikasturtean helduen-
dako eskulan ikastaroa eskaini 
zuen Udalak, eta eurendako 
talderik ez zegoenez, bi ume 
ere aritu ziren. Aurten haurren 
eskaria igo egin da eta taldea 
osatzea erabaki dute. 

Haiek ere eguenetan izango 
dute klasea, 16:45etik 17:45era, 
eta nahi duten eratako eskula-
nak egingo dituzte: koadroak 
margotu, objektuak zaharbe-
rritu, egurra margotu... 

Irailaren 26an hasiko dituz-
te klaseak, Edurne Uribesalgok 
gidatuta. Izena emateko tartea, 
berriz, irailaren 20an amaituko 
da eta udaletxeko telefono zen-
bakian (943 766 246) edo haren 
webgunean egin daiteke.

Helduendako heziketa 
eskaintzari eutsiko diote
eskulan ikastaroa ere mantenduko da eta 
aurten haurrek euren taldea osatuko dute

anTzuoLa

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32
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Iraileko lehen 
domekan, jaia
Marixekan

miriAn biteri

Iraileko lehen domekako ohiturari 
eutsiz, egun-pasa ederra egin dute 
aurten ere Marixekan. 1986an 
ermita berreraiki zenetik, elkarteko 
bazkideak urtero elkartzen dira: 
meza, dantza, bazkaria eta 
Gorritiren animaliak –argazkian– 
izan ziren protagonista.

jOkIN bErEzIArTuA  |  ArAmAiO

Aurten ere gonbidatu bereziak 
izan ditugu Aramaion. Maryna, 
Illya, Nadiya eta Nafisa dute ize-
na eta euren jaioterriko erreali-
tate gordina atzean utzi zuten 
ekain amaieran uda gurean iga-
rotzeko. Lehen hiruak Ukraina-
tik etorri dira eta Nafisa, berriz, 
Saharatik. 

Maryna (10 urte) eta Illia (7) 
lehenengoz izan dira Aramaion, 
Txernobilen Lagunak elkarteari 
esker. Jesus Garitaonandia eta 
Blanca Mendialduaren etxean 
egon dira: "Aukera zegoela esan 
ziguten eta beste urte batzuetan 
baino librexeago geundela pen-
tsatuta, proba modura, animatu 
egin ginen. Oso esperientzia poli-
ta izan da". Lehen urtea izan denez, 
Aramaio eta inguruak ezagutzen 
nahikoa izan dute: "Lehen egu-
netan hizkuntza oztopo bat izan 
arren, azkenerako dena ulertzen 
zuten. Hasieran ez zeuden oso 
motibatuta euskara ikasteko bai-
na udalekuetan egon zirenean 
konturatu ziren hemen euskaraz 
jakitea beharrezkoa dela". Berri-
ro elkartzeko gogoekin geratu 

dira: "Agurtzerakoan berriro ego-
teko hamar hilabete bakarrik 
falta zirela esan ziguten".

Ukrainatik etorri da Nadiya 
(13) ere, iaz moduan, Etor Arre-
gi eta Mirari Kortaren etxera, 
Azkoagara: "Aurtengoa bigarren 
urtea izan denez, dena errazagoa 
izan da. Guregan konfiantza han-
diagoa zuen hasieratik eta guztiok 
ibili gara gusturago". Auzoko 
zein herriko jaietan eta Txatxi-
lipurdik antolatzen dituen Orio-
ko udalekuetan ederto ibili ostean, 
Pirinioetan ibili ziren. Iaz baino 
gusturago ibili direnez, agurra 
ere gogorragoa izan da: "Pena 
handiarekin joan da. Alde batetik 
pozik, gurasoekin egongo delako. 
Baina hango errealitatea hain da 
gogorra eta hain gustura ibili da 
hemen, gogorra izan zen agurtzea", 
esan digu Arregik. Ukrainatik 
datozen haurren errealitateak 
askotarikoak dira. Batzuk fami-
lia egituratuetatik datoz, hiritik. 
Beste batzuek, baina, landa ere-
muetan bizi direnak bereziki, 
egoera zailagoak bizi dituzte. 
Azken horiek Txernobildik ger-
tuago daude, baldintza okerra-

goetan: "Hori da Nadiyaren kasua. 
Etxea oso xumea eta baldintzak 
oso gogorrak". 

Oporrak Bakean ekimenari 
esker, bestalde, Saharatik Nafisa 
(11) etorri da Gureiara, Iñaki 
Larrañagaren eta Yolanda Sille-
roren etxera. Familia iaztik eza-
gutzen zuen, eta "oso gustura" 
ibili da: "Igerilekura, hondartza-
ra, artzain-txakur txapelketara, 
azoketara... denetik egin dugu. 
Oso gustura ibili gara, hemen 
inguruan". Agurra "oso gogorra" 
egiten dela esan digu Larrañagak: 
"Bi hilabete egon da gurekin eta 
beste alaba bat bezala izan da". 

udala, ahal duenean laguntzen 
Udalak, familia horien jarrera 
txalotzeaz gain, ahal izan duen 
neurrian lagundu die. Ukrainatik 
etorri direnei 30 euroko bonua 
eman zieten eskolako materialean 
gastatzeko. 

Nafisaren kasuan, berriz, 
Udalak ordaindu du bidaia, Opo-
rrak Bakean ekimenaren barruan 
dagoelako. Aurrerantzean Ukrai-
natik datozenekin laguntza gehia-
go emateko asmoa dute. 

Ukrainako Maryna eta Illya, Garitaonandia eta Mendialduarekin.  |   bLAncA mendiALduA Nadiya, Pirinioetan.  |   etOr Arregi

Larrañaga eta Sillero familia Nafisarekin –erdian–, azken egunean.  |   iñAki LArrAñAgA

Ukrainatik eta 
Saharatik gurera, 
etxean moduan 
senti daitezen
Marynak, Illyak, Nadiyak eta Nafisak Aramaion 
pasa dute uda, bertako hiru sendiren etxeetan

Udaleko Kultura Sailak formatu txikiko zuzeneko kontzertuak 
antolatu ditu irailerako, egubakoitzero. Gaur Jazz 4 Joy taldeak 
irekiko du zikloa, swing, jazz eta bossa doinuekin. Hilaren 13an 
Deu H' Hi Do taldeak joko du, hilaren 20an Angel Unzu gitarra
-joleak eta hilaren 27an, azkenik, Antton Aranburuk. Kontzertu 
guztiak 20:00etan hasiko dira. 

Formatu txikiko musika kontzertuak ikusteko 
aukera Sastiñan, iraileko egubakoitzetan

Txirritola elkartearen postal lehiaketan parte hartzeko aukera 
dago oraindik, hilaren 15era arte. Posta arruntez bidali beharko 
dira postalak, honako helbidera: Txirritola euskara elkartea, 
Kulturetxea, 01160, Aramaio (Araba). Postalak deskribapen labur 
bat izan beharko du eta Txirritolako ordezkariek originaltasuna 
eta euskararen erabilera baloratuko dute. Postal onenak 70 
euroko bonua jasoko du eta bigarrenak, berriz, 30 eurokoa. 

Txirritolak antolatzen duen postal lehiaketan parte 
hartzeko aukera dago irailaren 15era arte

Abuztuaren 27an gertatu zen ezbeharra, Oletako mendi baten. 
Zuhaitz bat erori zen langilearen gainean, eta kolpe handia eman 
zion. Larrialdi zerbitzuen arabera, langilea gune aldapatsu batean 
konorterik gabe geratu zen. Ertzaintzaren hainbat patruila, bi 
anbulantzia eta suhiltzaileak ezbeharra gertatu zen tokira bereha-
la irisi arren, medikuek ezin izan zuten ezer egin. 47 urteko 
gizonezkoa zen hildakoa, Ubidekoa (Bizkaia). 

Baso-lanetan ari zela zuhaitz bat gainera erorita, 47 
urteko gizonezko bat hil zen Oletan

j.b.  |  ArAmAiO

Ur sarean arazoak izan ziren 
abuztuan. Hilaren 18an, Etxa-
guengo iturburuan izandako 
arazo tekniko baten ondorioz, ur 
barik geratu ziren ordubetez Iba-
rrako zenbait etxe. Udal langileen 
arabera, Ibargoian izan ziren 
mozketa luzeenak. Ur depositua 
hustera doanean abisua ematen 
duen alarmaren berri  izan bezain 

pronto –telefono seinale eskasak 
langileek alarmaren berri izatea 
atzeratu zuen– Udaleko langileek 
"berehala" konpondu zuten arazoa: 
"Lau ordu inguruko autonomia 
duten beste depositu bat dugu 
halako kasuetarako", adierazi du 
langileetako batek. Langile horrek 
salatu gura izan duenez, "ordu 
erdi baino gehiago" behar izan 
zuen larrialdietarako ibilgailua 

garajetik ateratzeko, atean gaiz-
ki aparkatuta zegoen auto baten-
gatik: "Ez da lehen aldia", dio.  

Era berean, Untzilla, Suña 
eta Muru auzoetarako ur sarean 
matxura bat izan zen. Deposituan 
haizea sartu eta ur galerak eragin 
zituen, minutuko 30 litrora hel-
tzeraino. Diputazioaren baimena 
jaso ostean, astebete eman zuten 
matxura konpontzen. 

Ur barik geratu zen Ibarra abuztuaren 18an, ordubetez
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xAbIEr urzELAI  |  ArrAsAte

Markel Uriarte aretxabaletarrak 
talde ofizial baten babesaz korri-
tu ahal izan du aurten, Orbea 
Meribel Enduro Crew taldeaz. 
Baina bizikleta gaineko jarduna 
ez du lasterketetara mugatzen, 
iraileko azken asteburuan egin-
go duten Aretxabaletako mendi-
ko bizikleta martxa antolatzen 
dabil-eta buru-belarri. Eta  2014-
rako ere badu erronka, izenbu-
ruan irakurri duzue.  
zelan joan da denboraldia?
Ondo, gustura ibili naiz. Orain-
dik hainbat lasterketa geratzen 
zaizkit, baina gehienak korritu 
ditut. Asturiasko Openean bi 
lasterketa irabazi nituen; izan 
ere, udaberrian lokatz handia 
izan dugu, eta ni lokatzetan ondo 

moldatzen naiz. Eta beste hainbat 
lasterketatan ere podiumera igo 
gara. Espainiako Openean, oste-
ra, asteburuan Galizian egingo 
dute azken lasterketa. Denboral-
dian zehar lehen hiru sailkatuen 
artean egon naiz, baina azken 
lasterketan ez nuen batere zor-
terik izan, gurpila zulatu lehe-
nengo, ondoren gurpila bera 
apurtu... Eta podiumean egoteko 
aukera galdu dudanez, ez dut 

Galiziaraino joateko asmorik; 
Pirinioetara joateko aprobetxa-
tuko dut, han beste lasterketa 
batzuk daude-eta.
Orbeak ateratako taldean egoteak 
erraztasun handiak emango dizki-
zue, baina zuen partetik ere jarri 
egin behar.
Bai. Batzuek usteko dute profe-
sionalak-edo garela, baina ez, 
ez... Bidaiak ere guk ordaintzen 
ditugu. Hori bai, Orbeak mate-
riala uzten digu, material onena, 
eta baliabide asko. Gainera, tal-
de bateko partaide gara, eta hori 
ere polita da... Oso esperientzia 
ona izaten ari da. Esaterako, 
taldeak World Series-eta korri-
tzeko lizentzia du; hau da, mun-
duko lasterketa onenetan egon 
gaitezke, eta hori gauza ederra 

Markel uriarte | orbea Meribel enduro Crew taldeko kidea

"Tourmalet gurpil 
bakarraren gainean igo 
nahi dut datorren urtean" 

Orbea meribel enduroko riderrak hainbat lasterketa irabazi ditu aurten

iraileko azken asteburuan Aretxabaletako martxa antolatzen ibiliko da

"Tourmalet igotzeko 
bi hilabetez 
entrenatu beharko 
dut; gogorra da" Markel Uriarte, Orbea Meribel Enduro taldeko txirrindularia.  |   Aritz gOrdO

MeNdIkO BIZIkLeTa

Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 argazki aurkez ditzake. argazkiarekin batera adierazi beharko dira:•	
- egilearen izen-abizenak eta herria.
- Harremanetarako telefonoa.
- argazkia noiz eta non ateratakoa den.
- argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.
argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 5etik irailaren 20ra (biak barne).•	
argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo digitalizatuta (paperean, ondo erreproduzitzeko adinako •	
bereizmenarekin).
udako argazkiak izango dira: berdin da aurtengo udan ateratakoak izatea edo beste uda batekoak. •	
Irakurle/ikusleei aukera emango diegu argazki onenari botoa emateko blogean. Botoa ematen parte hartzen duten •	
guztien artean beste sari bat zozketatuko da.

bidali argazkiak eta datu guztiAk e-postaz: •	 argazkiak@goiena.com helbidera, edo goienara ekarri:  
ArrAsAte: Otalora Lizentziaduna 31, Arrrasate. AretxAbALetA: basabe poligonoa eO5, Aretxabaleta.
beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.•	
irabazleak nortzuk diren urriaren 7an jakingo dugu, asteleheneko goiena paperean.•	
Jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, goienak aukeraketa egingo du egokien iruditzen zaizkion irizpideen arabera.•	
Jasotako argazkiak goienako artxiboan gordeko dira, eta, aurrerantzean erabiliz gero, egilearen izena adierazi egingo da.•	

udakO arGaZkIeN IX. GOIeNa LeHIakeTa

erakuts egizkiguzu 
zure udako argazkiak

eta irabazi sari bikainak!

2. saria: bi pertsonendako sPA zirkuitua eta asteburuko menua Orioko AisiA hotelean Arrasate 
bidaiak-en eskutik. 
3. saria: bi pertsonarendako afari edo bazkaria Leintz gatzagako gure Ametsa jatetxean. 
Herritarren saria: google Android sistemadun 7 hazbeteko tableta, Arrasateko eroski hipermer-
katuaren eskutik. 
Boto emaileentzat saria: munduko kafe ezberdinen otarrea, Arrasateko 
karibu dendaren eskutik.

Ikus itzazu argazkiak, inon baino lehenago Asteleheneko goienan!

Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.net/argazkiak

mikeL sedAnO ruedA.

 2012ko sari nagusiaren irabazlea.
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Har ezazu parte!

Sariak
 1. saria: Nikon D3100 reflex argazki-kamera digitala eta 18-55 mm-ko objektiboa. 

Bergarako KB Photoestudio argazki-dendaren eskutik. 
14,2  megapixel / Full Hd bideo-grabazioa. / 3 hazbeteko pantaila / Auto-fokatze sistema, 11 
puntukoa. isO 100-3200 sentsibilitatea. integratutako edizio funtzio ugari.

2 3

HerrITarreN sarIa BOTO eMaILeeNTZaT

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:

* Oinarri guztiak: ttiki.com/52402

HAr EzAzu PArTE SArE SOzIALETAN!
twitter eta Facebook bidez ere parte har daiteke lehiaketan, honela: •	 Twitter bidez, @udakoargazkiak helbideari 
aipamena eginda argazkia bidalita, eta argazkiaren deskribapena eginda. Facebook bidez, facebook.com/UdakoArgazkiak 
orriaren horman argazkia partekatuta, eta argazkiaren deskribapena eginda.
twitterrez eta Facebookez aurkezten diren argazkiak lehiaketako blogean agertuko dira, baina daukaten kalitatearen •	
arabera argitaratuko dira goiena paperean. Hau da, ez badaukate paperean argitaratzeko moduko kalitaterik, ez dira 
argitaratuko euskarri horretan, baina sari nagusirako kontuan hartuko dira.

Oinarriak*

LagunTzaiLeak:anToLaTzaiLea:

KOMUNIKAZIO tAlDeA

J AT E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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x.u.  |  ArrAsAte

Liga ondo prestatzeko bidean, 
oraingo asteburuan lagunarteko 
bi torneo jokatuko dituzte Deba-
goienean, biak zapatuan. Bate-
tik, Aretxabaleta eta Bergara 

gonbidatu ditu Mondrak bihar 
Arrasate Hiria torneoa jokatze-
ko. Hiruko torneoa 16:00etan 
hasiko dute (Bergara-UDA), eta 
17:00etan jokatuko dute Mondrak 
eta Bergarak. Azkenengo parti-

dua, berriz, Mondrak eta UDAk 
jokatuko dute.

Bestalde, Mondraren 100. 
urteurrena dela eta, klubak baz-
karia antolatu du irailaren 21e-
rako, eta talde nagusian jokatu 
izan duten jokalariak eta zuzen-
daritzan egon direnak daude 
gonbidatuta. Irailaren 15a da 
izena emateko azken eguna (35 
euro sartu behar dira 3035 0001 
51 0010126293 kontu korron-
tean).

Jose Luis agirreren omenez 
Azkoagainen, berriz, Jose Luis 
Agirreren omenezko lagunarte-
koa jokatuko dute bihar, zapatua 
(17:00), Bizkaiko Erandio taldea-
ren kontra. Hala, Aloñaren aur-
kezpena ere egiteko aprobetxa-
tuko dute hitzordua.

arrasate Hiria eta agirreren omenezkoa

Joan den astean Mondrak irabazi zuen Bergara Hiria.  |   rAmOn AzkArAte

da, talde ofizial batean egon ezean 
ia ezinezkoa delako halakoetan 
izena ematea. Baina esaterako, 
Suitzara korritzera joateko balia-
bideak behar dira, lauzpabost 
egunetarako joatea komeni da, 
ibilbidea ezagutu... Eta atzean 
gastu batzuk daude. Aurten Espai-
niako eta Frantzia aldeko laster-
ketetan ibiltzea erabaki dut, 
baina badut halako proba batean 
parte hartzeko gogoa.
Alpeetan ere izan zineten, ikus
-entzunezko bat grabatzen.
Bai. Aipatu bezala, taldeak balia-
bide asko jarri ditu, argazkilariak, 
kameralariak... Taldean bost rider 
gara, baina beste talde bat ere 
badu Orbeak, eta lagun asko 
batzen ditu. Alpeetan Meribelen 
izan ginen bideoa grabatzen [Goie-
na.net atarian ikusgai], eta para-
je ederrak daude han. Neguan 
eski estazio moduan funtzionatzen 
du, baina udan beste kirol jar-
duera batzuk bultzatzen ari dira, 
eta mendiko bizikletan ibiltzeko 
paraje ederrak ditu. Oso espe-
rientzia ederra izan zen.
Eta trukean, zer da Orbeak eskatu 
dizuena?
Ez digute aparteko eskaerarik 
egin, proiektu honekin konpro-
misoa erakustea, ez gehiago.
materiala, kasu honetan bizikletak, 
garatzen joateko modu ona da zue-
na moduko talde bat sortzea, zer 
eta nola hobe daitezkeen gauzak 
jakiteko.
Bai. Tarteka egiten ditugu testak, 
eta gure iritzia ematen diegu 
Orbeako ingeniariei. Eta material 
berria ere probatzen dugu. Gai-

nera, ez da gauza bera bizikleta 
buelta batean materiala probatzea 
edo lasterketetan; konpetizioan 
askoz ere gehiago estutzen ditu-
gu bizikletak.
Lasterketez gainera, baina, beste 
erronka batzuk ere badituzu buruan. 
Hain zuzen, badakigu aurten hain-
bat lankiderekin apustu bat izan 
duzula...
Lantokian sortu zen dena, Udala 
auzora zeinek igo azkarrago, 
horixe izan zen apustua, eta nik 
gurpil bakarraz igo behar nuen, 
caballitoa eginda. Apustua ira-
bazi egin nuen, baina bizikletan 
apur bat dabiltzanek irabazi egin 
zidaten [Barre], hainbat lagun 
joan ginen-eta.
Eta datorren urteari begira, halako 
erronka berezirik?
Gauza bera egin nahi dut, baina 
denbora luzeagoan. Hau da, atze-
ko gurpilean Tourmalet igo. 
Bestela, Luz Ardiden moduko 
mendate bat. Horretarako, baina, 
bi hilabete hartu behar ditut 
ondo entrenatzeko, sorbaldenda-
ko oso nekagarria delako. Gus-
tura ibiltzen naiz atzeko gurpi-
lean, eta erronka polita da. Bai-
na behin haraino joanda, ondo 
egiteko izan dadila. Gutxienez 
bi ordu beharko ditut Tourmalet 
igotzeko, eta hemen auzorik auzo 
ibili beharko dut hori entrenatzen 
[Barre]. 

Markel Uriarte, Orbea Meribel Enduro taldeko txirrindularia.  |   Aritz gOrdO

fuTBOLa

x.u.  |  ArrAsAte

Ivan Velasco ziklista arrasatea-
rrak ez du zorte handirik izan 
Caja Rural taldearekin egin duen 
lehenengo denboraldian. Urteko 
lehenengo zatian lepauztaia 
hautsi zuen, baina Espainiako 
Vueltarako errekuperatu zen. 
Astelehenean, baina, Vueltako 
10. etapan erori egin zen bizi-

kletatik, eta, etapa amaitzea 
lortu bazuen ere, bere kabuz 
ibiltzeko kapaz ere ez zen Arra-
satekoa.  

Hala, Vueltako atseden egu-
nean ospitalean egin zizkioten 
azterketek baieztatu moduan, 
trokanterra hautsita zuelako 
ebakuntza egin zioten martitze-
nean bertan, Zaragozan.

ebakuntza egin diote Velascori, zaragozan, 
asteleheneko etapan Vueltan jausi ostean

Oraingo asteburutik hasita, 
datozen bi hilabeteotan hain-
bat bizikleta martxa izango 
ditugu gurean. Hala, domekan 
Gatzagakoak hasiko du den-
boraldia. Irteera ordua 09:00e-
tan izango da –izen-ematea 
pilotalekuan– eta jatekoak 
eta edatekoak izango dira 
ibilbidean. 

gatzagako mendi 
bizikleta irteera 
egingo dute domekan

TXIrrINduLarITZa MeNdI BIZIkLeTa

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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A. ArANburuzAbALA  |  ArrAsAte

Iraileko kultura eskaintza Kul-
turate Akustikoak kontzertu bil-
dumarekin hasiko dute Arrasaten. 
Aurtengoa bosgarren edizioa da 
eta, aurrekoetan moduan, Seber 
Altube plazan dagoen Kulturate-
ko areto nagusia musika areto 
bihurtuko du Arrasateko Udale-
ko Kultura sailak. 

Bost kontzertu izango dira, 
bi asteburutan banatuta, orain-
goan eta hurrengoan; guztiak 
doan eta 20:00etan.

formatu txikikoak eta lasaiak 
Entzule zein musikarien aldetik 
aurreko edizioek izan duten eran-
tzun onak bultzatuta antolatu 
dute gaur hasi eta irailaren 15ean 
amaituko den aurtengo edizioa, 
Karmelo Alberdi Kultura tekni-
kariaren esanetan: "Musika ezohi-
koa da; sarritan gurean izaten 
ez diren musika estiloak entzu-
tera animatuko nuke jendea".

Urte osoan ibiltzen du Alber-
dik jaialdia buruan eta interes-
garriak iruditzen zaizkion izene-
kin zerrenda bat osatuz doa. San 
Juanak inguruan hasten da kon-
taktuak egiten eta aurrekontua-
ren zein behar duten baliabideen 
arabera egiten du gero puzz-
lea."Gutxitan ekartzen ditugu 
biran dabiltzan taldeak, noiz edo 
noiz tokatu izan den arren. Aurre-
kontu mugatua izan dugu beti, 
9.000-10.000 euro ingurukoa, eta 
aurten ere horrela da; hastape-
netatik dugun asmoa izan da  
diru askorik ez gastatzea. For-
matu txikiko emanaldiak dira", 
dio Alberdik.

akustiko moduan bataiatuta 
"Ordubete inguruko emanaldiak 
izaten dira eta jarrita lasai entzu-
tekoak", gaineratu dute Kultura 
sailetik. Kontzertu bildumak 
Akustikoa izena duen arren, egon 
izan dira anplifikadore edo ins-
trumentu elektrikoak erabiltzen 
dituzten taldeak ere, Audience 
taldea, esateko. "Helburua, azken 
finean, da folk-pop kutsua lantzen 
duten taldeak gurera ekartzea, 

hau da, sarritan musika zirkui-
tuetatik kanpo geratzen diren 
taldeei lekua egitea".

Aurtengo egitarauak Euskal 
Herriko musikariak batu ditu, 
batetik: Markos Untzetak zabal-
duko du gaur,aurtengo edizioa 
eta Igelaren Banda taldeak itxiko 
du, irailaren 15ean. Tartean joko 
duten gainontzeko hiru taldeak 
estatutik datoz, atzerriko talde-
kideak badituzte ere. "Diouke 
taldea Valentziatik dator, Sene-
galgo eta Frantziako kide bana 
baditu ere; domekan izango den 
Olivenza taldea, berriz, Extrema-
durako eta Portugalgo bi musi-
karik osatzen dute eta hurrengo 
egubakoitzean, irailaren 13an 
etorriko den Soledad Velez, oste-
ra, Murtziatik dator, taldeari 
izena eman dion abeslaria jaiotzez 
Txilekoa den arren", azaldu du 
kultura teknikariak.

Kulturate Akustikoak ekimenak 
gehienbat adin batetik aurrerako 
entzuleak batu baditu ere, edo-
zeini gustatzeko moduko taldeak 
direla diote antolatzaileek, gazteei 
ere eginez gonbidapena.

'kulturate Akustikoak' kontzertu bildumak, bi asteburutan, bost emanaldi batuko ditu 

kontzertu lasaiak eta doakoak dira; kulturateko areto nagusian, 20:00etan, guztiak

Folk-pop doinuak kulturaten

ArrAsAtekO udALAArrAsAtekO udALA

ArrAsAtekO udALAArrAsAtekO udALA

Khora, Afrikako harpa, biolontxeloa eta akordeoiaren arteko 
nahasketa bitxia egiten duen laukotea da, musika afrikarra eta 
europarra jazzarekin uztartuz.  Frantsesez abesten dute, Griot 
poeten hitzak oinarri hartuta.

dIuke | irAiLAren 7, zAPAtuA | 20:00

Indar handiko abeslaria da gidaria. Folk musika egiten dute baina 
Velezek duen kantatzeko modua gertuago dago P.J. Harvey edo 
Janis Joplinengandik. Bikote formatua duten arren, 
bateria-jotzaileaz datoz.

sOLedad VeLeZ | irAiLAren 13A, egubAkOitzA | 20:00

ArrAsAtekO udALA

Mediterraneoko folk kutsua du Extremadurako Cira Fernández eta 
raúl Marquesek osatutako bikoteak. Antolatzaileen esanetan, 
kantu batzuk, Bebe ekartzen dute gogora. Arrasatera 
perkusio-jolearekin batekin datoz. 

OLIVeNZa | irAiLAren 8, dOmekA | 20:00

Talde instrumentala da, eta euskal musika tradizionala jazz 
ukituekin egiten du. Hasier Oleaga (bateria-jotzailea) eta Amaiur 
Cajaravillek (biolontxeloa) osatzen dute Bixente Martinezek 
gidatutako hirukotea.

IGeLareN BaNda | irAiLAren 15A, dOmekA | 20:00

Atzerrian eman zituen musikan lehen pausoak Untzeta 
eibartarrak, eta euskaraz kanatzen badu ere, hortik datorkio soinu 
amerikarrak jorratzeko duen joera (bluesa, rock amerikarra). 
Laukote formatuan etorriko da. 

MarkOs uNTZeTa | irAiLAren 6A, egubAkOitzA | 20:00

esaNak

"jarrita, lasai 
entzuteko 
kontzertuak 
dira, dohainik" 
karMeLo aLberDi   |   kultura teknikaria

kuLTura
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(Eskola Politeknikoaren ondoan)
Tel.: 943 79 70 77 / 943 79 77 88 
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euskaltegi@arrasate-mondragon.net

BERGARAKO UDAL EUSKALTEGIA
Barrenkalea, 33
(Irizar jauregia)

Tel.: 943 76 44 53
berg.eusk@udal.gipuzkoa.net

LEINTZ UDAL EUSKALTEGIA
Nafarroa 2-4 Aretxabaleta

Tel.: 943 79 21 68 
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Tel.: 943 79 21 68

leintzeuskaltegia@leintz.euskalnet.net
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Matrikula zabalik

A. ArANburuzAbALA  |  ArrAsAte

Emankorra izan da surf musi-
ka oinarri duen Arrasateko Los 
Galerna taldeak abuztuan Mexi-
kora egin duen bidaia. 18 egu-
nean 12 kontzertu egin dituzte; 
gehienbat, Mexiko Hirian eta 
Chiapasen; eta hamaika disko 
saldu dituzte sekulako harrera 
egin dieten zaleen artean.

Bezperan eskuratutako Ake-
larre, hirugarren lanaren kopia 
egin berriarekin abiatu ziren. 
Handik itzulita etxeko zaleen 
aurrean aurkeztuko dute: Deus-
tuko Crazy Horse aretoan izan-
go dira gaur, egubakoitza, Lost 
Acapulco ibilbide luzeko talde 
mexikarrarekin eta bihar, berriz, 
Arrasateko Taupa tabernan, 
19:00etan.

aspaldiko ametsa beteta 
Josu Gartzia taldekideak, Mexi-
kon lan kontuengatik bizi izan-
dakoak, han egindako kontak-
tuak baliatuz lortu zuten Arra-
satekoek surf musikaren 
jaioterrira joateko txartela, 
taldearen aspaldiko ametsa betez 
horrela. Ez dira esku-hutsik 
etxeratu, gainera, kontzertu 
gehiago emateko eskaintza jaso-
tzeaz gainera, datorren urtean 
argitaratzeko asmoa dute-eta 
Mexikoko The Cavernarios tal-
dearekin batera singlea.

Bada, sekulako esperientzia 
bizi ondoren, datozen erronkei 
heltzeko indarberrituta daude: 
Euskal Herrian, Madrilen eta 
Holandan erakutsi gura dute, 
hain zuzen ere.

Los galernaren 'akelarre' diskoa 
Mexikon arrakastaz aurkeztuta

Los Galernakoak Lost Acapulco taldeko baxu-jotzailearekin.  |   mAite LizArAnzu

A. A. |  OñAti

Hamar urte bete dira aurten Jor-
ge Oteitza hil zela eta baita haren 
omenez Altzuzan museoa ireki 
zutenetik; 50 urte bete ditu, berriz, 
Oteitzaren Quosque tandem (Auña-
mendi, 1963) liburuak. Efemeride 
horiek aitzakia hartuta dago 
ikusgai Arantzazun Jorge Oteiza: 
marrazkiak, estanpak eta hitzak 
erakusketa, Oñatiko Udalaren, 
Arantzazu Gaur Fundazioaren 
eta Udako Euskal Unibertsita-
tearen eskutik. Irailaren 29ra 
bitartean izango da Gandiaga 
Topagunean, martitzenetik egu-
bakoitzera 17:00etatik 19:00etara 
eta asteburuetan eta jaiegunetan, 
eguerdietan ere bai, 12:00etatik 
14:00etara.

Irudiak eta hitzak ikusgai 
Oteitzak bere etxetzat omen zuen 
Arantzazu; orain dela urte batzuk, 
Gandiaga eta erakusketaren komi-
sarioa den Felix Marañarekin 
batera, horrelako bilduma bat 
egitekotan ibili ziren, baina ez 
ziren bilduma egitera heldu. 
Komisarioak hartu zuen gero 
helburua betetzearen ardura, eta 
horrela egin zuen, Oteitzaren 
eskultura handiak aukeratu gabe 
askotariko lanak hartuta, artis-

taren alde ez hain ezaguna era-
kusten duen bilduma. 

Hiru ataletan dago erakuske-
ta banatuta: 70 marrazki, estan-
pa (gaur egun logotipo moduan 
ezagunagoa) poema eta 12 eskul-
tura txiki, besteak beste.

Bisita gidatuak
Irailaren 7an eta 21ean (zapatua 
biak) dira bisita gidatuak. Lau 
guztira, egun bakoitzeko bina: 
gaztelerazkoak 12:00etan eta eus-
karazkoak 13:00etan. Ez da aldez 
aurretik izenik eman behar.

Arantzazuko Gandiaga Topagunean dagoen erakusketa.  |   JAgObA dOmingO

jorge oteitzaren bilduma artistiko 
ezohikoa ikusgai dago arantzazun
70 marrazki, estanpak, poesiak eta eskultura txikiak gandiaga topagunean
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NAIArA urIArTE  |  OñAti

Sergio Uriartek (Aretxabaleta, 
1984) Heziketa Fisikoko irakasle 
ikasketak egin zituen Huhezin. 
Haiek amaituta, eskolak eman 
ditu zenbait ikastetxetan, eta 
Madrilen ere izana da, gimnasio-
ko monitore izateko kurtsoak 
egiten. Egun, gimnasioko moni-
tore eta pilotako irakasle lanetan 
dihardu, eta kirola eta umeak 
bere bizitzako pasioak dira.
Nondik datorkizu pilotarekiko zale-
tasuna?
Aitaita pilotazale amorratua zen, 
eta gaztetatik harekin ikusten 
nituen pantaila txikian partiduak. 
Batzuetan, herrian edo inguruan 
partiduak baziren, elkarrekin 
ikustera joaten ginen.
Noiz hasi zinen jokatzen?
5 urterekin hasi nintzen, eta kate-
goria guztietan ibili naiz: haur, 
benjamin, alebin, kadete, gazte 
eta afizionatu. Torneo gehienak 
Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian 
jokatu ditut, baina Nafarroan ere 
izan ditut. 
zein oroitzapen dituzu entrena-
tzaileaz eta zure entrenamen-
duez? 
San Migel izan zen nire entrena-
tzailea. Egun, erreferente gisa 
daukat. Profesional handia zen: 
zorrotza, baina gertukoa. San 
Migelekin astean bi edo hiru 
aldiz entrenatzeaz gain, nire kabuz 
egunero ibiltzen nintzen pilotan.
Oso garrantzitsua da egunero 
entrenatzea, 30-40 minutu inguru 
nire kontu. Batik bat, eskuak 
gogortzeko. Prestakuntza fisikoa 
gimnasioarekin osatzen nuen. 
Horrela ezagutu nuen hain gus-
tuko dudan gimnasio mundua. 
Noiztik zara pilota entrenatzaile?
Hamazortzi urtez aritu naiz Are-
txabaletako gaztetxoak entrena-
tzen. Kategoria guztietan, alegia. 
Orain, berriz, urtebete daramat 
Oñatiko nerabeekin. Izan ere, 
orain dela urtebete Oñatira eto-
rri nintzen bizi izatera, eta, horren  
ondorioz, Aretxabaletako taldeak 
utzi nituen.
zaila iruditzen zaizu irakastea?
Irakastea ez da gauza erraza. 
Umeen jarrera kontuan hartu 
behar da, eta haien ikuspegitik 
bizitza ulertu. Bien arteko elka-
rrekintza beharrezkoa da, eta 
hori lortzea ez da lan erraza. 
Gainera, kategoria guztiak ditu-
danez, adin tartea ezberdina da 
eta egokitu egin behar dut. Bi 
motatako ikasleak ditut: denbo-
ra-pasa datozenak eta pilota 

gustuko dutenak. Gaur egungo 
umeek eskolaz kanpoko ekintza 
gehiegi dituzte. Horren ondorioz, 
asko gogo barik etortzen dira, 
denbora pasatzera. Beste batzuk, 
zorionez, benetan kirol hau mai-
te dutelako. Nire eginkizuna da 
guztiei pilotan erakustea, baina 
interesa jartzen duten umeei 
arreta berezia jartzen diet. Izan 
ere, umetan gaztetxo asko daude, 
baina, nagusi egiten diren neu-
rrian, kopurua murriztu egiten 
da. Kadeteetan eta gazteetan oso 
pilotari gutxi ditugu. Horren-
bestez, gure eginkizuna da txi-
kitan gogoko dutenengan pilo-
tarekiko pasioa sortzea eta kirol 
hau maitatzea. 
zer irakasten diezu? 
Hasieran, kirol hau atsegin iza-
tea, hori irakasten saiatzen naiz.  
Dinamikoa izaten ere ahalegin-
tzen naiz. Behin kirola gustuko 
dutela, hainbat gauza irakasten 
diet: dejada eskuma eta ezkerra-
rekin, auto-eskua, kakoa... Kade-
teetan eta gazteetan, aldiz, tak-
tiketan eta hobetze lanetan zen-
tratzen naiz.
Alor pertsonalean zer eskaintzen 
dizu lanak?
Gustatzen zaidana besteei era-
kusteko aukera izatea. Erabat 
betetzen nau gazteek nik izan 
nuen ilusioa izateak.
kirola gustuko izanik, gogoko bes-
teren bat?
Futbolean ere aritu naiz txikitan, 
eta noizean behin partidutxoren 
bat jokatzen dut. Tenisa eta men-
dia ere bai. 
Etorkizunean zein lanetan jardun 
nahiko zenuke?
Heziketa fisikoko irakasle lanetan 
jardun nahiko nuke. Hiruzpalau 
urtez ordezkapenetan jardun dut, 
baina, gaur egungo krisia dela
-eta, egoera ez da erraza. Horren 
ondorioz, muskulazio monitore 
dihardut, eta pilotako irakasle. 
Gustura nago eta egiten dudana 
etorkizunean hala ere izatea gus-
tatuko litzaidake.

nAiArA uriArte

Pilotari gustukoena: irujo. 
ikusitako azken filma: Fast and Furious. 
Txoko bat: oñatiko zañartu auzoa. 
betetzeko duzun ametsa: aita izatea. 
Musika talde bat: extremoduro.
bidaia gustukoena: australiara. 

egunero gosaltzen duzuna: oloa eta 
fruta. 

beti daramazu: poltsikoko telefonoa. 

arroparik gustukoena: praka motzak. 

gorrotatzen duzun abestia: Macarena. 

Liburu bat: La zona cero sobre nutrición. 

Marra aZkarreZ

sergio uriarte pilotako 
entrenatzailea, Oñatiko 
pilotalekuan.

"Pilotan, entrenatzaile 
ona izateko, ilusioa, gogoa 
eta profesionaltasuna 
izatea ezinbestekoa da"

Sergio uriarte | pilotako entrenatzailea 
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1. eTxebiziTzak

101. SaLDu
antzuola. sagasti auzoan, 90 
metro koadroko etxebizitza 
salgai: hiru logela, egongela 
handia, bi bainugela, balkoi bat, 
terraza bat, despentsa bat eta 
guztiz jantzitako sukaldea. 
berogailua, igogailua eta garaje 
itxiarekin. 617 00 37 30 edo 
687 11 07 21 

oñati.  erdigunean. guztiz 
berritua, kalitate oneko materia-
lekin. 110 metro koadro. hiru 
logela. txokoa. lorategi-lursaila. 
prezio interesgarria. deitu 650 
60 12 14  telefonora.

 
102. eroSi

oñati. etxebizitza erosi edota 
errentan hartuko nuke. egokiena 
sukaldea, egongela, bi logela eta 
komuna izatea litzateke. garajea 
ondo legoke baina ez da ezinbes-
tekoa. 670 02 32 67 

 
103. errenTan eMan

aretxabaleta.  etxe berria, 
erdialdean, jantzita. bi terraza 
handirekin. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 636 
73 54 94 

aretxabaleta. logela bateko 
apartamentua ematen da erren-
tan, iralabarrin, beroako etxee-
tan. garajea barne. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 72 04 63 

elgeta. etxebizitza errentan 
ematen da elgetako salbador 
kalean. bi logela, sukaldea eta 
egongela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 650 
23 10 19 

oñati. etxebizitza ematen da 
errentan san lorentzon. lau 
logela eta bi bainugela. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 650 56 62 06 

zaragoza. unibertsitate kan-
pusetik gertu. dena kanpoalde-
ra. lau logela. egongela. sukal-
dea. bi bainugela. garajea. aire 
egokitua. interesatuok deitu 
943 76 08 31 edo 659 58 56 
83 zenbakietara.

 
104. errenTan HarTu

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan, hiru logelakoa, prezio 
onean. 679 60 08 48 

arrasaten. etxea hartuko nuke 
errentan. 655 88 49 10 

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza hartu nahi dut erren-
tan. Familia txikia. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
631 36 17 62 

 
105. eTxeak oSaTu

aretxabaleta.  erdialdean 
logela ematen da errentan. 
Josean. 603 14 28 89 

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko pertsona bat 
behar da, nafarroa etorbidean. 
635 70 79 69 

arrasate. erdialdean bi logela 
alokatzen dira. 693 80 64 18 

arrasate. erdigunean logela 
ematen da errentan. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 631 33 73 89 

arrasate. logela ematen da 
errentan erguin kalean, uniber-
tsitatetik gertu. 220 euro hila-
betero. Wifiarekin. Interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
943 79 97 91 

gela bat alokatu nahi dut 
eskoriatzan. 2013ko irailaren 
hasieratik abenduaren bukaera 
edo erdialdera arte gela bat 
alokatu nahi dut, eskoriatzan. 
39 urtetako emakume euskaldun 
eta arduratsua naiz.deitu 620 
40 83 80  telefonora

oñati. pisua osatzeko pertsona 
bat beharko genuke. langilea 
izatea gustatuko litzaiguke. 
deitu zenbaki honetara 20:00e-
tatik aurrera. 653 74 87 51 

Pixukide bila. pixukide bila 
nabil arrasaten pisu bat konpar-
titzeko. lehen bailehen sartzeko 
izango litzake. aukeran, nahiago 
jende gaztea eta euskalduna. 
estitxu. 667 32 26 59 

 

2. garajeak

201. SaLDu
elgeta. salbador 21ean, garajea 
salgai. 650 23 10 19 

oñati. garaje itxia salgai aran-
tzazuko ama kaleko 21ean. 
handia da eta autoa garbitzeko 
lekua dauka. 630 29 44 89 edo 
946 76 19 24 

 
204. errenTan HarTu

aretxabaleta.  garaje edo 
garaje marra baten bila nabil, 
alokairuan, aretxabaletan. lau-
sitatik gertu ahal bada, hobeto. 
699 11 43 23 

Lan bila. garbitasunean, nagu-
sien zaintzan edota informatika 
eta webguneen programazioan 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 04 15 45 

 

4. Lana

401. eSkainTzak

bergara.  esperientziadun 
neska behar da edadeko emaku-
mea zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 669 53 97 03 

 
402. eSkaerak

aretxabaleta edo arrasate. 
emakumea gertu nagusiak edo 
umeak zaintzeko. 943 79 44 84 

arrasate.  emakumea gertu 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko, nagusiak zaintzeko zein 
ospitalean gauak egiteko. 943 
25 05 72 edo 658 70 56 94 

arrasate. neska gertu nagusiak 
pasioan ateratzeko, orduka, 
edota garbitasun lanak egiteko. 
629 80 77 73 

bergara edo arrasate. ber-
garan edo arrasaten lana aurki-
tu nahi dut. edozer lan egiteko 
prest nago. deitu telefono zen-
baki honetara: 602 87 46 25 

bergara edo arrasate. Muti-
la lanerako gertu. kadim. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 605 44 61 98 

bergara edo arrasate. neska 
euskaldun arduratsua etxeko 
lanak egin eta umeak zaintzeko 
prest. 685 77 56 35 

bergara. emakume euskaldun 
arduratsua, puerikultura ikaske-
tak dituena, umeak zaintzeko 
gertu. arantza. 688 65 30 62 

bergara.  emakumea gertu 
nagusiak zaindu eta garbitasun 
lanak egiteko. esperientziaduna. 
626 86 35 92 

bergara. psikopedagogia eta 
haur hezkuntza ikasketak dituen 
neska euskalduna goizez zein 
arratsaldez umeak zaintzeko 
gertu. 669 64 64 27 

bergara. umeak zaintzen edo 
etxeko lanak egiten lan egingo 
nuke bergaran. interesatuok 
deitu telefono honetara: 943 76 
52 39 

Debagoiena. 50 urteko ema-
kume arduratsua, espainiar 
nazionalitateduna, ume eta 
nagusiak zaintzeko, garbitasun 
lanak egiteko zein denetariko 
etxeko lanak egiteko gertu. 
eskarmentua daukat arlo horie-
tan. interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 943 79 77 54 
edo 646 63 75 03 

Debagoiena. emakume espai-
niarra lanerako gertu garbitasun 
lanetan zein nagusiak eta umeen 
zaintzan jarduteko. esperien-
tziaduna. baita gauak egiteko 
ere.722 32 43 67 

Debagoiena. emakume eus-
kalduna lana bilatzen debagoie-
nean. nagusiak edo umeak 
zaintzeko prest dago, esperien-
tziaduna eta informeak dituena. 
ospitaleetan gauak pasatzeko 
gertu dago. autoa dauka eta 
dispinibilitate guztia du. 671 35 
22 60 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu edozein motako lanak 
egiteko: nagusiak zaindu, umeak, 
e g u n  o s o r a k o  e d o  i n t e r n a 
moduan. sandra. telefonoa: 672 
90 51 72 

Debagoiena. emakumea lan 
bila. garbitasunak egiten, zain-
tzaile, kamioi gidari, banaketa 
lanetan, nagusiak zaintzen eta 
abar. autoa eta gidabaimena 
dauzkat. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 696 
32 13 69 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
nagusiak zaintzeko gertu. ordu-
ka lan egiteko baita etxean bertan 
bizi izateko. esperientziaduna. 
671 21 55 26 

Debagoiena. gauetan nagu-
siak zaintzeko gertu nago. baita 
orduka ere. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 610 
99 42 03 

Debagoiena. gazte arduratsua 
lan bila: zerbitzari,  sukalde 
laguntzaile, eraikuntza lagun-
tzaile, baserri, taberna, elkarte 
edota atarietan garbiketak egiten 
e ta  n a g u s i a k  z a i n t ze n  l a n . 
berehala hasteko prestutasuna, 
legezko paperak, gidabaimea eta 
autoa dauzkat. 674 72 06 06 

Debagoiena. goizez lan egin-
go nuke, 8:00etatik 13:00eta-
ra, edo baita gauez nagusiak 
zaintzen ere. sukaldean eta 
plantxa egiten dakit. gidabaime-
na daukat. 602 36 39 92 

Debagoiena.  lana egiteko 
prest: etxeko lanak, adinekoak 
edo umeak zaindu, edozein 
garbiketa mota, sukaldari lagun-
tzaile eta abar. 625 86 99 51 

Debagoiena. Mutil arduratsua 
lanerako gertu. Mekanika, elek-
trizitatea, informatika, parkea 
montatzen, margoketa eta aba-
rretan lan egindakoa naiz. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 619 75 80 01 

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu. ez deitu sexu proposame-
nak egiteko, mesedez. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 60 48 51 

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu. 636 60 48 51 

Debagoiena. Mutila lanerako 
gertu: tabernatan, sukaldean, 
nagusiak zaintzean eta abar. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 631 05 34 15 

Debagoiena.  nagusiak eta 
umeak zainduko nituzke. orduka 
edo etxean bertan bizi izaten. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 602 07 32 82 

Debagoiena. neska ardura-
tsua, esperientziaduna, gertu 
umeak zaintzeko, garbiketak 
orduka egoteko eta nagusiak 
zaindu zein pasioan laguntzeko. 
695 73 87 95 

Debagoiena. neska ardura-
tsua, geriatria eta sukaldaritza-
ko oinarrizko ikasketaduna, 
lanerako gertu. etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz zein ordu-
ka. atari edo bestelako garbita-
sunak ere egingo nituzke. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 615 06 28 04 

Debagoiena. neska euskaldu-
na gertu nagusiak zaintzeko. 
klinika laguntzaile tituluarekin. 
itsaso. 619 51 17 89 

Debagoiena. neska euskaldu-
na lanerako gertu: nagusiak edo 
umeak zaintzen zein ospitalean 
gauak egiten. esperientzia eta 
informeak dauzkat. autoa eta 
erabateko prestutasuna. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 671 35 22 60 

Debagoiena.  neska gertu 
garbitasun lanak egiteko, ordu-
ka, eta baita nagusiak zaintzeko 
ere. langile eta arduratsua. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 678 93 69 29 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu, etxeko lanak 
egin zein ospitalean gauak egi-
teko. klinika laguntzaile titulua 
daukat eta baita autoa ere. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 688 80 27 01 edo 
943 25 02 96 

Debagoiena. neska lan egite-
ko gertu debagoienean edo 
kanpora. geriatria tituluduna. 
nagusiak zaindu edo ospitalean 
gauak pasatzeko. kotxea daukat. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 688 80 27 
01 edo 943 25 02 96 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: nagusi edo umeak zain-
tzen zein garbitasun lanetan. 
egun osoz, orduka edo etxean 
bertan bizi izaten. neyda Mora-
zan. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 630 61 78 65 

Debagoiena.  nikaraguako 
gazte arduratsua lanerako gertu. 
nagusiak zainduko nituzke baita 
baserrian ere. informeak eta 
ikasketak ditut. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
633 28 81 24 

Debagoiena. pertsona nagu-
siak edo umea zaintzeko zein 
garbitasun lanak egiteko gertu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 639 02 00 81 

erizain laguntzaile. tituludun 
erizain laguntzaileak gertu 
baserrietan, etxeetan eta ospi-
taletan lan egiteko orduka eta 
egun osoz. erreferentzia onak 
ditugu eta esperientzia egoitza-
tan eta etxe partikularretan. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 943 79 04 
69 edo 662 02 33 29 

gizonezkoa lan bila. eraikun-
tzan, soldaduralaguntzaile, baso 
eta pinudietan edota metalean 
lan egingo nuke. gainera, elek-
trikari laguntzaile ikasketak egin 
ditut. interesatuok deitu telefo-
no honetara: 672 49 10 88 

Haur Hezkuntzan gradua-
tua. haur hezkuntzan graduatua 
den neska euskalduna gertu goiz 
eta eguerdietan haurrak zaintze-
ko. hiru urteko esperientzia. 
arrasate, aretxabaleta eta esko-
riatza. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 699 73 
17 57 

Haurrak zaindu. antzuolako 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 618 
09 20 45 

Lan bila. garbiketak egiten, 
nagusiak zaintzen, webguneak 
diseinatzen edota informatika 
programazioan lan egingo nuke. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 618 04 15 45 

 

5. irakaSkunTza

501. jaSo
ingeleseko advanced azter-
keta prestatzeko irakasle 
bila. bi pertsona, 2013-2014 
ikasturterako ingeleseko advan-
ced azterketa prestatzen lagun-
tzeko irakasle bila ari  gara. 
gehienbat ahozkoa lantzea 
gustatuko litzaiguke. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 646 33 92 23 

Txistu irakaslea. txistu ira-
kasle bat behar da datorren 
ikasturterako aramaion. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 605 74 80 87 edo 
945 44 54 84 

 
502. eMan

bergara. esperientziadun ira-
kasleak eskola partikularrak 
ematen ditu. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 636 
16 30 10 

bergara. ingeles eskolak ema-
ten ditut: maila guztietan eta 
adin guztietarako. talde txikiak. 
Cambridge eta heoko azterketak 
prestatzeko ere bai. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 91 32 89 

 
503. beSTeLakoak

alemaniera-euskara trukea. 
alemaniera eskolak ematen ditut 
euskarazko eskolak jasotzearen 
t r u k e .  i n t e r e s a t o u k  d e i t u 
18:00etatik aurrera telefono 
honetara mesedez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
617 79 85 00 

 7. aniMaLiak

703. eMan

artzai txakurkumeak opari. 
gorbeia arrazako artzai txakur-
kumeak ematen dira opari. oso 
politak. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 655 71 
39 27 

katakumeak. ekainaren 17an 
jaiotako katakumeak ematen dira 
opari. baserrirako aproposak. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 663 65 76 06 

katua opari. zaindu ezin duda-
lako, katua ematen dut opari. 
emea da eta hiru urte ditu. 
nahasketa da. esterilizatua eta 
azazkal barik. beti etxean egon 
da eta ondo hezita dago. etxean 
hartu eta zaindu gura baduzu, 
deitu zenbaki honetara: 663 72 
78 60 edo 943 79 14 36 

Txakurra opari.  bi urteko 
Mastin mestizoa, emea. txikia 
da. oso maitagarria. atean lotu-
ta egotera ohituta. interesatuok 
deitu telefono hauetara: 943 76 
37 58 edo 608 03 51 93 

 
704. beSTeLakoak

Txakurra galduta bergaran. 
zapatuan, abuztuaren 24an, 
arratoi txakurra galdu zen san 
Martzial auzoan. Marroia da, 
gaztea eta arra. lepokoa darama, 
kaskabel txiki batekin. aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki hauetara 
mesedez: 943 76 37 58 edo 
608 03 51 93 

 

8. DeneTarik

802. eroSi
Haur karrorako patinetea. 
bigarren eskuko haur karrorako 
patinetea erosiko nuke. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 656 71 56 40 

 
804. HarTu

bizikletak. erabiltzen ez ditu-
zun edo botatzeko dauzkazun 
bizikletak jasoko nituzke. berdin 
da zein egoeratan dauden. bila 
joango nintzateke. inaki. deitu 
telefono zenbaki honetara: 699 
06 23 95 

 
806. gaLDu

olympus kamera bergaran. 
ekain bukaeran kamera galdu 
genuen bergarako santa Marina 
parkean. niretzat balore handiko 
argazkiak dauzkat eta eskertuko 
nuke hauek errekuperatzea. 943 
76 15 36 edo 636 73 77 30 

Samsung galaxi Mini. sam-
sung galaxi Mini markako mugi-
kor berde bat galdu zen portaso-
leko jaietan, Markole inguruan. 
norbaitek jaso badu, mesedez 
deitu zenbaki honetara. eskerrik 
asko. 615 75 52 75 

 
808. beSTeLakoak

zelaia. zelaia behar da, berga-
ra edo soraluze inguruan, den-
boraldi batez bi pottoka bertan 
edukitzeko. 639 09 95 22 edo 
680 36 22 41 

 

9. HarreManak

903. Deiak
South Centralen kontzertun 
ezagutu ginen. donostiako 
aste nagusian, piraten kontzer-
tuan, south Central dj-ak ikusten 
ez agutu z intudan. az aroak 
22koa omen zinen eta ia-ia 
eskorpio zara ni bezala. atxagaz 
eta sarrionandiaz solastu ginen, 
baita gure bihotzen urraketaz... 
erran nizun bergarara jungo 
nintzala zure bila, baina ez dakit 
nondik hasi... 634 49 42 29

arrasate
esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
943 79 79 65

iragarkia jarTzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

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

orDainTzeko aTaLak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Lokala Saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

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. alokatu
603. konpondu
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

10. reLax

zure iragarkiak

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

2013ko abuztuaren 14an hil zen, 82 urte zituela.

Oñatin, 2013ko irailaren 6an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali zenizkiguzuenoi, eskerrik 
asko, haren emazte dolores egaña lizarralderen eta gainerako senideen izenean.

—
Joan zaren arren bertan zaitugu

zure oroitzapenak gure bidea argituko digu.

Doroteo
Igartua erostarbe

urteurrenA

2012ko abuztuaren 5ean hil zen, 75 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2013ko irailaren 6an.

lehen urteurreneko meza domekan
izango da, irailaren 8an, 11:00etan, 

arrasateko gesalibar auzoko santa ageda elizan.

Mertxe 
Arana Zuazubiskar

esker OnA

2013ko abuztuaren 3an hil zen, 74 urte zituela.

Aretxabaletan, 2013ko irailaren 6an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

German 
Gonzalez de Martin Garro

OrOigArriA

iratxe bengoa goienako langilearen aitaginarreba

2013ko abuztuaren 3an hil zen, 74 urte zituela.

Goiena Komunikazio taldea.
Aretxabaletan, 2013ko irailaren 6an.

bat egiten dugu 
senideen saminarekin.

German 
Gonzalez de Martin Garro

natividad guridi elorza. 
oñatin, uztailaren 15ean. 85 urte.
jose ramon Celemin galdos. arrasaten, 
uztailaren 19an. 64 urte.
Felix osa buendia.  
arrasaten, uztailaren 19an. 60 urte.
jesusa aiastui ugarte. 
arrasaten, uztailaren 20an. 98 urte.
enrike kortabarria Moiua.  
arrasaten, uztailaren 20an. 92 urte.
jose M. Larrañaga alberdi. 
antzuolan, uztailaren 21ean. 72 urte.
Sinforoso Madinabeitia oñate.  
arrasaten, uztailaren 22an. 95 urte.
Felisa Txintxurreta jauregi. 
arrasaten, uztailaren 25ean. 90 urte.
etelvino Ferreiro alonso. 
oñatin, uztailaren 26an. 84 urte.
Tomasa romaratezabala Faido. 
aretxabaletan, uztailaren 27an. 96 urte.

ubesilino de Poza Martinez. 
aretxabaletan, uztailaren 28an. 93 urte.
antonia zurutuza zalakain. 
arrasaten, uztailaren 29an. 94 urte.
Pilar zabaleta ibarra.
arrasaten, uztailaren 30ean. 94 urte.
Maria gaztañaga oroz. 
arrasaten, uztailaren 30ean. 82 urte.
Maite idigoras arregi. 
aretxabaletan, uztailaren 30ean. 60 urte.
ane Miren egaña azkarraga. 
arrasaten, uztailaren 31n. 46 urte.
M. Luisa Pascual ruiz. 
aretxabaletan, abuztuaren 1ean. 83 urte.
Matias Sagasta elortza. 
arrasaten, abuztuaren 2an. 93 urte.
M. Luz errasti ramon. 
arrasaten, abuztuaren 2an. 81 urte.
german glz de Martin garro. 
aretxabaletan, abuztuaren 3an. 74 urte.

M. Mercedes zubillaga Parrazar. 
arrasaten, abuztuaren 3an. 93 urte.
jose antonio Martin iglesias. bergaran, 
abuztuaren 4an. 64 urte.
Txomin Heriz abarrategi.  
arrasaten, abuztuaren 4an. 83 urte.
Patri bideluze zangitu. 
antzuolan, abuztuaren 5ean. 49 urte.
Carmen etxaniz zendoia.  
arrasaten, abuztuaren 6an. 75 urte.
euxebio Txintxurreta Lete. 
gasteizen, abuztuaren 8an. 77 urte.
antonio Sandoval Sandoval.  arrasaten, 
abuztuaren 9an. 78 urte.
Desideria ortiz Sanchez.  
arrasaten, abuztuaren 11n. 77 urte.
Felipe unamuno unamuno. 
bergaran, abuztuaren 12an. 78 urte.
andres argarate aperribai. 
bergaran, abuztuaren 12an. 55 urte.

Pablo ibaibarriaga Mendive. 
arrasaten, abuztuaren 13an. 75 urte.
Socorro Cia gazolaz. 
arrasaten, abuztuaren 13an. 65 urte.
Doroteo igartua erostarbe. 
oñatin, abuztuaren 14an. 82 urte.
M. nieves galdos zubia. 
arrasaten, abuztuaren 15ean. 80 urte.
Moises gallego Martin. 
bergaran, abuztuaren 16an. 86 urte.
Mariñe barrenetxea-arando 
azkargorta. bergaran, abuztuaren 
17an. 94 urte.
aurea ortiz Corona. 
bergaran, abuztuaren 19an. 90 urte.
juana Mazorriaga gorroño. 
elgetan, abuztuaren 20an. 88 urte.
jose M. arizmendi azpiazu. 
bergaran, abuztuaren 24an. 80 urte.

Carlos Pavon Perez. 
eskoriatzan, abuztuaren 26an. 48 urte.
Pedro M. bolinaga alegria.  
arrasaten, abuztuaren 27an. 59 urte.
ana agiriano apaolaza.  
arrasaten, abuztuaren 27an. 90 urte.
Maria ugalde altolagirre. 
bergaran, abuztuaren 27an. 94 urte.
Florentina Larrañaga Txintxurreta. 
bergaran, abuztuaren 30ean. 
rita aranburu basurto. 
arrasaten, abuztuaren 31n. 87 urte.
Lorenzo andonegi juaristi. 
arrasaten, irailaren 1ean. 85 urte.
antonio ruiz Torregrosa. 
arrasaten, irailaren 1ean. 79 urte.
jesusa Peñagarikano Telleria.
 bergaran, irailaren 1ean. 90 urte. 
iñaki azkarate bengoa. 
zumaian, irailaren 2an. 81 urte.

h i l da koa k

rakel eta jose 
rakel Lopez eta Jose garcia 
Nano irailaren 7an ezkonduko 
dira Oñatiko udaletxean. "egun 
bikaina igaroko dugulakoan, 
musu handi bana, familiakoen 
eta lagunen partetik. izan 
zoriontsu!".

ane eta iñigo 
Ane Albisua eta iñigo zubia 
irailaren 7an ezkonduko dira 
urretxun. eztei-bidaia berezia 
egingo dute: 80 egunean mun-
duari buelta emango diote. 
"zorionak, bikote! Lasai joan, 
Alaia guk zainduko dugu."

alex eta argiñe  
Alex eta Argiñe zapatuan 
ezkonduko dira bergarako uda-
letxean. "disfrutatu zuen egu-
nean eta eztei-bidaian! besar-
kada eta muxu bana, lagunen 
partetik! zorionak!".

Leire eta josu  
Leire gonzalez bergararra eta 
Josu barandalla zornotzarra 
zapatuan ezkonduko dira. 
"zorionak, bikote! egun ahaz-
tezina izan dezazuela eta ondo 
pasatu eztei-bidaian!".

aitor eta Patri  
Aitor eta Patri irailaren 7an 
ezkonduko dira bergaran. 
Ondoren, zeelanda berrira eta 
Polinesiara joango dira bidaian. 
"zorionik beroenak, bikote! 
Familia eta lagunak". 

naiara eta jorge 
naiara Lopez eta Jorge Her-
nandez zapatuan ezkonduko 
dira. "zorionak, bikote, fami-
liaren eta Arrasateko lagunen 
partetik. egun ederra pasatu-
ko dugu! izan zoriontsu!".

iraia eta Farshid  
iraia eta Farshid domeka hone-
tan, irailak 8, ezkonduko dira. 
"egun ezin ederragoa pasa 
dezazuela eta bihotz-bihotzez 
zorionak, bikote, familiako guz-
tion partetik!".

ainhoa eta ander
Ainhoa makazaga eta Ander 
goikoetxea irailaren 7an ezkon-
duko dira bergaran. "zorionak, 
familia, lagun eta, batez ere, 
eleneren partetik. egun polita 
pasatuko dugu, seguru!".
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Gure bihozmina adierazten diegu etxekoei.

OrOigArriA

Arizmendi Ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
leintz bailaran, 2013ko irailaren 6an.

Pablo Ibaibarriaga Mendive
Jaione ibaibarriaga lankidearen aita

Matias sagasta elorza
iñaki sagasta lankidearen aita

2013ko abuztuaren 13an hil zen, 75 urte zituela.

2013ko abuztuaren 2an hil zen, 93 urte zituela.

urteurrenA

'korta'

2012ko abuztuaren 27an hil zen.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko irailaren 6an.

lehen urteurreneko meza 
zapatuan izango da,  irailaren 7an, 

19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Joxe Mari 
Aramendi Ugarte

urteurrenA

Vicente ugarteren alarguna

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko irailaren 6an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da,
 irailaren 7an, 19:00etan, 

oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Asuncion 
Gonzalez Fernandez

esker OnA

2013ko abuztuaren 12an hil zen, 78 urte zituela.

bergaran, 2013ko irailaren 6an.

Feliperen familiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak. 
lerro hauen bidez, banaka egin ezin izanagatik, sendiari babesa azaldu 

zioten eta hileta-elizkizunera agertu ziren guztiak eskertu nahi ditu.

Felipe 
Unamuno Unamuno

OrOigArriA

'Mojatei'

2013ko abuztuaren 2an hil zen.

Arrasaten, 2013ko irailaren 6an.

Landaredian dena da
puja ta punta berria,
hegaztietan kantua,
abereetan irrintzia,

gizakietan irria.

Matias 
sagasta elorza

OrOigArriA

2013ko abuztuaren 26an hil zen.

luis ezeiza Herri eskola.
eskoriatzan, 2013ko irailaren 6an.

luis ezeizako guraso, ikasle, irakasle eta jangelako langileek bat egiten dugu 
Chari, Markel eta xabirekin, bizitzen ari diren momentu latz honetan.

Carlos 
Pavon Perez

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2013ko irailaren 6an.

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

Isidora 
leturiaga Ariznabarreta

urteurrenA

2012ko irailaren 15ean hil zen.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2013ko irailaren 6an.

lehen urteurreneko meza 
domekan izango da, irailaren 8an, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian.

Pepe 
Juaristi Gallastegi

Iñaki 
Azcarate bengoa

esker OnA

zumaian hil zen 2013ko irailaren 2an, 81 urte zituela.

bergaran, 2013ko irailaren 6an.

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

—
Urak dakarrena urak daroa, baina zuk emandakoa gurekin da betirako.

OrOigArriA

antzuolan hil zen 2013ko abuztuaren 5ean, 49 urte zituela.

Zure bergarako kuadrilla eta lagunak.
bergaran, 2013ko irailaren 6an.

Joan zinen
gu hemen utzita

baina, jakin ezazu,
inoiz ez zaitugula ahaztuko.

Patri 
bideluze Zangitu

mezA

gasteizen hil zen 2013ko abuztuaren 8an, 77 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2013ko irailaren 6an.

haren emazteak, seme-alabek eta bilobek 
domekan, irailaren 8an, 11:00etan, 

antzuolako errukizko amaren parrokian 
izango den mezara gonbidatzen zaituztete.

euxebio 
txintxurreta lete

Zure Marilu.
Oñatin, 2013ko irailaren 6an.

OrOigArriA

2003ko uztailaren 29an hil zen, 44 urte zituela.

Gogo barnekoa izan da gure maitasuna
heriotzak askatuko ez duen lotura

zu baitziñen nire bizitza, nere argi eta poza
zurekin elkartu arte, maitia, behar laguntza.

Iñaki 
Ubierna Inmaz

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta 

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

OrOigArriA

antzuolan hil zen 2013ko abuztuaren 5ean, 49 urte zituela.

Antzuolako eskolako irakasle, guraso, ikasle eta langileak.
Antzuolan, 2013ko irailaren 6an.

Bizitzan zurekin gozatutakoa
guregan geratuko da.

Lierni eta Oier, ondoan izango gaituzue.

Patri 
bideluze Zangitu

esker OnA

2013ko abuztuaren 24an hil zen, 80 urte zituela.

bergaran, 2013ko irailaren 6an.

Jose Mariren familiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak. 
lerro hauen bidez, banaka egin ezin izanagatik, sendiari babesa azaldu zien 

eta hileta-elizkizunera agertu ziren denak eskertu nahi ditu.

Jose Mari 
Arizmendi Azpiazu
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ZINeMa
oñaTi

KUltUrA etxeAN
ahora me ves
egubakoitzean eta zapatuan: 
22:30.
domekan: 19:30, 22:30.
astelehenean: 19:30.

gaSTeiz
FlOrIDA

el ultimo concierto
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.
riddick
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.
Cazadores de sombras
egubakoitzetik eguenera: 
17:00:
Dolor y dinero
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 22:30:
kick-ass: con un par
egubakoitzean: 17:00.
zapatuan eta domekan: 
12:00, 17:00:
Mud
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 22:30:
Hijos e hijas del alarde
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 20:30:
una casa en Corcega
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 22:30:
aviones
egubakoitzean: 17:00.
zapatuan eta domekan: 
12:00, 17:00.
astelehenetik eguenera: 
17:00.
La piedra de la paciencia
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 20:40, 22:30:
epic: el mundo secreto
egubakoitzean: 17:00, 18:50.
zapatuan eta domekan: 
12:00, 17:00, 18:50.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 18:50.
el llanero solitario
egubakoitzetik eguenera: 
20:45.

GOrbeIA
Monstruos university
egubakoitzetik domekara: 
16:00.

Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:15.
zapatuan, baita: 0:00.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:15.
riddick
zapatuan: 15:30, 18:00, 
20:30, 0:00:
egubakoitzean eta domekan: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:20, 20:40.
epic
egubakoitzean eta domekan: 
18:20, 20:25:
domekan, baita: 16:15.
zapatuan: 16:15, 18:20, 
20:25, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:30.
epic 3D
zapatuan eta domekan: 
15:30:
Cazadores de sombras
egubakoitzetik domekara: 
19:30, 22:00:
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.
el llanero solitario
egubakoitzetik domekara: 
19:30, 22:15:
astelehenetik eguenera: 
20:10.
aviones
egubakoitzetik domekara: 
17:40:
astelehenetik eguenera: 
18:00.
elysium
egubakoitzetik domekara: 
20:15:
astelehenetik eguenera: 
20:50.
guerra mundial z
egubakoitzetik domekara: 
22:20:
zapatuan: 0:40.
Los pitufos 2
egubakoitzetik domekara: 
18:10:
astelehenetik eguenera: 
17:45.
ahora me ves
egubakoitzean eta domekan: 
22:40:
zapatuan: 0:30.
astelehenetik eguenera: 
20:45.

grun 2
egubakoitzetik domekara: 
17:30:
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:35.
astelehenetik eguenera: 
18:10.

bOUlevArD
Tu eres el siguiente
egubakoitzetik domekara: 
18:40, 20:40, 22:40.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:40.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:40.
astelehenetik eguenera: 
18:40, 20:40.
riddick
egubakoitzetik domekara: 
17:55, 20:10, 22:25.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:40.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:40:
astelehenetik eguenera: 
17:50, 20:25.
Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
18:45, 21:30.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00:
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:15.
Dolor y dinero
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:30.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:00:
astelehenetik eguenera: 
20:10.
kick ass 2: con un par
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:35.
astelehenetik eguenera: 
20:35.
epic: el mundo   
secreto 3D
zapatuan eta domekan: 
16:45:
astelehenetik eguenera: 
17:35.
epic: el mundo secreto
egubakoitzean eta zapatuan: 
18:00, 20:15.zapatuan, 
baita: 22:30, 15:45:
domekan: 15:45, 18:00, 
20:15.
astelehenetik eguenera: 
18:10.

el llanero solitario
egubakoitzetik domekara: 
19:40, 20:30:
astelehenetik eguenera: 
20:00.
Cazadores de sombras: 
la ciudad de hueso
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 23:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00:
astelehenetik eguenera: 
17:40, 20:20.
ahora me ves
egubakoitzean eta zapatuan: 
0:35.
domekan: 22:30:
astelehenetik eguenera: 
20:20.
elysium
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:45.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:30.
aviones
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.
guerra mundial z
egubakoitzetik domekara: 
19:50, 22:10.
egubakoitzean eta zapatuan, 
baita: 0:30.
astelehenetik eguenera: 
20:05.
one direction: this is us
egubakoitzetik domekara: 
17:40.
astelehenetik eguenera: 
18:25.
one direction:   
this is us 3D
zapatuan eta domekan: 
15:40.
Los pitufos 2
egubakoitzetik domekara: 
17:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:40.
astelehenetik eguenera: 
17:45.
Monstruos university
zapatuan eta domekan: 
15:50.
gru 2: mi villano faborito
zapatuan eta domekan: 
16:30.

F ilmaren izenburua eta 
lehenengo eszena ikusita 
argi dago Joachim 

Lafossek ez duela ikuslea 
nahastu nahi. Izenburuak 
adierazten duen moduan, 
istorioak pertsonaia baten 
arazo psikologikoen prozesua 
azalduko du. Neska gazte 
belgikar bat Marokotik 
etorritako mutil batekin 
maiteminduko da. Mediku bat 
da mutilaren ugazaita. Horrek 
eragin handia du mutilaren 
bizitzan, laguntza handia 
ematen dio eta oso 
kontrolatzailea da. Bikote 
gaztea ezkondu egingo da eta 
bikoteak medikuarenganako 
duen mendekotasun 
ekonomikoa eta psikologikoa 
gero eta nabarmenagoa 
bihurtuko da. Horrela, 
bikotearen harremanak 
zailagoak izango dira, bikote 
bat baino gehiago hirukotea 
izango delako. Neskak presio 
handia sentitzen du, gero eta 
itoago sentituko da eta 
poliki-poliki bere oreka psikikoa 
galtzen joango da. Filmaren 
hasierako eszenei dagokienez, 
argi uzten digu bukaera oso 
tragikoa izango dela. Ez dakigu 
zehatz-mehatz gertatutakoa, 
baina istorioa aurrera doan 
neurrian gutxi gorabehera 

antzeman daiteke 
gertatutakoa. 

zuzendariaren ardura 
nagusia neskak jarraitutako 
barneko bidaia pausoz pauso 
azaltzea da. Filmaren 
lehenengo zatia kamera 
eskuetan grabatu dute. 
Pertsonaien gertuko plano 
asko daude, oso plano itxiak 
direnak. Horrekin, giro 
zapaltzaile eta klaustrofobikoa 
sortzen da. Bigarren zatian 
lehenengoan baino plano 
zabalagoak daude. Lehenengo 
zatian pertsonaien bizimodua 
ikusiko da; bigarren zatian, 
berriz, neskaren narriadura 
psikikoa ikusiko dugu.

Perder la razón-en tratu 
txarrak agertzen dira, baina ez 
dira ohikoak: indarkeria fisikoak 
pisu txikiagoa du, gizonezko 
pertsonaiak modu 
zibilizatuagoan (ez dira 
munstroak) portatzen dira. 
Dena leunagoa eta 
lurpekoagoa da, baina ikusiko 
dugun moduan, suntsitzailea.

Menpekotasun harremanak

ANTONIO zAbALA

krITIka

PerDer La razón  
zuzendaria: Joachim lafosse.
Herrialdea: belgika, Frantzia.
aktoreak: Émilie dequenne, niels 
arestrup, tahar rahim

MuSika

araMaio jazz 4 joy
Swing, jazz eta bossa doinuak 
entzuteko aukera izango da Sas-
tiñan Jazz 4 Joy taldearekin. 
Adin guztiei zuzendutako musi-
ka egiten dute. Entzun eta dan-
tzatzeko musika. 
gaur, egubakoitza, sastiñan 20:00etan.

oñaTi Segismundo Toxicomano, 
never Surrender eta Papalagi
Segismundo Toxicomano Euskal 
Herriko punk-rock musika jorra-
tzen duten talde esanguratsuenen 
artean dago. Horiez gain, Never 
Surrender arrasatearrak eta Papa-
lagi oñatiarrak igoko dira taula 
gainera. Atzeko kaleko jaietako 
kontzertua izango da. 
gaur, egubakoitza, atzeko kalen 22:30ean. 

bergara Dj jaialdia
DJ Amaia Txintxurretak gazte-
txoendako dantzarako musika 
jarriko du Zabalotegin. 
bihar, zapatua, zabalotegin 18:30ean.

arraSaTe Los galerna 
Los Galerna taldeak Akelarre 
disko berria aurkeztuko du 

Arrasaten. Mexiko aldean 
ibili dira arrasatearrak abuz-
tuan euren surf musika eskain-
tzen.  
bihar, zapatua, taupa tabernan 19:00etan.

arraSaTe 'kulturate akustikoa': 
Diouke
Abdoulaye N'Diaye senegalda-
rrak (kora eta ahotsa) eta 
Matthieu Saglio (biolontxeloa) 
musikariak osatutako taldea 
Carlos Sanchis espainiarrarekin 
batera (akordeoia, harmonika, 
teklatuak). 
bihar, zapatua, kulturaten 20:00etan.

oñaTi zopilotes Txirriaos
Zopilotes Txirriaos taldeak kon-
tzertua eskainiko du Atzeko 
kalean. Etxafuegoen ondoren 
izango da. 
bihar, zapatua, atzeko kalen 00:00etan.

arraSaTe 'kulturate akustikoa': 
olivenza
Raul Marquesek eta Cira Fer-
nandezek osatutako bikotea. 
Portugalgo eta Espainiako tra-
dizioa batzen dute, pop doinue-
kin josten duten jazza eta folka 
nahastuta. 
etzi, domeka, kulturaten 20:00etan.

anTzerkia

bergara 'Pantxika eta Txinparta 
ederra zalaparta'
Zurrumurru antzerki taldeak 
Pantxika eta Txinparta ederra 
zalaparta antzezlana eskainiko 
du San Martin plazan. Jardun 
euskara elkarteak antolatutako 
ekitaldia izango da. 
gaur, egubakoitza, san Martin plazan 18:30ean.

areTxabaLeTa 'ratas'
Atacados teatro taldeak Ratas 
antzezlana eskainiko du Zaraia 
aretoan. Beldurretan oinarritu-
tako lana da. 
irailaren 12a, eguena, zaraia aretoan 19:00etan.

jaiak

oñaTi atzeko kaleko jaiak
Atzeko kaleko jaiak ospatuko 
dituzte Oñatin. Egubakoitzean 
erraldoi eta txorimaloak eta rock 
kontzertua izango dituzte. Zapa-
tuan, 17:30ean sokamuturra eta 
poneyak Arno etxearen eskutik; 
19:00etan garagardo dastatzea; 
eta gauerdian piroteknia saioa. 
Domeka arratsaldean mus txa-
pelketa eta Atzeko kaleko txi-
rrindulari proba izango dira.
aste bukaeran, atzeko kalen.

areTxabaLeTa agorreko 
andramaixak
Areantzan Agorreko Andramaixak 
ospatuko dituzte. Kanpai joaldia, 
afaria, musika eta domekan Mar-
tin Kabarrixaren jaitsiera. 
aste bukaeran, areantzan.

oSPakizunak

areTxabaLeTa kurtzebarri eguna
Kurtzebarri eguna ospatuko dute 
Aretxabaletan domekan. Murru-
kixo Mendi Elkarteak salda beroa 
eskainiko du 10:30ean, eta ondo-
ren meza izango dute. 
etzi, domeka, kurtzebarrin 10:30ean.

areTxabaLeTa ipurdi gainean 
kurtzebarrin behera
Areantzakoek modu berezian 
egiten dituzte hainbat metro Kur-
tzebarrin behera: ipurdi gainean. 
Aurten, 100 lagun elkartu gura 
dituzte erronka hori egiteko. 
etzi, domeka, zaraixolan 12:15ean.

bergara angiolillori omenaldia
12:00etan, Angiolillori omenaldia 
egingo diote. 14:00etan, bazkari 
beganoa 5 euroren truke (aurrez 
apuntatu behar da, gaztetxeko 
kortxoan edo 680 81 01 09ra deitu-
ta). 16:00etan, Angiolillo liburuaren 
bigarren edizioaren muntaketa 
herrikoia. 19:00etan, kontzertua 
doan: Sin eta Azkaiter Pelox Jam 
Band igoko dira taulara. 
bihar, zapatua, bergarako gaztetxean 12:00etan. 

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

non-zer irailak 6
irailak 12

Eñaut 
Elorrieta 
"Deserriko Kantak"
Irailaren 13an, 23:00etan.
Bergarako Udal Pilotalekuan
 

Sarrerak
12 euro aldez aurretik. 15 euro txarteldegian

BERGARAKO 
TABERNARIAK

ANTOLATZAILEA LAGUNTZAILEAK

Bergarako 
Udala
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erakuSkeTak

bergara barbara Stammbel: 
'Paperezko ilargiak'
Bergarako Aroztegi aretoan abuz-
tuaren 29tik irailaren 15era Bar-
bara Stammbel-en Paperezko 
ilargiak (Paper moon-papers) 
erakusketa egongo da ikusgai. 
Formatu eta material ezberdinen 
gainean olioz margotutako koa-
droak dira, erretratuak. Ordute-
gia ondorengoa izango da: mar-
titzenetik egubakoitzera 18:00e-
t a t ik  2 0 : 3 0era ;  zapa tuan , 
12:00etatik 14:00etara, eta 18:00e-
tatik 20:30era; eta, domeketan, 
12:00etatik 14:00etara. 
gaur, egubakoitza, aroztegi aretoan 18:00etan..

 HiTzaLDiak

bergara aHTren aurkako 
desobedientzia
AHTren aurka desobedientzian 
oinarrituta egindako ekintzei 
buruzko hitzaldia egingo dute 
gaztetxean. Yolanda Barcinari 
tartakadak emandako ekintzaileen 
egoera penala ezagutuko dute, 
batetik, eta bestetik, Mugitu mugi-
menduaren ekintzak jasotzen 
dituen ikus-entzunezko laburra 
proiektatuko dute. Ondoren, Tar-
talarien afaria izango dute, 
21:30ean hasita, gaztetxean ber-
tan. 
gaur, egubakoitza, bergarako gaztetxean 
19:00etan.

bergara ilargia eta landareak
Jakoba Errekondok ilargiaren 
eta landareen gainean berba egin-
go du osoko bilkuren aretoan. 
irailaren 10a, martitzena, osoko bilkuren aretoan, 
19:00etan.

Deia

oñaTi 'bizi pottoka!' jardunaldiak
Egitaraua: 10:30ean bideo ema-
naldia: Pottoka: mamuten garai-
ko euskal zaldia; 11:30ean Pot-
tokaz bizi!: pottokekin hartu
-emana sortu, ikusi, ukitu, 
gainean ibili...; 13:00etan luncha: 
Oñatiko gazta eta txakolina. 
Prezioa: 10 euro. Pertsona kopu-

ru mugatua. Aurrez izena eman 
behar da Arantzazuko parke-
txeko telefonora deituta: 943 
78 28 94 
bihar, zapatua, arantzazuko parketxean 
10:30ean.

arraSaTe elkarretaratzea 'eraso 
inperialistarik ez, ez Sirian ez inon' 
lelopean
Arrasateko gaztetxeak, LABek, 
Askapenak, Ernaik eta Sortuk 
antolatuta, elkarretaratzea egin-
go dute Eraso inperialistarik ez, 
ez Sirian ez inon lelopean. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan 19:00etan.

bergara gazte asanblada
Ikasturteko lehen Gazte Asan-
blada proiektuan parte hartu 

nahi duen orori irekia. Joan eta 
parte hartu iraultza txikien Gaz-
te Asanbladan.
gaur, egubakoitza, bergarako gaztetxean 
17:00etan.

ikaSTaroak

eSkoriaTza umeendako multikirol 
ikastaroa
Irailaren 2tik 6ra multikiroleko 
ikastaroa egin dute Eskoriatzan, 
6 eta 12 urte bitarteko umeenda-
ko. Gaur izango da azken eguna. 
Ordutegia honako hau izango da: 
10:00etatik 13:00etara, eta 15:00e-
tatik 17:00etara.
gaur, egubakoitza, Manuel Muñoz kiroldegia. 
10:00etan.

JAgObA dOmingO

oñaTi 'jorge oteiza: 
marrazkiak, estanpak eta 
hitzak'
Gandiaga Topagunean, 
Laorga aretoan, Oteitzaren 
inguruko erakusketa dago 
ikusgai. 2013ko abuztuaren 
30ean zabaldu zuten erakus-
keta eta irailaren 29ra arte 
egongo da ikusgai.
gaur, egubakoitza, gandiaga topagunean 
17:00etan.

AHOtsAk.cOm

arraSaTe kulturate akustikoa: 
Markos untzeta
2011n Mississippi (Gazte-
lupeko Hotsak) lana 
kaleratu zuen Untzetak. 
AEBetako herri musika-
ren lurraldean zehar 
egindako bidaia musika-
la da diskoa. Blues 
akustikoko kantuak 
eskaintzen ditu.
gaur, egubakoitza, kulturaten 20:00etan.
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A
urtengo udan egokitu 
zait familia andaluziar 
bat ezagutzea. Gasteiz 
inguruan bizi dira, 

lanak erakarrita. Herrian 
nagusiki adreilua ekoizten zen 
eta eraikuntza hondoratu 
denean herri erdia langabe 
geratu da. Haiek garraioaren 
esparruan egiten zuten lan eta 
garraiatzekorik ezean gurera 
etorri dira.

Oso hitz onak ibili dituzte 
Euskal Herriaz. Jarduera eko-
nomikoari hobeto eutsi zaio, 
esportatu egiten da –beraz, 
badago zer garraiatu– eta egin-
dako lana ordaindu ere bai. 
Horrez gain, paisaia berdeak 
nahiago dituzte jaioterriko 
elkorrak baino eta, alaba esko-
laratzeko adinean dutenez, oso 
litekeena da laster hartzea 
inguruotan kokatzeko eraba-
kia. Eta esaldi argigarria: "Gure 
neskatilak ikas dezala euska-
ra, horrek lanerako aukerak 
emango dizkio eta". Horrela, 
natural esanda, zalapartarik 
barik. Eta gogoratu dut duela 
50 urteko etorkin uholdea, 
euskal eskolak debekatuta, 
agintariak etorkinak zirikatzen 
euskararen aurka, hedabideak 
horretan lagun... Eta etorkin 
zapalduak euskara zapaltzen. 
Alde ona.

Hori bai, hurrena azaldu 
behar diot lagun andaluzia-
rrari alabarentzat nahi duen 
hori berarentzat ere ez dela 
izango kalte.

Lagun 
andaluziarra

a z k e n  b e r b a

juLEN IrIONdO  |  bergArA

Aurreko domekan Legazpin ospa-
tutako Gipuzkoako Artzain Egu-
nean jaso zuten Joxe Mari Osa 
eta Argi Osa senar-emazte ber-
gararrek omenaldia, bizitza ardie-
kin lanean pasa izanagatik. Muri-
nondo auzoko Larrañaga Haun-
di baserrikoak –Argi itziartarra, 
izatez–, haien ardiek Aretxaba-
letako Ugastegi auzoan –eta han-
dik gora lehen, Degurixan eta 
Kurtzebarrin– ematen dute uda 
sasoia. Iaz arte, gainera, oinez 
egiten zuten ardiek, Zubillagatik 
buelta, harainoko bidea.

"Hori da ardiaren izatea", dio 
Joxe Marik, bere hitzei anima-
liokiko miresmen kutsua emanez, 
zera gehitzeko: "Haiek ondo zeki-
ten bidea, ez pentsa; zu okerretik 
joan arren, haiek ez, haiek euren 
bidetik"; eta ahoan barrearekin 
kontatu digu azken aldiz ardiekin 
Bergarara oinez itzuli zirenekoa, 
bideez gain besterik ere ezagutzen 
bai baitute ondo ardiek: "Perre-
txiko asko irtenda zegoen udaz-
kenean; guk jan ohi ditugunak 
denak jan zituzten; baina bat 
bazegoen txarra, eta esan nion 
errainari: 'Hori ez dakit ba jango 
ote duten'. Ezta jan ere!".

Ardien abileziak horiek; bai-
na Joxe Marik eta Argik ere izan 

dituzte eta badituzte eurenak: 
batek baino gehiagok deitzen ei 
dio, adibidez, Joxe Mariri, ardia-
ri erditzen laguntzeko, "esku 
txikia" duelako, eta halakoa kome-
ni zeregin horietarako.

Eskua gazta egiten ere izan 
du Joxe Marik: "Lehen egitea zen 
zaila; behin eginda berehala sal-
tzen ziren", dio, azalduz gaur 
egun egitea dela errazagoa, baina 
osasun alorreko baldintzak bete-
tzeak eskatzen duela lan handia-
goa. Garai baten bestelakoen 
bermea izaten zuen osatarren 
esneak. Argik 30 urte egin zituen 
Bergaran eta Arrasaten saltzen. 
Hainbat farmazialarik erosten 
omen zioten; aztertu eta "oso ona" 
zela esaten zioten beti.Joxe Mari eta Argi Osa, artzaintzarako tresnekin eta jasotako opariekin.  |   J.i.

Joxe Mari Osa, ardiekin.  |   Argi OsA

Artzaintzan egindako lanaren ordainez omenaldia jaso dute Joxe mari Osa eta Argi Osa bergararrek

Aretxabaletako mendiko larreetan ere bazkatutako ardien esnea saldu eta gazta egin dute urteetan

emandakoaren zati txiki bat bueltan 
b u k at z e ko


