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2 logelakoak 
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31
Urria

Urriaren 31 baino lehen kontratua sinatuz gero, dutxa integral bat opari.

INFORMAZIOA
606 95 75 32

info@inmoloiola.com
www.zumaianbizi.com
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ORTIZ BIZIGUNEA Axular Ibiltokia 18

Mantentze garbiketak, 
obra amaierakoak eta garbiketa orokorrak: 

• Bulego eta lokalak
• Jabeen erkidegoak, garajeak
• Lokal komertzialak, azalera handiko  

saltokiak, hotelak eta enpresak
• Eraikin instituzionalak, eskolak,  

kiroldegiak, anbulatorioak, eta abar.

Intxaurtxueta 16 Behea • ESKORIATZA • hemen@hemen-garbiketak.com

www.hemen-garbiketak.comGARBIKETAK

Zure konfiantzako garbiketa enpresa

943 71 48 45
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"ez ditut ideiak 
ezkutatu 
lagunen arteko 
bakeagatik "
Jon sarasua
irakaslea  |  6

Laixaneko lagunak 
omenduko dituzte 
urriaren 12an  |  19

arrasate-oñati 
lasterketa, 
bidegorritik

Euskaraz dabiltza; izan ere, Arrasateko 19 
kirol elkartek 'Euskara gure hizkuntza 

nagusiaren aldarrikapena' sinatuko dute |  3

Zertan DabiltZa?

Sinatzaileetako batzuk, nork bere elkarteko kirol jarduera adierazten duen kamiseta edo janzkerarekin, Arrasateko Kondekua parkean.  |   jAgobA domingo
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Agorrosin 
ostalaritza
Boni Laskurain 21 
BERGARA
Tel.: 943 77 70 30 

Eskaintza 
Eguneko menua astelehenetik ostiralera 9 • €.
Asteburuko menua  15 • €.
Bazkariak eta afariak, ostiraletan, larunbatetan eta igandeetan.  • 

(Jaiegunetan ere bai).
Gosariak, ogitartekoak, pintxoak.• 
Bazkari eta afariak terrazan emateko aukera.• 

Plater konbinatuak: ostiral gauetan Ordaindu 1,  eraman 2

Lasa 
jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. 
BERGARA
Tel.: 943 76 10 55 
www.restaurantelasa.es

Eskaintza 
Jangela: 250 lagunendako.• 
Karta.• 
Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak     • 

  baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona min).
Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).• 
Kongresuetarako aretoa eta parking-a.• 

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria Mas Gastronomia 2009.

Garaia 
jatetxea
Garaia Berrikuntza Gunea 
Goiru kalea 1 
ARRASATE 
943 71 02 28 
647 83 23 86
ostalaritza@grupogureak.com

Eskaintza 
Self-service bazkari  merkeak.• 
Urtebetetzeak.• 
Taldeentzako eta ospakizunentzako bazkari eta afariak.• 
160 pertsonarentzako jangela.• 
Aparkalekua eta terraza.• 

Uribarri 37 (Udala bidean) • ARRASATE • Tel: 943 79 49 39
www.santaanamondragon.com     

Paraje ezin hobean,
goza ezazu gurean...

Wok 
Sheng 
Xing Yuan

Eskaintza 
Sushia. • 
Parrilladak.• 
Menua, postrea barne. • 

Itsaski-janak.• 
Frijituak.• 
Plantxa. • 

10 menu hartuta, 1 DOAN.

Mugarrieta industrialdea 10, 
C-B pab. 
San Andres auzoa 
ARRASATE
943 79 90 29 
629 41 59 58  
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAtE

Bihar, zapatua, Kirolarien Eus-
kara Eguna ospatuko dute Arra-
saten. AEDko Bultza taldeak 
animatuta, herriko eta eskualde 
osoko 19 taldek hartu dute eus-
kara gehiago erabiltzeko konpro-
misoa. Hori zapatuan eszenara-
tuko dute, Euskara gure hizkun-
tza nagusiaren aldarrikapena 
delakoa irakurri eta izenpetuta, 
Herriko plazan, 13:00etan. Gura 
duten herritar guztiek ere hori 
sinatzeko aukera emango dute, 
mahai batzuetan.

Atxikitu diren talde guztien 
artean, 5.000 jokalari inguru, 
bazkideak, entrenatzaileak eta 
gurasoak daude. Helburua da 
batez ere kirolari gazteek gehia-
go erabiltzea euskara.

Giro ludikoan 
Ospakizun giroa izango du bihar-
ko egunak; goiz osoan kirol era-
kustaldiak eta jendeak ere egite-
ko moduko ekintzak izango dira; 
12:00etatik 14:00etara, txistularien 
eta gaitarien kalejira izango da; 
eta arratsaldean, 18:00etatik 19:30e-
ra, lasterketa egingo dute, Kon-
tseiluarekin batera.

'Euskara gure hizkuntza nagusiaren aldarrikapena' izenpetuko dute 19 kirol elkartek

arrasateko kirolak euskararekiko 
konpromisoa sinatuko du zapatuan

Sinatzaileetako batzuk, Bultza taldearekin hartu duten konpromisoa irudikatzen duen kartela erakusten.  |   LEirE kortAbArriA

jose ramon elortza 
buLtzAko kidEA

"Zenbait herritan, umeek 
euskaraz ikasi eta, halako 
baten, ez kirolean, ez etxean ez 
inon ez dute euskaraz hitz 
egiten. Duela urte eta erdi kirol 
elkarteekin harremanetan hasi 
ginen, konpromisoa hartuz 
aurrerantzean euskarak 
gutxienez gaztelaniak duen 
indarra izango duela. Eta gura 
izan dugu egun bat antolatzea, 
egun hori izan dadin irteteko 
pista bat. Hortik aurrera, 
eguneroko lana dator, egunero 
euskaraz egitea".

"Zapatukoa irteteko 
pista bat izan dadin 
gura dugu"

euGenio uribarren 
Aikido tALdEkoA

"Euskal Herrian gaude eta beti 
euskarari laguntzeko gertu 
egon behar dugu; hori da gure 
lehenengo helburua. Gu 
Arrasaten hogeitaka gara 
klubean, eta aikidoa euskaraz 
ere egin daiteke; euskara eta 
japonierazko hitzak erabiltzen 
ditugu. Helburu horrez gain, 
zapatuan, gure kirola jendeak 
ikus eta ezagutu dezan gura 
dugu. Horretarako, 
erakustalditxoa egingo dugu, 
eta gure asmoa da jendeak ere, 
poliki-poliki, parte hartzea".

"Euskaraz egiten dugu 
gure artean, eta hitz 
batzuk japonieraz"

jon ozaeta 
drAgoi gimnAsiA tALdEkoA

"Guk bat egin dugu ekintza 
honekin konturatu ginelako 
lagundu genezakeela; gure 
neskatilek euskaraz egiten 
dutenez, euskara izan daiteke 
euren ikasketen edo kirolaren 
luzapen bat, eta euskara 
bizitzaren parte ludikora ekar 
daiteke. Oraindik hutsuneak 
daude: gure irakasleak euskal 
hiztunak dira, baina esaten 
dute neska-mutiko batzuek, 
segun eta etxean ze ohitura 
duten, kirola egiterako orduan 
erdaraz egiten dutela".

"Neska-mutiko 
batzuek erdaraz egiten 
dute kirolean"

jon basurko 
sAskibALoi tALdEkoA

"Euskara denona delako eta 
hura bultzatzearren gaude 
hemen. Kirolak jende asko 
biltzen du, eta jende horrek 
guztiak euskararen alde egiten 
badu, gehiago hitz egiteko 
modua izango da. Gure kasuan, 
saski-eskolan eta 16 taldeen 
artean, 250 neska-mutil 
ditugu. Entrenatzaile askok 
euskaraz badakite eta txikitatik, 
saski-eskolatik saiatuta, gero 
eta gehiago entzuten da 
euskaraz. Ea honekin gehiago 
entzuten den!"

"kirolean dabilen jende 
guztiak euskararen alde 
egiten badu…"

Egun osoan, 
kirol ekintzak

Ekitaldi nagusia Euskara 
gure hizkuntza nagusiaren 
aldarrikapena sinatzea 
izango da, 13:00etan, 
Herriko plazan. Baina 
10:00etatik 12:45era, kirol 
taldeek erakustaldiak eta 
jendearendako ekintzak 
egingo dituzte: Seber 
Altuben, auto gidatuak eta 
jinkana; Biteri plazan, 
errugbia, saskibaloia eta 
judoa; Zaldibarren, futbola, 
pilota eta eskubaloia; 
Herriko plazan, aerobika 
eta kultur-jinkana.
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lArrAItZ ZEbErIO  |  ELgEtA

Urte honetarako eta memoria 
historikoarekin lotuta bi ekintza 
nagusi zituzten aurreikusita Elge-
tan: bata, Intxortako borrokaldien 
inguruan apirilean egindako 
errekreazioa, eta bestea, atzo 
aurkeztutako aplikazioa. Euska-
rri berriak Elgeta memoria du 
izena. Mugikorrendako da, doan 
da eta hiru hizkuntzatan erabil 
daiteke. "Aplikazioaren ezaugarri 
nagusia da oso berritzailea dela. 
Batetik, gerraren inguruan egiten 
den lehenengo aplikazioa da, eta 
bestetik, turismoaren alorrean 

NFC teknologian hedapen handien 
duen aplikazioa da", azaldu du 
Turismo teknikari Iraitz Lazka-
nok. "Euskaraz, gazteleraz eta 
ingelesez erabil daiteke, eta 12 
interesguneri dagozkien azalpe-
nak aplikazioan entzun edo jaits 
daitezke. NFC zein QR kodeen 
bidez eskura daiteke, bai iOS, 
bai Android sistema eragileen-
dako. Gainerako sistema eragi-
leendako elgetamemoria.com 
helbidean dago eskuragarri". 

Batura Mobile Solutions enpre-
sak egin du aplikazioa eta eskain-
tzen duen informazioa Intxorta 

1937 kultur elkartearen parte 
hartzearekin osatu dute. Proiek-
tuak Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eta Eusko Jaurlaritzaren 
dirulaguntza jaso du; 15.700 euro-
ko inbertsioa ekarri du. 

Elgetako alkate Oxel Erostar-
beren esanetan, pauso garrantzi-
tsua da: "Intxortako batailaren 
inguruko informazioa modu berri-
tzailean eskaintzen zaio bisita-
riari, eta aurrerantzean nork 
bere kabuz egin ahal izango du 
ibilbide tematikoa. Gainera, Elge-
taren bestelako baliabide turis-
tikoen berri ere ematen du". 

77. urteurreneko ekitaldiak 
Urrian beteko dira 77 urte guda-
riek eta milizianoek Intxortan 
frankistak gelditu zituztela. Urteu-
rreneko ekitaldien barruan koka-
tu behar dugu aplikazio berriaren 
aurkezpena. Elgetako eta Intxor-
ta 1937 kultur elkarteko ordez-
kariek bestelako ekitaldiak ere 
iragarri dituzte: Condor Legioak 
Gernikaren suntsipenean izan-
dako parte hartzearen inguruko 
erakusketa eta hitzaldia —urriak 
2—, Bergara 1936, gerra eta erre-
presioa ikus-entzunezkoaren 
emanaldia —urriak 3— eta Con-

sejo de guerra contra el clero vas-
co delako liburuaren aurkezpena 
—urriak 8—. 

kalteak asentzion 
Salaketak ere bere tokia izan 
zuen atzo. "Salatu gura genuke 
oraingo astean bertan ezezagun 
batzuek Asentzioko panelaren 
kontra egindako erasoa; izan ere, 
panela apurtu eta eraman egin 
dute", esan zuen Oxel Erostarbe 
alkateak. "Ez da lehenengo aldia 
urteurrenaren inguruan horre-
lakoak pasatzen direla. Espero 
dezagun berriro ez gertatzea".

mugikorrentzako aplikazio berria 
intxortan gertatutakoak zabaltzeko
77. urteurreneko ekitaldi sortarekin batera aurkeztu zuten atzo Elgetan

Intxorta 1937 kultur elkarteko zein Elgetako udal ordezkariak agerraldian.  |  L.z.

Debagoiena

DOAN DOAN

Europako Gizarte Funtsa

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 18:00
ETXEBARRI AUZOA, Z/G / 22 Pk. 
20550 ARETXABALETA (GIPUZKOA)
WWW.IARETXABALETA. COM 
IA@IARETXABALETA.COM
T. 943 797 900 / 943 797 943 
F. 943 770 955

ZiURTagiRi PRoFesioNalak PResTakUNTZa MoDUloak PResTakUNTZa UNiTaTeak

(FMeh0109)
TXiRBi-haRRokeTa
BiDeZko MekaNi-
ZaZioa

MF0090_2 Txirbil-harroketa
bidezko makina eta sistemen
prestaketa eta mekanizazioa

UF0878 Makinen, ekipoen eta erreminten prestaketa 
txirbil-harroketa bidezko prozesuetan

80

UF0879 CNC programen elaborazioa txirbil-harroketa 
bidezko mekanizazioan

80

MF0091_2 Txirbil-harroketa
bidezko mekanizazioa

UF0882 CNC programen egiaztapena eta optimizazioa 
txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan

70

UF0877 lan arriskuen prebentzioa txirbil-harroketa 
bidezko mekanizazioan

30

(FMeC0110)
solDaDURa 
elekTRoDo
esTaliekiN eTa Tig

eta

(FMeC0210)
solDaDURa 
oXigas eTa
solDaDURa 
Mig/Mag

MF0100_2 gas babestuan,
elektrodo ez suntsitzailearekin
soldadurak egitea

UF1640 Planoen interpretazioa soldaduran 60

UF1622 ebaketa prozesuak eta ertzen prestaketa 70

UF1626 karbono altzairuak soldatzea Tig soldadura-
rekin

90

UF1627 altzairu herdoilgaitzak soldatzea Tig soldadu-
rarekin

90

UF1628 aluminio eta aleazioak soldatzea Tig solda-
durarekin

90

MF0098_2 oxigas bidezko 
soldadurak eta proiekzio termikoak 
egitea

UF1672 oxigas soldadura 70

(ssCs0108)
eTXeaN DaUDeN
PeRTsoNeN aRReTa
soZiosaNiTaRioa
eta
(ssCs0208)
eRakUNDe 
soZialeTaN
MeNPekoTasUN 
egoeRaN
DaUDeN PeRTsoNeN
aRReTa 
soZiosaNTaRioa

MF0251_2 etxeko laguntza eta
elikadura familiarra

UF0125 Menpekotasun egoeran dauden pertsonen 
kudeaketa, hornikuntza eta sukaldea famili unitatean

60

UF0126 Menpekotasun egoeran dauden pertsonen 
garbitasuna, mantenua eta antolaketa

40

MF1019_2 erakundeetan, laguntza 
soziala eta arreta komunikazioa

UF0129 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen arreta soziala

30

UF0130 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen mantentzea eta eguneroko aktibitateen 
hobekuntza

50

UF0131 erakundeetan, menpekotasun egoeran dauden 
pertsonekin komunikazio teknikak

50

2013/2014 IKASTURTEA
IKASTAROAK DOHAINIK
LANGILE ETA LANGABETUENDAKO

LANGILE ETA LANGABETUEI ZUZENDUA (HOBETUZ)

LANGABETUEI ZUZENDUA (LANBIDE)

PROFESIONALTASUN
ZIURTAGIRI
BERRIAK

KATALOGO MODULARRETIK KANPO

KATALOGO MODULAR BERRIA

oRDUak

altueran lan egitea 20
garabietan lan egitea 20
eskorgan lan egitea 20

ZiURTagiRi PRoFesioNala: FMeC0110 
soldadura elektrodo estaliekin eta Tig 680

Zaintza partekatuaren gaineko zalantzak argitu edo 
informazioa eskuratzeko aukera antzuolan
Gurasoen eta seme-alaben arteko bizikidetza apurtzen den kasueta-
rako, Kidetza elkarteak –Euskal Herriko ama eta aita banatuen 
federazioa– laguntza eskaintzen du zaintza partekatuari dagokien 
kontuetarako. Hain zuzen ere, gure ibarrean, Maolo Rodriguez 
antzuolarra arduratzen da legea zela dagoen azaldu, aholkularitza 
eman eta zaintza partekatuari buruzko zalantzak argitzeaz. Intere-
sa duen edozeinek harengana jo dezake: 627 21 87 49 

gOIAtZ ArANA  |  dEbAgoiEnA

Joan den astean Deskargako lane-
tan gertatutako Lasarteko 33 urte-
ko gaztearen heriotza "kezkaz" eta 
"saminez" hartu zutela adierazi 
dute Aldunditik, eta hasieratik 
erakutsi dutela "arduraz" eta 
"zorrotz" jokatzeko asmoa. Horre-
gatik, lehen datuak jaso ostean, 
eta "kautelazko neurri gisa", lan-
gilearen enpresa, hau da, Aballa 
enpresa (Lapatza Aldi Baterako 
Enpresa-Elkarteak azpikontrata-
tutakoa) Antzuola-Bergara errepi-
dearen eraikuntza lanetatik baz-
tertu dute; jada ez dago enpresa 
hori obra horretan. 

"sindikatuekin elkarlanean" 
"Kautela-neurria izan da, ikerketa 
aurrera joan bitartean ezartzekoa. 
Oraindik Osalan, Lan Ikuskaritza 
eta Ertzaintza ikertzen ari dira, 
eta ez dute ondoriorik plazaratu. 
Beraz, ondorio horiek izandakoan 
jakingo da zer gertatu den benetan. 
Hala ere, Foru Aldundiak ikusi du 
badaudela enpresa horrek zenbait 
irregulartasun egin dituela dioten 

zantzuak, eta, gauzak baieztatzen 
joan bitartean, enpresa lan horie-
tatik baztertzea erabaki du", adie-
razi dute Aldunditik.

Bestetik, joan den astean sin-
dikatuekin egindako lehen bilera-
ren ostean, Antzuola-Bergara lanen 
jarraipenerako batzordearen bile-
ra egitekoa zen atzo –eguena– Foru 
Aldundia, sindikatuekin batera. 
"Sindikatuekin elkarlanean ari 
gara eta bide horretan jarraituko 
dugu. Lan-hitzarmena errespetatua 
izan dadin zorrotz lan egingo dugu, 
eta albisteak ditugun heinean jaki-
naraziko dizkizuegu", esan du 
aldundiko bozeramaile eta Mugi-
kortasun eta Bide Azpiegitura 
diputatu Larraitz Ugartek.

Ugartek azaldu du erabat fal-
tsua dela Gipuzkoako Foru Aldun-
diak bazekienik obra horretan 
irregulartasunak zeudenik; dio 
"oso argi" dutela "ezarritako bal-
dintzak betetzen ez dituzten enpre-
sek isuna" jasoko dutela. (…) "Oso 
gai serioa da eta dagokion serio-
tasunarekin egingo dugu lan", 
azpimarratu du. 

larraitz ugarte: "Dagokion 
seriotasunarekin egingo dugu lan" 
Aballa, Antzuola-deskargako lanetatik baztertuta
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m.b.  |  ArrAsAtE

2013-14 ikasturteko Mintza-
praktika egitasmoak asteon 
aurkeztu dituzte Donostian. 
Egun, 5.000 "superheroi" ano-
nimok dihardute egitasmoan 
parte hartzen; tartean, deba-
goiendarrak. Aurten, 22 herri 
eta eskualdek hartu dute par-
te kanpainan, eta inoizko 
bateratuena izan da. Hainbat 
herritan zabalduko da kan-
paina; besteak beste, Arrasa-
ten eta Bergaran.

Dagoeneko zabalik dute 
izena emateko epea: herriko 
euskara elkarteetan, euskal-
tegietan, udaletan edota www.
mintzalaguna.org webgunean 
egin daiteke.

talde txikiak 
Bospasei lagunek osatutako 
talde txikiak dira eta astean 
behin biltzen dira. Berbalagun, 
mintzakide edo solaslagun 
izena ere hartzen dute, besteak 
beste, eta 80 herri eta eskual-
detan daude zabalduta. Horie-
tan parte har dezakete euskal-
tzaleek, hitz egiteko jariota-
suna lortu gura dutenek eta 
hizkuntzaren aldeko alea jarri 
nahi dutenek.

mintzalagunen 
egitasmorako 
izen-ematea 
zabalik dagomIrEIA bIkuñA  |  ArrAsAtE

Jose Angel Irigarai idazle eta 
poetaren eskutik jaso dugu, asteon, 
bihar Soraluzen egingo den TopaE-
gunerako gonbita. "Euskaldun-
tasunari, mugimenduari, plazari... 
emaiozu ba lorea. Nokagune, 
tokagune, ospagune, kalegune, 
zorogunean... Soraluzeko TopaE-
gunean". Berba horiekin bukatzen  
da Irigarairen gonbidapena.

Bihar, irailak 28, egun osoko 
festa egingo dute euskaltzaleek 
Soraluzen. Aldarrikapenerako 
eguna. Euskaltzaleen lana era-
kusteko eguna. Hori guztiori 
kaleratzeko, egun osoko egitaraua 
antolatu dute (ikus ondoko taula). 
Adin guztiendako ekitaldiak egon-
go dira. 

Eguneko ekitaldi nagusia 
18:00etan hasiko da. Horretan, 
Euskal Herri osoko euskaltzaleen 
topaguneetako ordezkariek par-
te hartuko dute. Horretaz gain, 
aisialdiko eskaintzak (umeen 
hiria, hezitzaileen jolasak, berba 
probak, Irrien Lagunak…), kul-
tura eskaintzak (Xero Xiette 
taldearen erromeria –haiek egin 
dute TopaEguneko kantua–, 
Kokein eta Gose taldeen kon-
tzertua, bertsolariak, Andraban-
da feminista,…) eta herri baz-
karia egingo dituzte Soraluzen, 
besteak beste.

Euskal literaturak ere bere 
txokoa izango du bihar: Jon Sara-
suaren azken liburua aurkeztuko 
dute; hain zuzen ere, Hiztunpoli-
sa: euskaltasunaren norabideaz 
apunteak delakoa.

aitzindariak 
Soraluzeko Pil-Pilean euskara 
elkarteak eta Euskaltzaleen Topa-
guneak antolatu dute biharko 
festa eguna. Deba bailarako eus-
kara elkarteak –gure bailarako 
Jardun, AED, Txatxilipurdi, Ekin 
eta Loramendi, tartean– haiekin 
elkarlanean ibili dira, eta Goie-
naren laguntza ere izan dute.

TopaEguna euskaltzaleen 
jaieguna izatea nahi dutela azpi-
marratu dute antolatzaileek; 
euskaltzaleen ekarpenaren esker-
tze eta aldarrikapena izan dadin 
nahi dute, baina baita ospakizu-
na ere: "Euskal Herri osoan elkar-
teetan antolatuta dauden euskal-
tzaleen festa eguna, elkar ezagu-
tza eta trukerako eguna izatea 
nahi dugu", azaldu dute.

Bada, Soraluzen ospatzea ere 
ez da kasualitatea, antolatzaileen 
ustetan: "Deba bailarako euskal-
tzaleak aitzindari izan dira beti 
euskara elkarteen mugimenduan, 
eta, oraingoan, Deba ibaitik ger-
tu egingo ditugu gure aldarri-
kapenak".

TopaEguneko antolatzaileak aurkezpen egunean.  |   goiEnA

TOpAEGunEKO EGITArAuA

11:00 Harrera.

goizean zehar.

 umeen hiria.

 berba probak.

 Andrabanda feminista.

 kantu jira.

 Puzgarriak.

12:00 jon sarasuaren azken 
liburuaren aurkezpena.

14:30 Herri bazkaria.

bazkalostean.

 irrien Lagunak.

 kultur gindak.

 Hezitzaileen arteko jolasak.

 kalejira.

18:00 Ekitaldi nagusia.

19:00 Xero Xietterekin erromeria.

20:00 kokein eta gose. 

euskaltzaleen aldarrikapen eguna
bihar, irailak 28, ospatuko dute topaEguna soraluzen, eta askotariko ekitaldiak egingo dituzte

 Markole auzoa z/g | 20550 Aretxabaleta
 Tel.: 943 03 98 42 | info@ibarrakiroldegia.com

1. urteurrena ospatzeko 
PROMOZIO BEREZIA

%25eko deskontua
aplikatuko dizuegu!

Ekarri zure lagunak eta abonuan,

Abonatu berriak ekartzen dituen abonatuarentzat eta baita lagunentzat.
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ENEkO AZkArAtE  |  EskoriAtzA

Euskalgintzaren gainean azke-
neko urteotan egin dituen haus-
narketak bildu ditu Jon Sarasuak 
(Aretxabaleta, 1966) bere azken 
liburuan. Hiztunpolisa, Euskal-
tasunaren norabideaz apunteak 
da izenburua eta Soraluzen aur-
keztuko du zapatuan, TopaEgu-
naren barruan. Liburuaren gai-
nean jardun dugu harekin Huhe-
zin, Eskoriatzan, han baitihardu 
lanean.
Zergatik liburua eta orain?
Luzaroan jardun izan dut, nola-
bait, euskalgintzaren inguruan. 
Kulturgile moduan edo soziolin-
guistikaren alorrean ikuspegi 
batzuk lantzen joan naiz eta leku 
desberdinetan barreiatu zaizkit 
ikuspegi horiek: hemen hitzaldi 
bat, testu bat, han ikastaro bat… 
apur bat era desordenatuan, 
buruan beste gaiak eta beste gau-
zak egiten nituen bitartean. Eus-
kaltasunaren edo gure izaera 
kulturalaren eta eginkizunen 
gainean pentsatzea izan da, edo-
zelan ere, nire langaietako bat.
Eta liburuan batu dituzu pentsa-
kizun edo hausnarketa horiek?
Bai, ze, han eta hemen ibili naizen 
arren, orain arte ez baitut inoiz 
eduki hori guztia liburu batera 
ekartzeko patxadarik. Bi arrazoi 
nagusigatik: hamabi bat urtean 
gai sozio-ekonomikoetan, auto
-eraketaren ideiaren inguruan, 
zentratu nuelako gehiago lan jar-
duna. Hor ibili nintzelarik, astirik 
ez nuen izan. Bestetik, hizkuntza-
ren gaia, halere, ez dut sekula 
utzi eta azkeneko urteotan indar 
handiagoarekin heltzeko gogoz 
nengoen. Konturatu naiz hainbat 
ideia barreiatuta nituela eta due-
la lauzpabost urte erabaki nuen 
orain zela unea horri heltzeko, 
forma emateko eta idazteko. 
gauza berririk ere aurkituko dugu, 
orain arte jendaurrean esan 
bakoak?
Bai, badira kontzeptu, gai eta ikus-
pegi berriak. Hasieran uste nuena 
baino gehiago. Gauza arriskatuak 
ere bai tartean. Debaterako mate-
rial arriskatu samarra bildu nahi 
izan dut gai batzuetan.
material arriskatuaz diharduzunean, 
zer esan nahi duzu?
Begia jarri dut hizkuntza komu-
nitatearen erdiko geruzan, zelan-
bait esatearren, geruza antola-
tuarenean. Euskalgileei begira 
idatzi dut. Hainbat puntu delika-
tu dago: erakunde publiko eta 
erakunde sozialen arteko funtzio 
banaketa; edo alderdi politikoen 
helburuen eta hiztun komunita-
tearen taupaden arteko dialekti-

ka… Gero liburua nahiko behe-
ra jaisten da eta berba egiten dut 
hedabideez, kulturgileez, nazioar-
tekotasunaz, unibertsitateaz, 
hezkuntzaz… eta espero izatekoa 
da batzuei ez gustatzea planteatzen 
diren gauza batzuk. Baina uste 
dut idaztea zerbitzu hori eskain-
tzea dela, debaterako.
Aurreiritzi, egiteko modu edo ohi-
tura batzuk zalantzan jarri nahi izan 
dituzu?
Bueno, hori esatea handinahi 
samarra izango litzateke. Ez dut 
ezer auzitan jartzeko helburu 
jakin bategatik egin. Doinu nagu-
sia eraikitzailea da, eta eraikun-
tza horren zuhaitzak adar pila 
bat ditu. Nire barne bulkada nagu-
sia izan da disko gogorra hustea. 
Burua apur bat libratzeko, beste 
gai batzuetarako ere. Ideia haue-
kin okupatua izan dut disko gogo-
rraren parte bat eta hori atera, 
hustu, nahi izan dut. Irten den 

horretan badaude zati astintzaile 
batzuk, badaude zati sakonagoak, 
baita energiak pizteko eta biltze-
ko doinua duten zatiak ere... 
Nagusiki, norabiderako egindako 
marrazkiak dira.
Norbait minduta senti daiteke?
Gerta liteke. Halere, ez dira tes-
tu gordinak edo probokatzeko 
helburuarekin egindakoak. Era 
berean, ez ditut ideiak ezkutatu 
nahi izan lagunen arteko bakea-
gatik (mundu honetan ia denok 
baikara lagun edo ezagunak). 
Badauka boltajea. Eragile batzuk 
deseroso senti daitezke esanda-
koekin. Liburuak bi parte ditu: 
batetik, lehen bederatzi kapitu-
luetan, zati inorganikoa deitu 
diodan horretan, euskaltasunaren 
geroa pentsatzeko oinarri batzuk 
jorratzen dira. Bigarren atalean, 
beste bederatzi kapituluetan, alde 
organikoan, antolatzeko edo anto-
lakundeetarako ideiak aletzen 
dira: gizarte eragileak, hedabideak, 
kulturgintzakoak, erakundeak… 
organizatzeko ideiak. Zer egin? 
galderari begira dago gehiena.
Zer egin beharko genukeen?
Estrategia da helburu-kateak 
antolatzeko gaitasuna. Baina 
aurretik bisio edo norabide mai-
la lantzea eskatzen du. Nora goaz? 
Uste dut gauza askotan etorkizun
-ikuspegi mailako lausoaldi batean 
gaudela. Hori lausotzen denean 
estrategiak ahuldu egiten dira, 
nahiz eta plan estrategikoak egin. 
Gizartean alor asko, eta euskal-
gintza ere bai, estrategia maila-
ko ahulaldi batean dago. 

Euskaltasunaren norabideaz apun-
teak titulatu duzu liburua. Zergatik 
apunteak?
Ehunka testu zatirekin osatua 
da liburua, zati nahiko laburrak. 
Gauza asko dago, gai asko, gehie-
gi beharbada. Espero nuena bai-
no gehiago. Gauzak apuntatzeko 
tonuan egin nahi izan dut, erraz 
irakurtzeko moduan. Eztabaida 
sortzeko helburuarekin, eta ez 
jakintzaren talaiatik egindako 
zerbait balitz moduan. Horrega-
tik deitu diet apunteak.
Ilunaldi estrategikoa aipatzen duzu. 
Ikuspegi ezkorra daukazu euskal-
gintzaren gainean?
Ez eta bai, baina aldarte eraiki-
tzailean eginda dago. Proposamen 
eta proiekzio dezente dago eta 
hori ezin da ezkortasun mota 
batetik egin. Era berean, testua 
bada kritikoa edo kezkatua. Bost 
hamarraldi egin ditugu, 50 urte, 
euskalgintza modernoaren aroan. 

Horri daukan balioa eman behar 
zaio. Egin dena izugarria da, eta 
aitortzea sen onekoa da. Ikuspe-
gi unibertsal batetik begiratuta, 
munduko beste hizkuntza gehie-
netatik, euskal hiztun komuni-
tateak egin duena oso kontuan 
hartzekoa da. Baina ez dezagun 
egin mediku-diagnostiko okerra. 
Dagokigun osasun-diagnostikoa 
serioa da, arduratzekoa. 
Zergatik?
Belaunaldi berrien joeretan eta 
mundutik datorkigun input uhol-
dean euskarak ze igeri mota egin-
go duen ikusteko dago. Berrasma-
tu beharra dago gauza asko, eta 
mendeak galdera asko dakar. Hori 
sentitu daiteke modu dramatikoan 
edo tonu jolastiagoan.
Hizkuntzen hegemoniaz ere badihar-
duzu. Zer esan nahi duzu? 
Dentsitate guneak ere behar ditue-
la hizkuntzak. Hegemonia kon-
tzeptuaren inguruan hiru begira-
tu egiten ditut, elkarren osagarriak. 
Horietako batean azpimarratzen 
da euskararen dentsitate guneak 
indartzeko beharra. Eta ez naiz 
ari dentsitate geografikoez baka-
rrik: hedabide bat, eskola bat, 
fakultate bat, kulturgintza sare 
bat... euskarak taupada eta sor-
mena lortzen dituen guneak.
Politikoetan edo erakundeetan 
baino gehiago jendarte auto-eratuak 
indartzean jartzen duzu begia…
Politika eta polistika hitzen arte-
ko joko bat egiten dut. Berez, 
politika da polisa, hau da, herria 
bere osotasunean pentsatzea: 
herrigintza. Baina politika hitza 
erabiltzen da izendatzeko alderdi 
politikoen jokoa estatuko boterea 
lortzeko eta administratzeko. 
Tranpatxo bat eginez, jolas bat, 
orrialde batzuetarako polistika 
hitza erabiltzen dut liburuan, 
herrigintza zabalagoa izendatzeko, 
eta beste joko politiko horrekin 
dialektikan jartzeko. Hizkuntzaren 
gaia, jakina, erabat polistikoa da, 
eta politikoa ere bai. Despolitiza-
zioa ez, berpolitizazioa behar dugu, 
oinarri desberdinetan. Oso kontuz 
ibili behar dugu alderdi ikuspegi 
konkretu baten aldera identifika-
tzearekin euskararen aldarria. 
Euskalgintzaren taupada autono-
moa bere lekuan jarri behar dugu, 
aro berri honetan. Eta arlo batzue-
tan horretan ez gabiltza oso fin, 
gauzak eta ideiak nahasita dabil-
tza, inertzia asko dago. 

Jon Sarasua, Eskoriatzan, Huheziko fakultatean, martitzenean.  |  EnEko AzkArAtE

Jon sarasua | irakaslea

"liburu honetan ez ditut ideiak ezkutatu 
nahi izan lagunen arteko bakeagatik"

'Euskaltasunaren gaineko apunteak' batu ditu jon sarasuak liburu batean
soraluzeko topaEgunean aurkeztuko ditu euskalgintzaren gaineko hausnarketak

"Helburua izan da 
debatea sortzea, ez 
jakintzaren talaiatik 
idaztea"

"Alor askotan, baita 
euskalgintzan ere, 
estrategia mailako 
ahulaldian gaude"

"Dentsitate guneak 
behar ditu euskarak, 
taupada eta 
sormena dutenak"

"liburuak badauka 
boltajea eta eragile 
batzuk deseroso 
senti daitezke"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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4. edizioa

Amaia 
txintxurreta 
kantariko 
aurkezlea

Izena emateko azkeneko eguna urriaren 2a izango da.
bi modutara eman daiteke izena: telefonoz 943 25 05 05 
edo posta elektronikoz  idazkaritza@goiena.com.

Parte hartzea doan da. 
Ez da derrigorrezkoa goiena klubeko bazkide izatea.

goiena komunikazio taldeak debagoienean kAntAri karaoke-ikuskizuna laugarren 
aldiz antolatu du. 

udazkenean egingo dugu kAntAri. beraz, debagoienean bizi bazara, 2001. eta 
2005. urteen artean jaio bazinen eta euskal kantuak abestu eta dantzatzeko prest 
bazaude, animatu eta eman izena.

gutxienez hiru laguneko eta gehienez bost laguneko taldeak osatu beharko dituzue. 
Abestiak zozketa bidez banatuko ditugu. 

Garaiz zabiltza

eman izena!

Informazio gehiago:  943 25 05 05 
http://blogak.goiena.net/kantari/
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D
uela gutxi Deusto Busi-
ness School-eko deka-
noarekin izan naiz; 
XXI. mendeko gizakiok 

Errenazimendu berri batean 
gaudela dio, non aurreko jarre-
ra, iritzi eta jokabideak ez 
duten zentzurik, norbanakoak 
benetako protagonistak garen 
eta balioa ezagutzatik, malgu-
tasunetik, multi-kulturalita-
tetik eta erakargarriak izate-
ko gaitasunetik sortzen den. 
Bestalde, industrian datozen 
aldaketez Tecnaliak uztailean 
egin zuen jardunaldian, auke-
ra izan genuen Frantziako 
Nord-Pas de Calais-en eratzen 
ari diren ekimen publiko-pri-
batuari buruz jakiteko, ener-
gia berriztagarrien inguruan 
sustatu behar dituzten hainbat 
inbertsio, egitasmo eta lan
-ildori esker hamarkada batean 
munduko erregio industrial 
aurreratuenetako bat bihur-
tzeko asmoa dute; Tecnalia 
eta Veolia euskal enpresak 
parte hartzen dute. 

Mundua azkar aldatzen ari 
da; gipuzkoarrok zertan ari 
garen galdetzen diot nire burua-
ri eta ezinezkoa gertatzen zait 
zuzen gabiltzanik erantzutea. 
Aldundian egitasmo ekonomi-
korik gabe, aurreko urteetan 
abian jarritako ekimenak gel-
di, enpresetan krisiarengatik 
pairatzen ari garen zailtasunei 
inon gertatzen ez diren modu-
ko lan harreman gatazkatsuak 
gehitzen zaizkie; eta politika-
ri gehienen kritikak lehiakor-
tasuna sustatzeko asmoz era-
bakiak hartzen dituzten enpre-
sarien ordezkariei zuzentzen 
zaizkie. Berandu izan baino 
lehen konturatuko gara oker 
gabiltzala? Ezinezkoa dela 
lanpostu duinak eta ondo 
ordainduak, sarrera fiskal 
handiak eta iraunkorrak, ongi-
zatea eta zerbitzu publiko zabal 
eta doakoak izatea, ahalegin 
pertsonala, bikaintasun pro-
fesionala, arriskuak hartzeko 
adorea, ekintzailetasuna, enpre-
sa lehiakor eta egitasmo par-
tekatuak sustatu gabe? 

Gaitasunak izanda, aurrei-
ritzi antzuak eta barne beldu-
rrak gainditu ezinik, aurrera-
penaren aukerak alferrik 
galtzen dituen herriak, bere 
buruari eta ondorengoei, txi-
rotasuna, menpekotasuna eta 
emigrazioa besterik ez dio 
eskaintzen. Eta bada jadanik, 
gure buruari kontuak eskatzen 
hasteko garaia.

Gipuzkoa 
noraezean

"berandu izan baino 
lehen konturatuko 
gara oker gabiltzala?"

z a b a l i k

EDuArDO
ZubIAurrE
goiena.net/iritzia/

g u t u n a k

Lomceri ez!  
Inposaketei ez! 
Iker Elexpuru, garazi garitaonaindia, Nerea 
Agirre, mari karmen garrido, Oihana Aranburu, 
maite Otxandiano, Alaitz morras, larraitz 
Herrero, Amaia Arrieta eta Eneritz ugalde
(Hezkuntzaz arduratutako Arrasateko lantaldea)
Arrasate

Lomce-ren inguruan hamaika kezka eta 
eztabaida. 

Informazio ugari, kontrako ahots asko.
Zer gertatzen da gure herrian? 
Zer dugu esateko honen aurrean? 
Opor aurretik gaiaz kezkaturiko 

herritar talde bat elkartu eta gure kezka, 
ideia eta burutazioak konpartitzen hasi 
ginen. 

Egungo hezkuntzaren egoeraz eta 
Wert-en aurre-proiektuak suposatu eta 
ekarriko lukeenaren inguruan 
informazioa, irakurketak eta eztabaidak 
konpartitu ostean, lege honi ezezkoa esan 
eta inposaketen aurrean planto egiteko 
arrazoi eta urraketa nagusiak 
mahai-gaineratu nahi ditugu, Lomcek 
suposatuko lukeen atzeraldia irudikatuz.

1-Helburu merkantilistak eta 
pribatizazioaren lehenestea. Helburu gisa 
ez da herritar bizitzarako prestakuntza eta 
garapen integrala aipatzen; hezkuntzaren 
helburu gisa, merkatuaren interes eta 
beharrei erantzuna ematea azaltzen da. 
Lomceren printzipioek, beraz, eredu 
neoliberal basatiaren ikuspegia islatzen 
dute.

2-Elitista. Emaitza eta botere 
ekonomikoan oinarritutako 
lehiakortasuna eta sailkapenak sustatzen 
ditu.

3-Hezkuntza eskubide eta printzipio 
inklusiboen urraketa. Curriculum bakarra 
eta bide paraleloak planteatzen dira 
homogeneotasunaren bidean, eta honek 
testuinguru ezberdinen eta existitzen den 
aniztasunaren kontra egiten du. 
Norberaren errealitatea ukatu eta 
murrizten du. 

4-Segregazioa. Onartezina da 
parekidetasunean oinarritutako balore eta 
heziketari lotutako neurriek duten kutsu 
baztertzaile eta atzerakoia; esaterako, 
sexuen araberako segregazioa diruz 
lagunduz.

5-Curriculumaren kontrola-hezkuntza 
eredu zentralista eta hegemonikoaren 
gailentzea. Herri gisa, gure herri, kultura 
eta hizkuntzaren ukazioa areagotzen du, 
Euskal Curriculumaren alde egindako lan 
eta ibilbidea aintzatetsi gabe.

6-Euskara. Hirugarren mailako 
hizkuntza bilakatzen du.

7-Erlijio katolikoaren inposaketa. 
Erlijio bakar baten ideiak herritarrak 
batzen gaituzten balore etikoen maila 
berean jartzen du, beste erlijioak ere 
baztertuz.

8-Ebaluazio etengabeak eta 
kanpo-kontrola areagotzea. Ebaluazio 
sistema gogortuko da LH, DBH eta BH 
bukaeran, espainiar estatu guztian irizpide 
berdinak jarraituko dituzten frogak 
ezarriz. 

9-Antolaketa hierarkizatu eta bertikala. 
Erabaki-guneen desagertzea eta 
hezkuntza-komunitatearen parte-hartze 
aukerak murrizten ditu. 
Eskola-kontseiluak aholku organo soilak 
bilakatuko ditu.

10-Masifikazioa. Ratioak handituko 

dituzte; hau, batetik, hezkuntza 
laguntzaren behar handiena duten 
ikasleen kalterako izango da, hauek 
porrotera eta irakasleak lan baldintza 
gogorragoetara kondenatuz.

Oinarrizko hezkuntza eskubide eta 
guztiontzako hezkuntza eskubideak 
bermatuko dituen hezkuntza eredu eta 
hezkuntza politikak aldarrikatzen ditugu 
honen aurrean. 

Gure ezaugarri eta beharrizan propioei 
erantzunaz, orain arte egin dugun 
ibilbidea aintzat hartuz, hobetzeko ditugun 
alderdi eta erronkei helduz, gure herriak 
behar duen hezkuntza ereduari buruz 
eztabaidatu eta erabakitzeko eskubidearen 
alde egiten dugu. 

Eta hezkuntza herri baten etorkizuna 
eraikitzeko zutabe garrantzitsuenetarikoa 
bada, Wert-en esku ezin dugula utzi uste 
dugu. 

Beraz… Lomceri ez! 
Euskal Herrian gure hezkuntza sistema 

propioa eraiki! 
Urriaren 12an denok Bilbora!

Energia burujabetza 
jardunaldiak
Arkaitz Irureta Arrieta
Elgoibar

Politikari eta enpresariak 4 urterako plan 
estrategikoak egiten ari diren bitartean, 20 
urte barru prospektiba oso txarrean 
egongo gara energia arloari dagokionez.

Etorkizuna bermatu nahiko badugu, 
orain da ekiteko unea. 

Horregatik, energia burujabetza 
helburu hartuta, gure kasa urratsak 
ematen hastea ezinbestekoa da.

Elgoibarren irailaren 28an bidea 
zabaldu nahi dugunon topaketa egongo da, 
eta zu ere gonbidatu nahi zaitugu gurekin 
batera parte hartzera. 

Goizeko 9etan hasita honako puntuak 
jorratuko dira: Energia Auzolan taldearen 
aurkezpena, Energiaren arazoa 
etorkizunean, Energia berriztagarriak eta 
efizientzia energetikoa (kontsumoa jaisteko 
instalatzaile baten aholkuak), Kooperatiba 
energetikoak Som Energia Gara eta 
GOIENER, Energia burujabetzarako traba 
den espainiar legedi energetiko berriaren 
azterketa eta Berriztagarrien mugak 
ingurugiroarekiko. 

Ondoren, egun martxan dauden 
proiektuei buruz hitz egingo dugu eta, 
bukatzeko, egitasmo lokalei laguntza 
emateko Basque OSEren aurkezpena 
entzungo dugu. 

Energiaz beteta Elgoibarren elkar 
ikusiko dugulakoan, larunbatera arte.

San Migeletan ere, zapi 
laranja lepoan: 
elkartasunetik 
konpromisora!
Itsaso Pagoaga
(Aretxabaletako LibrE lantaldea)
Aretxabaleta

Urrian Euskal Herriaren kontrako beste 
eraso bat datorkigu. Gatazkaren 
konponbiderako prozesuak jasaten duen 

hamaikagarren erasoa. Oraingoan, 80 
euskal herritar eta 110 taberna eta elkarte 
izango dira epaituak. 

Alde batetik, 2002. urtean Garzonek 
irekitako operazioan atxilotutako 40 
herritar eta 110 herriko taberna izango 
dira epaituak. Tartean, Arrasateko Irati 
taberna eta Bergarako eta Oñatiko Arrano 
tabernak. Besteak beste.

Bestetik, 2009an atxilotu eta 
torturatuak izan ziren 34 gazte eta 
hurrengo hilabeteetan atxilotutako beste 6 
gazte ere izango dira epaituak. Denera, 40 
gazte. Tartean, Irati Mujika amezketarra.

Garai berri hauen aurretik epaiketa 
politikoek zentzu gutxi bazuten, gaur egun 
are eta zentzu gutxiago dute. Konponbide 
prozesuaren aurkako eraso hauek, eta 
eman diren pausoak eman eta gero, 
onartezinak dira.

Jendartearen elkartasuna eta 
konpromisoa ezinbestekoak dira. 
Konponbidearen aldeko pausoak    
emateko elkartasun ekimen ezberdinak 
antolatuko dira. Eta bertan parte   
hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hori dela 
eta, aurtengo San Migel jaietan zapi 
laranja janzteko gonbita luzatzen   
dizuegu.

Elkartasunetik konpromisora!

Asier Guridi askatu!
garazi goitia
(oñatiko sorturen kontseiluaren izenean)
oñati

Oñatiko Sorturen iritziz, Asier Guridiren 
atxiloketak logika bati erantzuten dio: 
estatuek prozesua apurtzeko daramaten 
jarrerei, hain zuzen, horretarako beraien 
eskura dituzten baliabide guztiak horren 
zerbitzura jartzen dituztelarik. 

Honela, Aieteko Bake Konferentziak 
eta ETAren erabakiak irekitako 
konponbiderako aukerei, ondoren euskal 
iheslari politikoek Biarritzen eginiko 
agerraldian atxikimendua emateaz gain, 
proposamenak eta konponbiderako 
konpromiso zuzena egin zuten.

Espainiar eta frantziar estatuek 
proposamen hauei muzin egiten diete eta 
nahiago dute errepresio eta 
sufrimenduaren gurpil zoroaren eskeman 
jarraitu gatazka politikoan dituen 
erantzukizunak ezkutatu nahian. 

Madrilgo eta Parisko gobernuak zelai 
politikoa lokazten ari dira etengabe, 
konfrontazio giroa piztu nahian euskal 
gizartean, baina beraien jokabidearekin 
lortzen duten bakarra gatazkaren behin 
betiko konponbidea nahi duen herritarren 
gehiengoarengandik gero eta gehiago 
urruntzea da.

Dei egiten diogu Venezuelako herriari, 
torturatzaileak defenditzen dabilen 
espainiar eta frantziar estatuen eskaerei 
ez diezaiela men egin. 

Euskal gizartearen gehiengoak apustu 
argia egiten du bakea eta eszenario 
demokratikoa eraikitzeko. 

Oñatiko Sortuk bat egiten du 
gehiengoaren nahi honekin eta bere esku 
dagoen guztia egingo du momentu oro 
prozesuaren aldeko bere konpromisoa 
bururaino eramateko.

Herri honetan abian jarritako bake 
prozesua blindatzea guztiori dagokigu eta, 
beraz, ezinbestekoa izango da 
errepresioaren aurrean kalera atera eta 
mobilizatzea.

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00
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H e r r i a k

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARAMatxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

berGara

OIHANA ElOrtZA  |  bErgArA

Auzolanean garbitu gura dute 
ibaia bergararrek, eta deialdia 
egin dute jendeak izena eman 
dezan. "Ahalik eta jende gehien 
batu gura dugu", adierazi du Uxue 
Zabaleta herritarrak. 

Deba ibaia garbitzeko deialdia 
Mankomunitateak egin du eta 
asmoa da Eskoriatzatik Soralu-
zerainoko ibai zatia garbitzea, 
Oñatira ere helduta. Urriaren 
13a da jarri duten data.

Hiru gune 
Bergaran pentsatu dute nola eta 
non egin. "Epeletik Osintxurai-
noko tartea garbituko dugu ber-
gararrok. Horretarako, ibaia zati 
ezberdinetan banatu dugu eta 
taldetxo bakoitzak dagokion zatia 
garbitzeko ardura izango du. 
Baina guztion artean egin gura 
dugu", dio deialdiarekin bat egi-
ten duen Uxue Zabaletak.

Garbiketa lana ondo antolatzen 
hasteko, hiru puntu nagusi zehaz-
tu dituzte: Labegaraietako kirol-
degia, herriko plaza eta Osintxu. 
"Horrela, San Antoniotik Epele-
ra bitarteko zatia garbituko dute-
nak Labegaraietan elkartuko 
dira; erdigune, poligono eta Meko-
lalderainoko zatian ibiliko dire-
nak San Martin plazan elkartuko 
dira eta Osintxu inguruko zatia 
garbituko dutenak, Osintxun 
bertan. 08:30ak izango da elkar-
tzeko ordua, eta hantxe egingo 
dira, gero, taldetxoak eta bana-
keta", azaldu du Zabaletak.

bizikleta eta arropa 
Elkartze puntuetan talde argazkia 
atera ostean, ibaian gora edo 

behera joango dira boluntarioak. 
"Jendea bizikletan etor dadila 
gomendatzen dugu. Ibaira puntu 
ezberdinetatik jaitsiko gara, eta, 
bidegorria erabiliz, bizikletekin 
berehala iritsiko gara jaitsiera 

puntu horietara", zehaztu du 
Zabaletak.

Ibaia garbitzeko eraman beha-
rreko materiala eta arropa dela 
eta, ez kezkatzeko adierazi dute 
deialdia egin duen taldeak, herri-
tarrek eta udal ordezkariek osa-
tzen duten taldeak. "Materiala, 
hau da, zaborra batzeko behar 
diren ontziak, garabiak... Udalak 
jarriko ditu. Herritarrok arropa 
erosoa baino ez dugu eraman 
behar; suerta daiteke ibaira ero-
ri eta bustitzea ere; beraz, alda-
tzeko beste arropa bat eramatea 
ere, gaizki ez. Oinetakoak ere 
berdin, erosoak, eta, ahal dela, 
orkatiletan ondo lotzen direnak, 
bihurrituak saihesteko". 

izena eman behar da 
Deialdia zabala da, herritar denei 
zuzenduta dago eta izenematea 
zabalik dago. Agorrosinen, kul-
tura etxean edo udaltzaingoan 
eman behar da izena hilaren 30a 
aurretik. Posta elektronikoz ere 
egin daiteke, mezua bidalita erre-
kagarbitzeko@gmail.com helbi-
dera. Garrantzitsua da, baina, 
izena aurrez ematea, asegurua 
egin behar da-eta. 14 urtetik gora-
koek eman dezakete izena eta 
adingabeek gurasoekin parte har 
dezakete. Lana egin ostean, 13:00e-
tan mokadutxo bat hartzeko 
aukera egongo da herriko plazan 
herriko elkarte gastronomikoen 
eskutik.

Epeletik osintxurainoko tartea garbituko dute herritarrez osatutako 'brigadek'

Deba ibaia auzolanean garbitzeko 
deialdia egin dute urriaren 13rako 

Deba ibaiaren ertzean egin zuten deialdia herritarrek eta udal ordezkariek martitzen arratsaldean.  |   irAti goitiA

Beste herri 
batzuetan

mankomunitatea ur 
eta Errekaren Astea 
antolatu du urriaren 13tik 
19ra Mankomunitateak eta 
erreka garbitzea antolatu 
diren ekitaldietako bat 
izango da. Bada, herri 
bakoitzak erabakiko du 
nola antolatu garbiketa eta 
zein ordu eta gunetan 
elkartu. 

oñati Oñatin erakusketa, 
mendi irteera eta hitzaldiak 
ere antolatu dituzte, erreka 
garbitzeko deialdiaz gain. 
urriaren 10etik 20ra 
bitartean egingo dituzte.

arrasate Arrasatek ere 
bat egingo dut urriaren 
13rako deialdiarekin. 
Erakusketa eta hitzaldia 
ere antolatu ditu.

Gainerakoak Bailarako 
beste herri batzuk ere ari 
dira eurek antolatutako 
ekitaldien egutegia 
prestatzen.

arazteGia urriaren 
19rako, Epele eta 
Mekolaldeko araztegiak 
bisitatzeko irteerak 
antolatu ditu 
Mankomunitateak. 
10:30ean euskaraz eta 
12:00etan gazteleraz.

datua

Labegaraietan, San Martin 
plazan eta Osintxun 
elkartuko dira, 08:30ean.

3
ELkArtzEko PuntuAk
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JON
Prentsa eta janari denda

EGUNERO ZABALIK:
Astelehenetik ostiralera 
07:00–13:30 /17:00–20:30

Zapatuetan eta domeketan 
07:00–14:00

ren
ZERBITZU BERRIA!

Erdiko kalea 9 ARRASATE
kioskoportalon@gmail.com
943 79 34 37

produktuak
helbide berrian:

kupoi hau ekarriz gero, 
IBAI-GANEren produktuetan

* 2013ko urriaren 6ra arte baliagarria. 
erosketa bakoitzeko kupoi bat.

%10eko 
deskontua*ADI!

Bi film eskainiko dituzte aste-
buruan Amaia antzokian: 
batetik, Elysium filma eman-
go dute bihar, 19:30ean eta 
22:00etan; eta domekan, 
19:30ean. Haurrei zuzenduta 
Gru 2 animazio filma eskai-
niko dute, 3D-n izango da eta 
bihar eta etzi ikusi ahal izan-
go da, 17:00etan hasita.

Gaur, egubakoitza, Santa Mari-
nako erretiratuen elkartean 
emango dute gripearen aurkako 
txertoa; astelehenean, berriz, 
Uribarrikoan; eta martitzenean, 
Etxaluzen. 12:00etatik 13:00ak 
bitartean. Gainera, anbulatorioan 
egunero emango dituzte. Horre-
tarako, aurrez hartu beharko 
dute txanda interesatuek.

Gripearen aurkako 
txertoa emango dute gaur 
Santa Marinan

'Elysium' eta 'Gru 2' 
filmak, asteburuko 
Amaiako eskaintza

Iraileko azken egubakoitza 
da gaur, eta, ohi duen moduan, 
agerraldia deitu du Herrirak. 
Herriko Plazan izango da, 
19:30ean hasita. Modu horre-
tan, 197/2006 doktrina eteteko 
eskatuko dute gaurko elka-
rretaratzearekin, eta, besteak 
beste, Garratz, Kanto eta Gau-
txori-ren egoera salatu.

Azken egubakoitza 
izanda, agerraldia 
deitu du Herrirak

Erdigunean ere TAO 
sistema ipintzeko asmoa 
erakutsi du Udalak
gertek enpresari zerbitzua esleituta, abendurako 
martxan ipiniko dute uribarri-Loramendi gunean
ZurIñE vElEZ DE mENDIZAbAl

Martitzeneko ezohiko bilkuran, 
Uribarri-Loramendi inguruan 
epe laburrera ezarriko duten 
TAO sistema kontrolatzeko zer-
bitzua Gertek enpresari esleitu 
zion Udalak; lau urtez izango du 
horren ardura. Kontratuaren 
formalizazioaren berri Europako 
buletinean argitaratu behar denez, 
Udalak gune horretan TAO sis-
tema urte amaieran ezarriko 
duela aurreikusi du. 

Udal Gobernuaren bozeramai-
le Maider Morrasek TAOren 
proiektuaren nondik norakoak 
ekarri zituen gogora: "Mugikor-
tasun Plan orokorraren barruan 
kokatutako proiektua da. Plan 
beraren barruan egongo lirateke 
dagoeneko eginiko proiektu 
batzuk: esate baterako, alde zaha-
rra oinezkoentzako gune bilaka-
tzea eta hiribusaren geltoki kopu-
rua handitzea". 

sei hilabetez proba moduan 
Uribarri-Loramendi gunean sis-
tema berria martxan ipini eta 
sei hilabetez proba moduan egon-
go da. "Denbora horretan proba-
tuta, neurri zuzentzaile batzuk 
beharko dira. Hau da, bertako 
bizilagunekin, komertzioekin eta 

unibertsitatearekin harremane-
tan ipini eta akatsak non dauden 
ikusiko genuke, konponbidea 
emateko.

erdigunean ere bai
Arrasaten urte amaieran martxan 
ipiniko duten aurreneko gunea, 
baina, ez da Udalak herrian gura 
duen bakarra, eta aparkamendu 
erregulatuaren funtzionamendua 
erdigunean ezartzeko asmoa ere 
badute.

Eta hasi dira proiektua lan-
tzen, aditzera eman dutenez. 
"Abendurako idatzita egongo dela 

uste dugu. Eta bertan jasoko dira, 
besteak beste, zenbat toki behar-
ko den eta zenbat azpigunetan 
egongo litzatekeen banatuta". 

Udala hasi da dagoeneko egi-
tasmoa lantzen, eta horretarako 
Ibai-Artereko kideekin egin du 
berba, esate baterako, gaiarekiko 
duten iritzia jakiteko. 

Behin proiektua eginda, bere 
denbora beharko du proiektuak 
aurrera eramateko. "Uribarri
-Loramendi gunean bezalaxe, fase 
ezberdinetatik pasatu beharko 
du proiektuak, aurrera atera ahal 
izateko".

Erdigunean ere jarri gura dute TAO sistema bidezko aparkatzea.  |   z.v.d.m.Z.v.D.m./u.m.  |  ArrAsAtE

Arrasateko Udalaren Enplegu 
Sailak hondakinen gaineko 
ikastaroa antolatu du, gizarte-
ratze prozesuan dauden langa-
beei zuzenduta.  

lan-poltsa, ekocenterrerako
Hondakinen trataeraren ingu-
ruko eginkizun ezberdinetara-
ko prestatuko dituzte ikasleak. 
Modu horretan, hondakin zati-
ki ezberdinak izaeraren zein 
jatorriaren arabera identifika-
tzen irakatsiko zaie. Hondakinen 
kudeaketaren ezaugarriak zein-
tzuk diren ezagutu zein segu-
ratasun eta lan osasunari ere 
helduko diete, besteak beste. 

Behin ikastaroa amaituta, 
lan-poltsa bat eratzea da asmoa. 
Hain zuzen ere, Emaus Gizarte 
Fundazio Taldeak egun garatzen 
dituen eta etorkizunean Arra-
saten ASAM industria pabiloi 
zaharraren tokian irekiko duen 
Ekocenter berriaren irekiera-
rekin garatuko duen ekintzeta-
rako erabiliko da. 

ikastaroaren ezaugarriak 
Doako ikastaroa da eta urriaren 
11ra arte dago izen-ematea zaba-
lik. 27 eskola-egunetan banatu-
ta, 80 ordu iraungo du. Lan 
munduan txertatzeko zailtasu-
nak dituzten pertsonei zuzen-

dutako ikastaroa da. Bertan 
parte hartzeko baldintzak ere 
badaude: langabezian egotea, 
Arrasaten erroldatuta egotea, 
gizarteratzeko hitzarmen bat 
sinatzeko baldintzak betetzea 
eta lan baimena izatea. 

aspaldiko elkarlana
Udalak eta Emaus Fundazioak 
aspalditik dihardute elkarla-
nean. Nafarroa etorbideko 
gizarteratze tailerrarekin eta 
dendarekin emaitza onak ari 
dira eskuratzen, bai sozialki, 
bai eta ingurumen ikuspegiari 
dagokienez. 

Udal Gobernuak, gainera, 
Ekocenterraren aldeko apustua 
egin zuen eta Foru Aldunditik 
Emausi 440.000 euro aitortu 
dizkio proiektuarentzako.

Gizarteratze bidean 
dauden langabeei 
zuzenduta, ikastaroa
Hondakinen trataeraren ingurukoa da eta 
lan-poltsa osatuko dute Emausekin aritzeko

Emausek Ekocenterra irekiko du eta lan-poltsa osatuko dute ikasleekin.  |   j.b.

datua

Enplegu Sailaren 
ikastaroak 80 orduko 
iraupena izango du, 
27 ikastaro-egunetan 
banatuta.

80
ordu
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Mondrako beteranoek berri-
ro jantziko dituzte fuboleko 
botak eta zelaira irtengo 
dira. Hain zuzen, futbol tal-
dearen mendeurrenaren 
ospakizunen barruko ekimen 
berezian hartuko dute par-
te. Hala, hiruko partidua 
jokatuko dute, eta talde arra-
satearrak Realeko eta Ath-
leticeko beteranoak izango 
ditu aurkari. 

45 minutuko hiru partidu 
Domekan elkartuko dira 
Mojategin, 10:00etan hasita. 
Partidu bakoitzaren iraupe-
na 45 minututakoa izango 
da, antolatzaileek aurreratu 
dutenez. Lehenengo eta 

behin, Athleticen eta Mon-
draren arteko partidua ikus-
teko aukera egongo da. 
11:00etan, Reala eta Athletic 
lehiatuko dira eta 12:00etan, 
Mondra eta Reala. 

"Zuzendaritza batzordeak 
jende guztia animatu gura 
du partidura etor dadin, 
mendeurreneko ekimena 
baita". Domekako partiduak 
ikusteko sarrera 3 eurotan 
egongo da.

Mendeurrenaren harira 
ekintza ugari antolatu dituz-
te aurten Mondrakoek. "Eta 
domekakoaz gain, urtea 
amaitu bitartean beste batzuk 
egingo ditugu". Oraindik, 
baina, zehazteke dituztela 
azaldu dute. 

Mondrako beteranoak Realekoen 
eta Athleticekoen aurka domekan

Z.v.D.m.  |  ArrAsAtE

Badatoz San Migel jaiak Garagar-
tzara eta domekara bitartean zer 
egin izango dute bertako bizila-
gunek. Ikurrina igota eta etxafue-
goak botata hasiko dute jaia gaur, 
19:00etan. Arrasateko trikitilariek 
kalejira egingo dute (19:30), Txin-
parta taldearekin dantzaldia egon-
go da (22:30) eta berakatz-zopa 
banatuko dute goizaldean.

Bihar eguerdian, umeen jola-
sak egingo dituzte. "Betiko jolasak 
berreskuratu gura izan ditugu, 
aspaldi egiten genituenak; arrau-
tza koilaran eramatea, esaterako". 
Arratsaldean, Gorritiren anima-
liak eta meza (17:30) eta gauean 
Kaixo taldearekin dantzaldia (22:30) 
egongo dira. 

Domekan, aldiz, Kobateko IX. 
futbol partiduak jokatuko dituzte, 
Mondra, Urola, Uda, Fundacion 
Vitoria eta Garagartzako taldeen 
artean (10:00). San Migelen ome-
nezko meza esango da (11:00) eta 
Txikitxu taldearen emanaldiaren 
ostean (13:00) auzo bazkaria egin-
go dute.

300 kilo buzkantza 
Eta ohiturari jarraituz, buzkantzak 
jateko aukera egongo da gaur eta 
bihar, auzetxean, 18:30ean hasita. 
Arrasateko Agirre-Etxe eta Ota-
mendi harategiek izan dute, bes-
te behin, horiek egitearen ardura. 
"Aste honetan buru-belarri ibili 
gara lanean. Bi harategien artean 
300 kilo egin ditugu". 

Aurten ere buzkantzak barra-barra 
Garagartzako San Migel jaietan

Iazko San Migeletako une bat.  |   goiEnA

Z.v.D.m.  |  ArrAsAtE

Adineko pertsona baten zain-
tzaile diren familiakoentzat 
–seme-alabak, senar-emaz-
teak...– Norbere buruaren 
zaintza: besteak zaintzeko 
norbere burua zaintzen ikas-
taroa antolatu du Udaleko 
Ongizate Sailak, Sendian 
programaren barruan. 

Azaroaren 5ean, 12an, 19an 
eta 26an izango da, Kultura-
teko Loramendi gelan, 16:00e-
tatik 18:00etara. Izen-ematea 
BAZen egin behar da urriaren 
21a baino lehen. 

Ikastaroan 10-20 lagu-
nentzako tokia egongo da, 
eta PECE onuradunek –fami-
lia inguruneko zaintzarako 
zein profesionalak ez diren 
zaintzaileei laguntzeko pres-
tazio ekonomikoa jasotzen 
dutenek– izango dute lehen-
tasuna.

Hala, azaroko martitze-
netan, Matia Fundazioko 
Karmele Gurrutxagak azal-
duko die ikastaroko parte 
hartzaileei nola zaindu euren 
burua, "gero etxeko adinekoa 
ondo zaintzeko moduan izan 
daitezen".

Euren burua 
zaintzen 
ikasiko dute 
zaintzaileek

ZurIñE vElEZ DE mENDIZAbAl

Maritxu Kajoi ate joka dagoela 
iragartzen du urtero-urtero Nobe-
naixuek. Festa handia baino 
astebete lehenago, Herriko Pla-
zan, iturriaren alboan eta Mari-
txuren irudiaren azpian elkartzen 
dira Komisiñue osatzen duten 
lagunak, eta herritar guztiekin 
ospatzen dute dotore-dotore janz-
teko eguna iristear dagoela. 

Aurten ere plazara bertara-
tzen direnek musu-truk dastatu 
ahal izango dituzte bai gazta eta 
baita ardoa ere. "150 litro ardo 
inguru, 35 kilo gazta eta 30 base-
rriko ogi banatuko dira". 

Gainera, ohorezko inbutua 
banatuko dute gaur: Olentzero-
ren lagun eta karrozaren gida-
ri Patxi Gorosabelek jantziko 
du. "Azken 25 urteotan egin du 
lan hori, eta, beste edozer behar 
izanez gero ere, eskatu eta beti 
egon da prest. Bere prestutasu-
na aintzatesteko eta eskertzeko 
modu bat da inbutua berari 
ematea".

nobenaixuen jatorria 
"Maritxu Kajoi jaia oso ezaguna 
dela ez dago zalantzarik, baita 
kanpoan ere. Baina Nobenaixue 
ez, eta, bitxia dirudien arren, 
oraindik arrasatear askok ez 

dakite egiten denik ere". Baina 
bederatziurren jai hori ez da 
berria; 1987. urtean egin zuten 
lehenengoz eta 1998ra bitartean 
zapatuetan ospatzen zuten. 

Ez da denboran izan duen 
aldaketa bakarra. Hain zuzen 
ere, Nobenaixue beti ospatu izan 
da Maritxuren irudiaren azpian, 
eta irudia tokiz aldatu zuten 
1995ean. Lehen, Erdiko kalera 
ematen duen parrokiako atearen 
gainean zegoen, eta hantxe egin 
zituzten 1995era bitarteko Nobe-
naixuek. Ekimena ezagutzen ez 
dutenek aukera paregabea dute 

gaur 18:30ean hasiko den eki-
menean parte hartzeko: "Guzti
-guztiok zaudete gonbidatuta 
gurekin batera Nobenaixue ospa-
tzeko". 

eskuartean taldearen azoka
Debagoieneko artisauak batzen 
dituen Eskuartean elkarteak 
azoka egingo du gaur Herriko 
Plazan, 18:00etatik 21:00ak bitar-
tean. Hala, Maritxutarako bitxiak 
behar izanez gero, esaterako, 
bertan egongo diren 10-12 pos-
tuetan aurkitu ahal izango da 
zer edo zer. 

patxi Gorosabel, Olentzeroren karroza eramaten.  |   sErgio AzkArAtE

Olentzeroren gidari Patxi Gorosabel 
protagonista gaurko Nobenaixuen
Azken 25 urteotan eginiko lanagatik jantziko du gaur ohorezko inbutua

IV. Literaturjauzien barruan, 
liburu-askatzea egin dute 
asteon, esaterako. Datorren 
astean, berriz, Hitz ibiltariak 
izeneko saioaren txanda izan-
go da. Hala, eguen arratsal-
dean, urriaren 3an, literatu-
ra hurbilduko diote jendeari 
umore ukituarekin.

'Hitz ibiltariak' egingo 
dituzte eguenean 
herriko kaleetan

Fitness jaia egingo dute bihar 
kiroldegian. Body balance 
(10:00), body pump (11:00), 
gimnasia abdominal hipopre-
siboa (11:00) eta spinninga 
(12:00) eskainiko dituzte, doan. 
Bazkideendako eta bazkide ez 
direnendako da, baina izena 
eman behar da harreran.

Fitness jaia egingo dute 
bihar Musakolako 
kiroldegian 

arrasate

IKASTURTE 
BERRIAREN HASIERA!!!

UNIBERTSITATERAKO:
• Ingeniaritza.
• Enpresa ikasketak.

LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZA:
• LMH.
• DBH.
• Batxilergoa.

SARBIDE PROBAK:
• Goi mailako zikloetarako. 
• Unibertsitaterako.

HIZKUNTZAK:
• Ingelesa 
 – Ikastaro trinkoak:
  - Pet.
  - First. 
  - Advanced.
 – Ahozko aurkezpenak ingelesez.
 – Ingelesa bigarren hizkuntza 

daukaten irakasleentzako  
didaktika eta metodologia. 

• Alemana.

ELIKADURA:
• Elikagaien Manipulatzailea.

Araba Etorbidea, 3 - 1  •  20500  •  Arrasate • Tel.: 943 79 35 33
bastida@bastida.es • www.bastida.es



2013-09-27  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA12

m.b.  |  bErgArA

"Zaborrontziak ez hustea eta 
kaleko hondakinen pilaketa" 
salatu du asteon EAJko Udal 
Taldeak prentsa ohar baten: "Hon-
dakinen eta zaborren bilketaren 
eskasia eta utzikeria biziaz igaro 
dira hainbat hilabete. Udako 
hilabeteetan bilketarik eta zabo-
rrontzien husterik egiten ez zela 

ikusi ahal izan dugu, eta, ondorioz, 
herritarrok usain desatseginak 
eta zerbitzu txarrak jasan behar 
izan ditugu, zaborrontziak gai-
nezka eta zabor poltsak lurrean 
utzita".

Horren aurrean, EAJko zine-
gotziek salatu dute herritarrek 
tasak ordaintzen jarraitzen dute-
la, "geroz eta handiagoak, gaine-

ra, baina zerbitzuak okerrera" 
egin duela "nabarmen". Eta gehi-
tzen dute: "Kamioi erdiak hon-
datu egiten dira, eta, ondorioz, 
egun horietan ez da zaborrik 
batzen. Bestalde, zenbait zabo-
rrontzi ez dira garbitzen eta hon-
datzen direnak ez dira konpontzen 
eta, ontziren bat eramanez gero, 
ez da ordezkatzen. Material eta 
azpiegituren mantenu falta oso 
nabaria da eta egoera hori egu-
notan maiz errepikatzen ari da". 
Hori "birziklapena sustatzeko 
bidea ez" dela ere uste dute.

EAJko Udal Taldeak "zabor 
bilketaren eskasia" salatu du

Hondakinak lurrean.  |   bErgArAko EAj

mONIkA bElAstEgI  |  bErgArA

Udal Gobernuak Hondakinen 
Mahaiko negoziazioak bukatzea 
erabaki du. Adierazi dutenez, 
"mahaiaren progresiorik eza" izan 
da erabaki horren arrazoi nagu-
sia; "tamalez, ez gara adostasu-
nera iritsi", gehitu dute. 

Joan den ekainean eratu zen 
Mahaia eta martitzenean batu 
ziren azkenengoz. Gobernu Taldea 
osatzen duten Bilduk eta Aralarrek, 
EAJk, PSE-EEk, Bergara Zero 
Zabor taldeak eta Bergara Garbia 
plataformak parte hartu dute ber-
tan. "Mahaiaren hasierako helbu-
rua hondakinak biltzeko sistema 
adostea zen; izan ere, alde guztiok 
ikusten genuen gehiago birzikla-

tzeko beharra, eta abiapuntu komun 
honek animatu gintuen aurrera 
egitera", dio Gobernu Taldeak.

Ez dute lortu, ordea, bakoitzak 
ezartzen zituen baldintzak bildu-
ko dituen sistemarik adostea: 
"Luzaro jardun dugu lanean, 
gaiaren inguruan benetako ezta-
baida sortu da eta alde guztiok 
gerturatze ahalegina egin dugu, 
baina ez dugu lortu bakoitzak 
ezartzen genituen baldintzak bil-
duko duen sistemarik adostea. 
Saiatu garen arren, behin eta 
berriz iritsi gara puntu batera 
non ezinezkoa izan zaigun aurre-
ra egitea", azaldu dute.

"Hurbiltzen ahalegindu gara" 
Udal Gobernu Taldearen prentsa 
oharrean hauxe jasotzen da: 
"Hurbilketa egiteko asmoz, jato-
rriz proposatzen genuen atez 
ateko sistema egokitu eta siste-
ma misto batera hurbiltzeko 
ahaleginak egin ditugu". Eta 
gehitzen dute: "Herritarrekin 
bideratutako parte-hartze saioen 
ondoren, prest azaldu ginen hiru 
edukiontzi –urdina, horia eta 
beirarena– uzteko eta, mahaia 
sortu zenean, Bergara Garbiaren, 
EAJren eta PSE-EEren plantea-
menduetara hurbiltzeko asmoz, 
aurrekoez gain, edukiontzi 
marroia, organikoa biltzekoa, 
gehitzeko prest azaldu ginen, 
bai gu eta baita Bergara Zero 
Zabor taldea ere". 

Ez dute adostasunik lortu, 
ordea: "Ikusi dugu beraien plan-
teamenduetara hurbiltzeko gure 
ahaleginek, tamalez, ez dutela 
fruiturik eman. Gure ustetan, 
adostasunetara iristeko asko eman 
dugu; beste aldetik ez dugu, ordea, 
malgutasun bera aurkitu", esan 
dute.

eztabaida politikotik aldendu 
Eztabaida politikotik aldentzeko 
ahaleginak egin dituztela eta 
teknikariei protagonismoa ema-
tea proposatu zutela ere esan 
dute oharrean: "Hain zuzen, opor 
aurretik adostu genuena zera 
izan zen: Mankomunitateko tek-

nikariei sistemen bideragarrita-
sun tekniko eta ekonomikoa 
eskatzea. Eta horrela egin genuen. 
Baina teknikarien txostenetatik 
eratorritako emaitzak aintzat 
hartzeko konpromisoa eskatu 
genuenean, berriz ere oztopoak 
izan ziren. Horrela, bilerak egiten 
jarraitu dugun arren, konturatu 
gara indarrak alferrik galtzen 
ari garela eta gure pertzeptzioa 

izan da ez gabiltzala aurreratzen, 
eta abiapuntutik hurbilago gau-
dela helmugatik baino". 

Horrez gain, Udal Gobernu 
Taldearen esanetan, "mahaiak 
bilketa sistema adosteko izan 
duen ezintasunak Mankomuni-
tatea osatzen duten herrientzat 
programatu zen dinamika ozto-
patu du"; izan ere, "begi bistakoa 
da inbertsio berriak egin behar 

direla ahal bezain azkarren –esa-
terako, edukiontzi eta kamioi 
berriak–, eta hori ezinezkoa da 
erabaki zehatzik hartzen ez den 
artean", gehitu dute.

Etendako planifikazioari ekin 
Azaldu dutenez, horregatik guz-
tiagatik, hondakinen mahaian 
eramaten ari ziren eztabaida "buka-
tutzat" ematea eta "parte-hartze 
prozesuan adostu zen hondakin 
bilketa sistemarekin aurrera egi-
tea" erabaki dute; hau da, "papera, 
ontzi arinak eta beira orain beza-
la jasotzea –edukiontzietan– eta 
organikoa eta errefusa esekitokian 
biltzea". Horretarako, Mankomu-
nitateko teknikariei eskatuko 
diete eten ziren planifikazio lanak 
berriz hasteko.

Bukatzeko, eta testuinguru 
berri horretan, herritarrei lasai-
tasun mezua igorri diete.

'Impasse' 
egoeran zegoen

Bergara Zero Zaborren 
ustez, Mahaian parte 
duten guztiek "ahalegin 
handia" egin dute eta 
eurentzat ez da "ahalegin 
antzua izan". Hala ere, 
Gobernu Taldearekin ados 
daude "aspalditik impasse 
egoerara helduta" zegoela.

Bi arrazoi nagusi eman 
dituzte adostasunera ez 
iristeko: batetik, helburuetan 
adostasunik ez egotea: 
"Edozein sistema 
baloratzeko gertu egon gara, 
betiere, jasotako hondakin 
kopurua atez atekoarekin 
jasotzen denaren antzerakoa 
izanda, baina atez atekoaren 
kontrakoek ihes egin diote 
helburuak adosteari, euren 
ustez adostu beharreko 
bakarra batze sistema 
zelako". Jasotze sistemetan 
ere ez dira ados jarri: "Atez 
atekoaren kontrakoen 
aldetik beti egon da 
erresistentzia handia  
kontrol pertsonalizatuko 
sistemen kontra".

Hondakinen Mahaiko negoziazioak 
amaitzea erabaki du Udal Gobernuak
"mahaiaren progresiorik eza" izan da erabakiaren arrazoi nagusia

EAJ eta pSE-EE alderdiek eta 
Bergara Garbia plataformak ere 
eman dute euren iritzia 
Hondakinen Mahaiaren etenaren 
harira. Hain zuzen, prentsaurreko 
bateratua egin zuten atzo, 
eguena, eguerdian.

Agerraldian azaldu zutenez, 
"azkenean, Bergarako Bilduk, 
aldebakarrez, Hondakinen Mahaia 
amaitu du eta harekin akordioa 
sinatzeko edozein aukera zapuztu 
du". Agerraldiko deitzaileen 
esanetan: "Ez dituzte aintzat 
hartu bosgarren edukiontziaren 
alde gaudenon argudioak; hau da, 
Bergara Garbiarena, EAJrena eta 
pSE-EErena. Eta guztia 
herritarrenganako itxura hobetzeko 
asmoz egindako saiakera izan da, 
erabakia hartuta zegoelako".     

"erabaki politikoa da" 
Herrian dagoen "gizarte arazo 
bati buruzko erabaki politikoa" 
dela uste dute, "kontra azaldu 
diren herritarrenganako 
inposaketa delako". Eta 

azpimarratu dute: "Inposaketarik 
gabe eta ingurumen osasungarri 
baten aldeko gure konpromisoa 
babestuz, hemen gaudenon 
zilegitasuna berresten duten 
4.691 sinadura bildu, leihoetan 
poltsak zintzilikatu eta bestelako 
mugimenduak egin dira". 

"ez dute akordiorik nahi izan" 
Mahaiak iraun duen denbora 
"lanak aurreratzeko bakarrik" 
erabili dutela ere egotzi diote 
Gobernu Taldeari: "Hitz eman 
arren ez zuela atez atekoaren 
ezarketaren inguruan ezer egingo, 
negoziazio denbora euren lanak 
aurreratzeko erabili dute. Ez dute 
akordio batera irisi nahi izan eta 
existitzen ez den elkarrizketarako 
jarrera saldu nahi izan dute".  

Horren aurrean, "azkenik 
pentsatuta zutena egitea 
erabaki" dutela ere uste dute: 
"Hiru edukiontzi ezarri, beira, 
papera eta ontzi arinentzat, eta 
zintzilikarioak, organikoarendako 
eta gainerakoarendako". Baina 

eurek argi daukate udal 
Gobernuak proposatzen duen 
sistema "garestiagoa, 
deserosoagoa, antiestetikoagoa 
eta osasunarentzat kaltegarria" 
dela "eta aurretik jakin ezin 
ditzakegun ondorioak" ekarriko 
dituztela. 

"izaera demokratikorik ez" 
Hiru taldeen arabera, "horrek 
guztiak agerian lagatzen du udal 
gobernariek ez dutela izaera 
demokratikorik, badakitelako 
herritar gehienak planaren 
aurkakoak direla". Eta gehitu 
dute: "Askotan eskatu dugu Bildu 
gobernuan dagoen Zumaia zein 
Azpeitian lortutako akordioetara 
iristea, baina ez dute gure eskaera 
onartu nahi izan. Hori horrela, 
"herriaren iritzia berretsi nahi 
izanez gero, konponbide erraza" 
duela ere uste dute: "Herri 
kontsulta". Hain zuzen, 
Twitter-erako traola-hitza ere 
sortu dute Bergarako galdeketa 
bultzatzeko: #bergarakontsulta.

Bergara Garbiako, EAJko eta pSE-EEko ordezkariak, atzo, eguena, Irizar jauregian.  |   tXomin mAdinA

EAJ, pSE-EE eta Bergara Garbia: "Ez zuten akordiorik nahi"

bergara

PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 
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irAti goitiA

Joan den asteko egubakoitzean Venezuelan atxilotu zuten Asier 
Guridi Zaloña oñatiarraren atxiloketa salatzeko elkarretaratzeak egin 
dituzte aste honetan Foruen plazan, Oñatiko Sortuk deituta. 
Astelehenean egin zuten bat eta atzo, eguena, beste bat osoko 
bilkuraren aurretik. Hain zuzen ere, mozioa aurkeztu zuten atzoko 
osoko bilkuran. 

Guridiren atxiloketa salatu dute

Euskal Autonomia Erkidego-
ko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzi salak 
eman du epaia, eta Espainia-
ko bandera udaletxeko fatxa-
dan eta areto nagusian jarri  
beharko da. Atzo izendatu 
zuten organo betearazlea oso-
ko bilkuran, eta orain, bi hila-
bete izango dituzte bandera 
jartzeko, Udalak egin duen 
irakurketaren arabera. 

Espainiako bandera 
jarri beharko dute 
udaletxean

Hasi da gripearen aurkako 
kanpaina. Astelehenean Zubi-
llaga auzoan izan ziren osasun 
etxeko erizainak hango auzo-
tarrei gripearen aurkako 
txertoa ematen. Gaur Olaba-
rrietara auzoan izango dira, 
14:30ean, auzoko lokalean. 
Txertoa hartu gura duenak 
osasun txartela edo nortasun 
agiria erakutsi beharko du. 

Gaur emango dute 
gripearen kontrako 
txertoa Olabarrietan

I.g.  |  oÑAti

Aloña Mendi kirol elkartearen 
inguruan dabiltzan guztiak batu 
nahi dituzte bihar, mosaiko erral-
doia egiteko. "Gure helburua da 
Aloña Mendi elkarteak mugitzen 
duen jende guztia elkartzea eta 
kopuru handi hori irudikatzea 
mosaikoaren bitartez", adierazi 
digu antolakuntzan jardun duen 
Aratz Losadak. 

500 lagun
"Ez da Aloña Mendiko kirolariei 
eginiko deialdia soilik; laguntzai-
le, kolaboratzaile edo zuzendari-
tzan dabiltzan edo ibili diren 
guztiei egiten diegu dei. Aloña 
Mendirekin nolabaiteko harre-
mana duten guztiei", zehaztu digu 
Losadak. Hala, herritar guztiak 
animatzen ditu zapatuan 12:00e-
tan egingo den mosaikoan parte 
hartzera. 500 lagun elkartzea 

espero dute. "Nik uste dut jende 
asko etorriko dela, baina badakit 
talde batzuek hasi dutela denbo-
raldia dagoeneko; adibidez, fut-
bolekoek. Beraz, ordu horretan 
izaten badute partidua, ezin izan-
go dira etorri. Horregatik ani-
matu nahi ditugu baita inguruan 
dabiltzanak. Esaterako, beti lagun-
tzen dabiltzan gurasoak", esan 
digu Losadak. 

koloretako mosaikoa 
"Ezkutua egitea zaila izango da, 
batez ere, forma ematea, baina 
saiatuko gara. Dagoeneko marraz-
tu dugu paperean eskalan eta 
biharko ekitaldirako egingo dugu-
na da hori lurrean marraztu. 
Ondoren, jendea gainean koka-
tuko da, eta, dagoen tokiaren 
arabera, kolore bateko edo bes-
teko paper zati bat izango du", 
azaldu digu Losadak.

Mosaiko erraldoia egingo dute 
Aloña Mendi elkartekoek bihar
500 lagun elkartu nahi dituzte Foruen plazan, 
denen artean kirol elkartearen ezkutua irudikatzeko

IrAtI gOItIA  |  oÑAti

Oholtzak, txosnak, kaleak giro-
tuta... dena prest dago jaiei ongie-
torria egiteko. 

Urtero moduan, txantxikuaren 
jaitsierak emango die jaiei hasie-
ra bihar, zapatua, 20:00etan. Eta 
horren ostean, ez da etenaldirik 
izango, askotarikoa izango da-e-
ta eskaintza. 

danbor hotsak 
Bada, nagusien danborradak 
hartuko ditu erdiguneko kaleak 
bihar gauean. 23:00etan hasiko 
du ibilbidea Bidaurretan eta 

amaitu, berriz, Foruen plazan 
amaituko da.

Gaupaseroek eta mendizaleek 
igandean 8:00etan dute hitzordua 
argazki erraldoirako txosnetan.

bandaren kontzertua 
Domekan, San Migel egunez, meza 
nagusia izango da San Migel 
parrokian, koruak abestuta, 12:00e-
tan. Musika gehiagoz gozatzeko 
aukera ere egongo da Lazarraga 
jauregiko lorategian, 13:00etan: 
Oñatiko Udal Bandak kontzertua 
emango du. Eta 18:30ean txistu-
lari alardea egingo dute, sei urte-

ren ostean. Bestalde, umeendako 
ere egongo da gozatzeko aukera 
domekan: haur parkea izango da 
Etxaluzen. Beste hitzordu batzuk: 
pilota txapelketa, kontzertua 
Atzeko kalean eta Infernuko haus-
poa ikuskizuna plazan, gauean.

txantxiki eguna 
Haur, gaztetxo zein gurasoenda-
ko ekitaldi bereziak izango dira 
astelehenean. Hala, 12:00etan, 
urtean zehar jaiotako haurrei 
ongietorria egingo diete udale-
txean eta Zuk ekarri, zuk jan! 
bazkaria egingo dute. 

San Migeletarako dena 
prest, txantxikuaren zain 
Egitarau osoa jasotzen du gaurko goiEnAn datorren gehigarri bereziak 

Txantxikua txosnagunera iristen; aurten ere hala hasiko dira jaiak.  |   goiEnA

Jaiengatik izango diren aldaketak 
kiroldeGia
Itxita egongo da egun osoz 
irailaren 29an eta 30ean eta 
urriaren 5ean, 6an eta 7an.
urriaren 8an goizez egongo da 
itxita, 14:00etan irekiko dute.

zinema
Ez da zinemarik egongo 
datozen bi asteburuetan. 
urriaren 11ko asteburuan 
itzuliko da eskaintza ume zein 
helduentzat. Eta zinekluba 
urriaren 17an.

turismo buleGoa
urriaren 7an, astelehena, itxita 
egongo da.

udal buleGoak
Itxita izango dira udal 
bulegoak irailaren 30ean, 
astelehena, eta urriaren 
5ean eta 7an, zapatua eta 
astelehena.

arropa azoka
Jaiak direla-eta, aste 
honetan tokiz aldatuko dute 
zapatu goizetan egiten den 
arropa azoka. Horrenbestez, 
plazako frontoiko 
aparkalekuan egin 
beharrean, Santa Marina 
plazan egingo dute. Eta 
Herri Egunean ez da arropa 
azokarik egingo.

Txosnak, giro 
oneko gune askea 

Txosnetako egitaraua osatzen 
hamar kolektibo ibili dira: 
Oñatiko Herrira, Oñatiko Gazte 
Asanblada, Ernai, Oñatiko 
Emakume Asanblada, Fan 
Hemendik Batzordea, San 
Martingo Etxe Okupatuko 
Asanblada, AHT-rik Ez!, 
Mirentxin, udana Kotxezaliak 
eta narrarte Motorzailak.

Aurten, lehendabizikoz, 
eraso sexisten aurkako protokoloa ezarri dute. 
Erasoak saihesteko eta horiei aurre egiteko tresna 
moduan erabiliko dela adierazi dute.

Bestalde, aurten, sukaldetik ateratako dirua 
Berria Laguna taldearendako izango da.

Kanpotik datozenendako, gaztetxean lo 
egiteko tokia egongo da. Hala, jendea animatzen 
dute jaietara Txosna batzordetik. 

Jaietan ahalik eta zabor gutxien sortzea 
bultzatzen dute. 

Martitzenean Txosna batzordeak egin zuen prentsaurrekoa.  |   mirEiA bikuÑA
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Urriaren 4an, egubakoitzean, epaituko dute Zuhaitz Errasti pre-
so aretxabaletarra Parisen eta herritar talde bat bertara joango 
da elkartasuna adieraztera. Aurretik, baina, urriaren 2rako, 
eguaztenerako, giza katea antolatu du Aretxabaletako Herrirak, 
Mitartetik plazara, Zuhaitz herrira lelopean. 19:00etan irtengo da 
Mitartetik eta herritar guztiak deitu dituzte parte har dezaten.

Giza katea egingo dute urriaren 2an, Zuhaitz Errasti 
preso aretxabaletarra Parisen epaituko dutela-eta

Urriaren 5ean, zapatuan, egingo dute barreterapia saioa kuartel 
zaharrean; 10:30ean hasita, hiru ordu iraungo du. Auria Diharce 
izango da gidaria eta helburua hauxe da: "Gordeta dugun barre 
sakona ateratzea; horretarako, mugimenduen eta jolasen laguntzaz 
gorputzeko tentsioak askatuta". Langileek 10 euro ordaindu behar-
ko dituzte; 8 euro langabeek. Izena emateko deitu 943 534 396 
telefonora edo idatzi jaikielkartea@yahoo.es helbidera.

Barreterapia saioa antolatu du Jaiki elkarteak eta 
dagoeneko ireki dute parte hartzeko izen-ematea

Z.v.D.m.  |  ArEtXAbALEtA

Gaur hasiko dira San Migel 
jaiak eta domekara bitartean 
zer egin egongo da. Haurren-
tzako, gazteentzako eta helduen-
tzako ekitaldiak antolatu dituz-
te, eta hiru egunean zehar 
aspertzerik ez da egongo.  

Esate baterako, gaur, 19:30ean 
hasita, neska-mutikoentzako 
ikuskizuna taularatuko du Ziri-
ka Zirkus taldeak, Herriko 
Plazan. Dantzateke izeneko 
emanaldia ekarriko dute Are-
txabaletara: "Antonello Fellini 
zinema zuzendari ospetsuak 
zuen herria aukeratu du urte-
ko bideoklipa grabatzeko. Prest 
zaudete?". Hori adierazi dute 
Zirika Zirkuseko lagunek eta 
herriko neska-mutil guztiak 
dantzara eta ongi pasatzera 
animatu dituzte.

trikitia, txalaparta, dantza...
Bihar, ostera, baserritar janz-
teko eguna da, eta goizean, 

esate baterako, kalera irteten 
diren guztiek musikaz gozatze-
ko aukera izango dute. 

Besteak beste, Leizarra 
musika eskolako trikitilariek 
herriko kaleak alaituko dituz-
te, txalapartariek antzinako 
soinuz jantziko dute Durana 
eta Berangoko Simon Otxan-
dategi taldeko joaldunak, berriz, 
kalean gora eta behera ibiliko 
dira, herritarren arreta bere-
ganatzeko.

Arratsaldean, bestalde, 
Loramendik antolatuta eta 
ohiturari jarraituta, Beinke
-Loramendi dantza saioa egin-
go dute. Durana kalean elkar-
tuko dira, 19:00etan; eta bai 
aurten ikastaroan aritu diren 
20 lagunek, bai eta aurretik 
ere dantza dakitenek bat egin-
go dute emaldi berezia egiteko 
asmoz.

Bada, San Migel jaietako 
egitaraua GOIENA honetako 
gehigarrian duzue.

Dantzak, joaldunak, musika... 
ekintzaz lepo datoz San Migelak!

iurE EizAgirrE

70 pertsona batu ziren Bada etorkizunik pentsioetan? berbaldian. Emilio 
Olabarriak egin zuen. Madrilgo Gorteetan EAJ-pnVko diputatua da hura. 
Gai serioa izan arren, Olabarriak ez zuen umorea alboratu berbaldian.

Olabarria eta pentsioak

ZurIñE vElEZ DE mENDIZAbAl

2012ko irailaren 3an ireki zituen 
Ibarrak ateak aurrenekoz, eta 
urtebeteko ibilbideak emanda-
koak jakinarazi dituzte zuzen-
daritzako kideek. 

alde onak eta txarrak
"Gogorra izan da. Urtebete egin 
dugu eraikin berri baten, bere 
gauza on eta txarrekin. Esate-
rako, toki berria izatea erakar-
garria da, polita delako, edo 
instalazio berriengatik...".

Baina, era berean, martxan 
ipintzeko orduan zailtasun batzuk 
izan dituztela gaineratu dute: 
"Eraikina ere ezagutu behar da 
–makinak, igerilekuak, funtzio-
namendua bera, eta abar–, eta 
obra baten ondorioz sortzen diren 
arazoei aurre egin behar izan 
zaie. Eta, jakina, denbora behar 
da horretarako". 

bazkideen %20 kanpokoa 
Krisiak laguntzen ez duen arren, 
poliki-poliki badoaz bazkide 
gehiago lortzen. "Jende askori 
eragiten dio krisiak, argi eta 
garbi. Dena dela, gure aldetik 
saiatu gara erraztasunak ipintzen, 
esate baterako, eskaintza bere-
ziekin". 

Horren adibide da urtebetea 
ospatzeko –eta, bide batez, baz-
kide berriak lortzeko– egindako 
azken eskaintza. "Hain zuzen 
ere, bazkide den norbaitek baz-
kide berri bat ekarriko balu, 
%25eko deskontua izango luke-
te guztiek". 

Urtebetean herriko kirolde-
gia 2.100 bazkide inguru izatera 
iritsi da. "Gehienak aretxabale-
tarrak diren arren, %20 Deba-
goieneko beste herri batzueta-
koak dira; batez ere, Arrasate-

k o a k ,  A r a m a i o k o a k  e t a 
Eskoriatzakoak. Hala, nahiz eta 
herriko kiroldegia izan, "nolabait 
ibar osoarena ere badela" pen-
tsatu gura dute.

eskaintza zabala
Urtebete honetan den-dena ipini 
dute martxan eta jende asko 
mugitu dute eskaintzek: ikasta-
roak, gimnasioa, spa-gunea eta 
kanpoan eguzkia hartzeko Ota-
lazelai solariuma...

Eta Ibarrako rokodromoak 
ere inguruko jende asko erakar-
tzen duela eman dute aditzera 
kiroldegitik. "Lehiaketak anto-
latu dira, ikastaroak... Askota-
riko zailtasunak ditu eta jendea 
gustura ibiltzen da paretan gora 
eta behera eskalatzen".

Kiroldegiko rokodromora jende asko joaten da.  |   zuriÑE vELEz dE mEndizAbAL

datua

Gaur egun, 2.100 bazkide 
inguru ditu Ibarra 
kiroldegiak eta gehiago 
lortzea da epe motzera 
duten erronka.

2.100
bAzkidE

Ibarra kiroldegiaren lehenengo 
urtea, "gogorra baina emankorra"
bazkide asko egin ditu urtebetean kiroldegiak; %20, herritik kanpokoak

'Janari-alergiak haurrengan' izeneko berbaldia 
egingo dute urriaren 1ean Arkupen (19:00)
Debagoieneko ESIren Osasun Ikasgelak antolatuta, berbaldia 
egingo du Miguel Angel Guiu mediku eta Alergia Pediatrikoko 
kontsultako arduradunak. Urriaren 1ean izango da, martitzenean, 
19:00etan hasita, Arkupen. "Orain arte ezarri den tratamendu 
bakarra alergia eragiten duen janaria ekiditea izan da". Hala, 
Guiuk janari-alergiaren oinarrizko kontzeptuez, alergiaren era-
gileez, sintomez, diagnosiaren bideaz, tratamenduaz eta toleran-
tziaren indukzioaz egingo du berba. 
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Zu Behar Zaitut elkartea bil-
kura antolatzekotan dabil 
Therasuit metodologia ezagu-
tarazteko. Gasteizko Neurocorp 
klinikak emango ditu horri 
buruzko azalpenak; neurologia
-patologiak tratatzen ditu 
enpresa horrek, Therasuit 
sistemaren bidez, gaixoen bizi 
kalitatea hobetzeko. Interesa-
tuek 616 76 88 35 telefono zen-
bakira deitu behar dute.

Therasuit metodologia 
ezagutarazteko 
batzarra egingo dute

Olazar erretiratuen elkarteak 
beste irteera bat gertatu du. 
Urriaren 26an Marcillako 
gaztelua bisitatuko dute, eta, 
bide batez, Montecierzo upel-
tegia eta agustindarren museoa 
ere ezagutuko dute.  Urriaren 
17ra arte eman daiteke izena, 
martitzenetan eta eguenetan, 
11:00etatik 12:30era, elkartea-
ren egoitzan.

Marcillara joango dira 
herriko erretiratuak 
urriaren 26an

mirAri ALtubE

Mendiola elizatean ere agertu da liztor asiarra. Joan den egubakoitzean 
suhiltzaileak joan ziren hango Olabena baserrira liztor asiarren erlauntza 
kentzera. Baloi baten tamainakoa zen hura, eta, suhiltzaileen esanetan, 
lehenbailehen kentzea zen onena; are gehiago, kontuan izanda baserriko 
balkoi batetik gertu zegoela. Bada, iluntzean joan ziren, liztorrak lasaiago 
egoten direlako.

Liztor asiarra izan da Mendiolan 

mIrIAN bItErI  |  EskoriAtzA

Zinegotzi berria du Eskoriatzak: 
Maider Landak Itziar Martinez 
ordezkatuko du aurrerantzean; 
Euskara, Gazteria eta Hezkuntza 
sailen ardura izango du Bilduko 
udal ordezkari berriak. 

Martitzenean egindako ohiko 
osoko bilkuran hartu zuen kargua. 
Batzarra amaitzean nabarmendu 
zuen "gogoz" ekingo diola zeregin 
berriari, eta, zinegotzi asteon 
izendatu badute ere, maiatza 
ezkero dabilela udal teknikariekin 
elkarlanean. Horren harira, esku 
artean dituen hainbat proiekturen 
berri eman zuen: Euskarari dago-
kionez, Eskoriatzan gaztelania 
"asko" entzuten da, eta, euskara 
indartzeko egitasmoak jarriko 
dituzte martxan, etorkinekin, eta 
baita bertakoekin ere. 

Bestetik, Gazteriari eta Hez-
kuntzari dagokienez, gogorarazi 
zuen herriko ikastetxeetako gura-

soekin batzarrak egin direla, eta 
dagoeneko egin direla horietan 
adostutako hainbat proiektu, hala 
nola Torrebasoko eta liburutegi-
ko jolasparkeak. Horiek izanda-
ko harrerarekin "pozik" daudela 

eta, hortaz, ildo beretik jarrai-
tzeko asmoa dutela iragarri zuen.  
Bestetik, Huheziko gurasoekin 
topagunea sortzekotan dabiltza-
la ere nabarmendu gura izan 
zuen zinegotziak. 

Kargu hartzearekin batera, 
bestelako hainbat gai ere ezta-
baidatu zituzten osoko bilkura 
berean. Besteak beste, kirol jar-
dueren zerbitzuan hiru aldaketa 
egitea adostu zuten: ikastaroeta-
rako izen-ematea Udalak zuzenean 
kudeatzea; igerilekuko sorosleen 
ordutegia aldatzea; eta ikastaroe-
tan jende gutxik izena ematen 
badu ere, zenbaitetan taldea osa-
tzea eta aurrera egitea.

mozioak aho batez onartuta 
Bestalde, Ezker Anitza-IUk aur-
keztutako bi mozio aho batez 
onartu zituzten. Lehenengoak, 
besteak beste, fracking teknika 
gaitzestea eskatzen zuen, eta Esko-
riatza "frackingik gabeko eremu" 
izendatzea, osasuna, ingurumena 
eta natur baliabideak babeste 
aldera. Horrez gain, udalerrian 
eska litezkeen ikerketa eta erauz-
te-baimenak geldiarazteko bere 
esku dagoen guztia egitea adostu 
zuen udalbatzak. Bigarrenean, 
Siriako herriari elkartasuna adie-
raztearekin batera, elkarrizketa 
mahaira itzul daitezen eskatzen 
zen, gatazkari irtenbide baketsua 
emateko asmoz. Suntsipen masi-
boko arma guztiak suntsitzearen 
alde ere agertzen zen.

Maider Landa, Igor Ezpeleta taldekidea ondoan duela.  |   miriAn bitEri

Maider Landak du Hezkuntzaren, 
Euskararen eta Gazteriaren ardura 
itziar martinez ordezkatuko du aurrerantzean bilduko zinegotzi berriak

m.b.  |  EskoriAtzA

Zabalik dago Hankamotx ber-
tso-eskola berrian izena ema-
teko epea. Urriaren 7ra arte 
eman daiteke, kultura etxean, 
eta eskolak urriko bigarren 
astean bertan hasiko dira. 

Izen-ematea 50 euro izan-
go da urtean eta epe bakarrean 
edo bitan ordaindu ahal izan-
go da. Lehen hilabetea, gai-
nera, debalde izango da, ikas-
leek bertso-eskola ezagut 
dezaten.

Bertso-eskolako bultzatzai-
le Xabier Arenatzak azaldu 
du taldeak adinaren arabera 
egingo direla. Batek 8 eta 16 
urte arteko neska-mutikoak 
batuko ditu eta Arenatza bera 
izango da horren dinamiza-
tzaile. Bestean, berriz, 16 urte-
tik gorakoak izango dira.

Hankamotx 
bertso-eskolan 
izena eman 
daiteke

miriAn bitEri

Hiri hondakinen gaineko hitzaldia egin zuen martitzenean urnietako 
alkate ohi eta Errausketaren Aurkako plataformako kide Mikel 
Izagirrek. Hondakinak kudeatzeko dauden sistemak alderatu zituen. 
Bestalde, asteon martxan jarri dute Ibarraundin hondakinen informazio 
bulegoa, honako ordutegian: astelehenetik eguenera 10:00etatik 
14:00etara eta 15:00etatik 19:00etara eta egubakoitzetan, goizez.

Izagirrek hondakinez jardun du 

 Aingeru Guarda Pasealekua 31. Eskoriatza.  ESKORIATZA  Tel.: 943 71 50 61  Faxa: 943 71 40 10
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Arrola Mendi Taldeak balorazio 
positiboa egin du joan den 
domekako Finalista Eguna dela 
eta. 27 lagunek egin zuten 
Antzuola-Arrola-Deskarga-Trekutz 
ibilbidea oinez eta beste seik 
mendiko bizikletaz. Gazteak, 
familiak eta helduak ibili ziren. 

Finalista
Egunak adin
guztietako
jendea batu du

ArroLA mEndi tALdEA

I.E.  |  AntzuoLA

Iraia Gabilondo antzuolar 
gazteak Helburu hezkuntza 
akademia ireki berri du. Aste-
bete darama gazteei klaseak 
ematen Herriko Plazan duen 
lokalean, baina jada badu 
esperientzia, aurreko ikastur-
tean beste akademia batean 
ibili zen-eta.

Ikasleen lekuan jartzen  
saiatzen da, eta, gaizki egin-
dako gauzak aipatzen diren 
moduan, ongi egindakoak 
azpimarratzea garrantzitsua 
dela uste du. Horretarako, 
ikasleen jarraipen pertsona-
lizatua egiten eta bakoitzaren 
egoera ezagutzen ahalegintzen 
da, adin txikieneko ikasleen 
kasuan batez ere.

Lehen Hezkuntzako eta 
Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzako irakasgai guztiak 
ematen ditu; Batxilergoari 
dagokionez, berriz, giza eta 
gizarte zientzietako irakas-
gaiak bakarrik.

Hezkuntzarako 
beste aukera bat: 
Helburu akademia

Udalak dirulaguntza emango 
die aurreko ikasturtean eus-
kara ikasten ibili ziren herri-
tarrei. Eskaria egiteko, derri-
gorrezkoa da herrian errol-
datuta egotea eta klaseetan 
%85eko asistentzia izatea. 
Langabeei eta erretiratuei 
matrikula osoa itzuliko diete 
eta gainerakoei, erdia. Eska-
ria udaletxean egin behar da 
urriaren 31 baino lehen.

Aurreko ikasturtean 
euskara ikasi 
zutenentzako laguntza 

Udako ordutegia apur bat 
luzatu du, baina martitzenean, 
urriaren 1ean, itzuliko da Udal 
Liburutegia neguko ordute-
gira. Horrela, astelehenetik 
egubakoitzera 10:00etatik 
12:30era eta 16:45etik 19:30era 
irekiko dute. Aurten, ordea, 
bada aldaketa bat; izan ere, 
martitzen goizetan eta egu-
bakoitz arratsaldeetan itxita 
egongo da liburutegia.

Martitzenean itzuliko 
da Udal Liburutegia 
neguko ordutegira

Eusko Jaurlaritzak 2012ko 
azaroaren 21ean onartu zuen 
EAEko eraikinen ikuskapen 
teknikoa arautzeko dekretua. 
Horren arabera, 1901. urtea 
baino lehenagoko eraikinek 
aurtengo abenduaren 31 bai-
no lehen pasatu behar dute 
ikuskapena eta 1901. eta 1940. 
urte artekoek, 2014ko aben-
duaren 31 baino lehen.

Eraikin zaharrek 
ikuskapen teknikoa 
pasatu beharko dute

IurE EIZAgIrrE  |  AntzuoLA

Aste gutxi falta dira Sanjosepe 
kaleko horma egonkortzeko behin 
betiko obrak hasteko. Aurretik 
eginda zegoen azterketa geologi-
koa erabilita, hiru enpresari 
eskatu zien aurrekontua Udalak 
eta azken Tokiko Gobernu Batzor-
deak gune horretan aurreko lanak 
egin dituen Miramar Gunitados 
enpresari esleitu dizkio obrak. 

Honela azaldu du Valen Moñu-
xek, Udaleko aparejadoreak: 
"Aurrekoa larrialdiko lan bat 
izan zen eta geologoek hormaren 
urtebeteko egonkortasuna baka-
rrik bermatzen ziguten. Aurrera 
begira beharrezkoa zen beste 
obra bat egitea eta orain egingo 
dugu behin betiko lana". 

Miramar Gunitados enpresak 
egonkorrago bihurtuko du horma, 
presioarekin sartutako burdina-
ri esker. "Garrantzitsuena da 
buloiak jarriko direla eta kanpo-

ko haitza barrukoari guztiz lotu-
ta geratuko dela", gaineratu du 
Moñuxek. Lanok 34.014,40 euroko 
aurrekontua dute. 

Lanak esleitu berriak direnez, 
izapideak egiten ari dira oraindik, 

baina obrek urrian hasi eta hiruz-
palau aste iraungo dutela aurrei-
kusten dute. Kaltetutako horma-
ren azpian errepidea eta oinez-
koendako ibilbidea daude, eta, 
Moñuxek azaldutakoaren arabe-

ra, obrak egin bitartean errepi-
deko bide bakarra egongo da 
itxita. "Agian, egunen batean 
biak moztu eta beste alternatiba 
batzuk aztertu beharko ditugu 
herrira sartzeko", dio. Izan ere, 
Lizarragara doan errepidea herri-
rako sarbide moduan erabiltzen 
dute autoek zein kamioiek.

Harria jausita
Sanjosepe kaleko arazoa iaz aben-
duan atera zen argitara, hileko 
lehen egunean harri handi bat 
errepidera erori eta beste batzuk 
mendiaren aldapan geratuta. 
Lehen segurtasun neurri modu-
ra, bidea moztu eta zirkulazioa 
desbideratu egin zuten. 

Geologoaren txostenak ondo-
rioztatu zuen beste harri bloke 
batzuk jausteko arriskua zegoe-
la, eta horma egonkortzeko obra-
ren lehen fasea jarri zuten mar-
txan. Miramar Gunitadosek 
pareta indartzeko hormigoia sar-
tu zuen. Lan haiek 8.917 euroko 
aurrekontua izan zuten.

ipurtikara bidea
Bestalde, inguruan egiten ari 
diren autobideko obrak direla 
eta, Ipurtikara doan mendi bidea 
itxita egongo da azarora arte.

Behin betiko egonkortu behar duten horma, Sanjosepe kalean.  |   iurE EizAgirrE

Urrian hasiko dira Sanjosepeko 
horma egonkortzeko obrak
iaz harri bat erori zen errepidera eta behin-behineko konponketa egin zuten 

I.E.  |  AntzuoLA

Duela hiru bat aste Larreba-
rrengo iturburuan arazo bat 
gertatu zen eta Kalebarrengo 
bi iturriak urik gabe egon dira 
ordutik hona. Udalak, zer ger-
tatzen zen aztertu bitartean, 
oharrak jarri zituen Txomin 
garaje ondoko eta Zurrategi 
plazako iturrietan. 

Hasiera batean, Larreba-
rrengo iturburua lehortu egin 
zela uste zuten udal ordezka-
riek, eta, bide hori aztertzen 
ari zirela, inolako neurririk 
hartu aurretik, eguaztenean 
berriro ere ura irteten hasi 
zen lehen Kalebarrengo bi 
iturri horietan.

Kalebarrengo 
iturriek ura dute, 
hiru asteren ostean I.E.  |  AntzuoLA

Datorren astean izango da Antzuo-
lako Gaztetxearen lehen urteu-
rrena, eta, hasieran egin moduan, 
herritar guztien bilgune izango 
diren ekitaldiekin ospatzeko 

asmoa dute gazteek.  Urtebete 
herrixa pizten! leloarekin urria-
ren 5ean egingo duten ospakizu-
na antolatzen dabiltza jada. 

Hori izango dute egun han-
diena, baina ekintzak bezperan 

hasiko dira; izan ere, urriaren 
4an, guztien artean prestatutako 
afari parte-hartzailea izango da. 
Kuadrillaka edo taldeka eman 
daiteke izena eta haietako bakoi-
tzak plater bat prestatu beharko 
du: sarrerak, lehen platera, biga-
rren platera, postrea edo kopa. 
Platerak prestatzeko produktuen-
dako dirua Gaztetxeak berak 
jarriko du. 

Afari parte-hartzailean parte 
hartu nahi dutenek bizkor ibili 
beharko dute, martitzenean amai-
tuko da-eta izena emateko epea 
(urriak 1). 

Bestalde, urriaren 5eko urteu-
rreneko ospakizunean ere ez da 
jatekorik falta izango, herri baz-
karia egingo dute-eta gaztetxe 
ondoan. Txartelak dagoeneko 
salgai daude 12 euroren truke.

Urteurrena, berriro elkartzeko aitzakia 

Iaz, Gaztetxearen inaugurazioan egindako herri bazkaria.  |   goiEnA
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j.b.  |  ArAmAio

Duela bi urtetik Aramaion bizi 
den Irati Muxika gazteari babesa 
adierazteko 25 lagun elkartu ziren 
martitzenean Sastiñan. Segiko 
kide izateaz akusatuta Auzitegi 
Nazionalean epaituko dute Muxi-
ka urriaren 14an, beste 39 gazte-

rekin batera. Muxika 2009ko aza-
roaren 24an atxilotu zuten: "Hala-
ko babesa sentitzea garrantzitsua 
da uneotan. Espetxean urtebete 
eta bi urte artean igaro ditugu, 
eta, milaka euroko fidantzak 
ordaindu ondoren –750.000 euro 
guztira–, guztiok baldintzapean 

aske gaude orain: aldiro epaile 
baten aurrean aurkeztu beharra 
dugu eta gutako asko ezin gara 
Espainiatik irten", dio. 

dei berezia urriaren 12rako 
Aramaiorako dei berezia egin 
dute urriaren 12rako, eta, pres-
taketa lanei ekiteko "ideia berriak" 
biltzea helburu, batzarra egingo 
dute urriaren 1ean Sastiñan ber-
tan (20:00): "Herritar zein talde 
guztiei gonbidapena egin nahi 
diegu parte har dezaten". 

"Halako babesa sentitzea 
garrantzitsua da uneotan"

urriaren 26an Bilbon egingo den manifestaziorako dei egin zuten. |   i.m.

ALAiAk ErrEtirAtu ELkArtEA

Alaiak elkarteko 100 bazkide elkartu ziren hilaren 22ko erretiratuen 
bazkarian, giro ederrean. Sari berezia eman zieten urte gehien dituztenei: 
Joseba Arregi, Juan Jose Astola, Mari Galdos eta Mario Jauregi. 

Giro ederra 
erretiratuen 
bazkarian

Aitor Arana mendigoizale 
aramaioarra Peruko Huasca-
ra mendira (6.646 metro) igo-
tzen ari zela hil zenetik, Orixol 
elkarteak urtero antolatzen 
du haren omenezko mendi 
ibilaldia. Bihar izango da; ize-
na emateko nahikoa izango 
da 07:30ean kiroldegian ager-
tu eta hamar euro ordaintzea-
rekin. Ohiko ibilbidea egingo 
dute, 27 kilometrokoa.

Mendi ibilaldia egingo 
dute bihar, Aitor Arana 
gogoratzeko

Garraiorako laguntzak izango 
dira DBHko ikasketak –Insti-
tutukoak izan ezik–, Batxiler-
goko goi edo erdi mailako 
heziketa zikloak eta uniber-
tsitateko ikasketak egiten ari 
direnendako. Euskara ikas-
teagatik ematen diren lagun-
tzak, berriz, iaz euskara ikas-
taroa egin zutenendako izan-
go dira. Udaletxera jo behar 
da hilaren 30a baino lehen. 

Dirulaguntzak eskola 
garraiorako eta 
euskara ikasteagatik

Iraileko egubakoitzetako zuze-
neko kontzertuekin amaitzeko 
Antton Aranburu eta bakartiak 
ikusteko aukera egongo da 
gaur Sastiñan, 20:00etan hasi-
ta. Gasteizen bizi den Antton 
Aranburuk (Busturia, 1979) 
gidatuko du kontzertua eta 
askotariko doinuak entzuteko 
aukera egongo da: rocka, fol-
ka eta popa, besteak beste. 

Antton Aranburu eta 
bakartiak gaur 
Sastiñan, 20:00etan

j.b.  |  ArAmAio

San Migel jaiak ospatuko dituz-
te Etxaguenen. Gaur, Mañukor-
ta eta Beñat Ugartetxea bertso-
lariekin afaria egingo dute (21:00) 
eta ondoren, opari ezkutuaren 
zozketa. Biharkoa izango da 
egun handia: meza (12:00), txi-
kiteoa (13:00), mus txapelketa 
(16:30), umeendako jolasak 
(17:30), auzoko zezenekin egin 

ohi den sokamuturra (19:00), 
DJ Patxiren saioa (22:30), su 
artifizialak (00:15) eta bolo txa-
pelketa (00:30) izango dituzte. 
Domekan, berriz, meza (12:00), 
erretiratuendako luncha (12:30), 
tute eta briska txapelketak (16:00) 
eta umeendako jolasak (17:00) 
egongo dira. Amaitzeko, "zeze-
nen egoeraren arabera", soka-
muturra egingo dute berriro. 

Gaur hasi eta domekara arte San Migel 
jaiak ospatuko dituzte Etxaguen auzoan

aramaio

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArAmAio

Hontzaextrem izeneko abentura 
parkea ireki berri dute Aramaion 
eta inguruetan. Parkeko ardura-
dunek administrazio-tramite 
guztiak Otxandion egin dituzte, 
baina parkearen eremuak histo-
rikoki Aramaiorenak izan diren 
lurrak ere hartzen ditu. 2012ko 
azaroan hasi zen proiektua forma 
hartzen: "Parkeaz arduratzen 

garen hiru bazkideak langabezian 
geunden. Beharrak aginduta eta 
Otxandion egindako herri galde-
keta baten turismoa indartzeko 
beharra zegoela ikusita, abentu-
ra parke bat  irekitzeko proiektua 
aurkeztu genuen. Ekimena egin-
garria zela frogatu ostean guri 
esleitu eta baso-eremua erabil-
tzeko baimena eman ziguten 20 
urterako. Iaz azaroan izan zen 

hori, eta, ordutik hona, egunero 
hamar ordu egin ditugu lanean. 
Gure eskuekin egokitu dugu par-
kearen %90", esan digu Josu 
Abaonza arduradunak. Irailaren 
21ean ireki zuten. Inaugurazioan 
100 bat lagun elkartu ziren eta 
bisita gidatua, batukada eta luncha 
izan zituzten, besteak beste. 

Hiru jarduera interesgarri
Aisialdia eta kirola bateratzen 
dituen parkea da eta adin guz-
tietarako erabilgarri dago dagoe-
neko: "Euskal Herrian dagoen 
abentura parkerik handiena dugu 
eta bakarra pertsona urrituen-
dako egokitua, bai urritu fisiko 
eta baita psikikoentzat ere". Gur-
pildun aulkian ibili behar dute-
nendako egokitzen dihardute, 
eta, "teknifikazio lan handia" 
eskatzen duenez, "epe labur edo 
ertainean" gertu izango dutela 
esan digu Abaonzak. 

Hiru jarduerak osatzen dute 
entretenimendurako eskaintza: 
arku tiroketa da lehena eta 4 
urtetik gorakoendako da; bigarren 
atrakzioa Italiako Alpeetatik 
datorren zuhaitzak eskalatzeko 
modu berezi baten oinarritzen 
da; eta azken blokean, askotari-
ko ekintzak egin ahal izango dira 
zuhaitzetan zehar: "Bi ibilbide 
prestatu ditugu adinaren eta zail-
tasunaren arabera; lehena 4 urte-
tik 9 urtera arteko umeendako 
da eta bigarrena, berriz, 10 urte-
tik gorakoendako. Zubiak, tiro-
lina... hainbat ekintza egin ahal 
izango dira". 15 lagunetik gorako 
taldeek erreserba egin beharko 
dute; gainerakoek nahikoa izan-
go dute bertan agertzearekin; 
harremanetarako: 665 73 85 63. 

Hontzaextrem abentura parkeko arduradunak zuhaitzetatik egin beharreko ibilbideetako baten.  |   jon bErEzibAr

esanak

"Iazko azarotik, 
egunero hamar 
ordu egin 
ditugu lanean"
J os u  a bao n Z a   |   a r d u r a d u n e ta ko  b at

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.

"Euskal Herriko abentura 
parkerik handiena dugu"
Hontzaextrem du izena eta hilaren 21a ezkero erabilgarri dago, oleta inguruan



2013-09-27  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA18 elgeta, leintZ gatZaga
elGeta

l.Z.  |  ELgEtA

Bi lursailak hauek dira: bata, 
La Belgaren eta beheko lubakien 
artean dagoena; bestea, eskui-
naldean gelditzen dena eta gai-
nerako lubakiak dauden tokia. 
10.665 metro koadroko azalera 
da, eta adostutako prezioa 
16.003,40 euro. Udalbatzak aho 
batez onartu zuen erosketa ope-
razioa martitzeneko osokoan.    

77. urteurreneko ekitaldiak 
Urriarekin batera abiaraziko 
ditu Udalak Intxortako frontea 
ezarri zeneko 77. urteurreneko 
ekitaldiak. Eguenean, Elgeta 
memoria izeneko aplikazio berri-
tzailea aurkeztu zuten Espaloia 
kafe antzokian —ikus 4. orria—. 
Gainerako ekitaldiak hauek 
izango dira: Condor legioak 

Gernikako suntsipenean izan-
dako eraginari buruzko era-
kusketa eta hitzaldia, Bergara 
1936, gerra eta errepresioa ikus
-entzunezkoa, eta Consejo de 
guerra contra el clero vasco. 
1936-1944. La Iglesia vasca ven-
cida liburuaren aurkezpena. 
Domekan, berriz, hileroko bisi-
ta gidatua egingo dute. Urteu-
rrena dela-eta doan egiteko 
aukera egongo da.

kalteak asentzion 
Asentzion eragindako kalteak 
ere albiste izan dira asteon. 
Ezezagun batzuek apurtu egin 
dute Asentzion bertan dagoen 
informazio-panela. Ez da lehe-
nengo aldia urteurrenaren 
bueltan horrelakoak gertatzen 
direna.

Asentzion La Belga azpiko bi lursail 
erostea onartu du udalbatzak

1967ko kintoek bazkaria antolatu dute urriaren 
5erako eta izen-ematea zabalik da Irama dendan
Kinto bazkaria egiteko data ipini dute 1967an jaiotakoek: urria-
ren 5ean, zapatuan, elkartuko dira Elgetako Maialde landetxean. 
Antolatzaileei komeni zaie zenbat izango diren aldez aurretik 
jakitea. Horregatik, Irama dendan izena emateko eskatzen diete 
interesatu guztiei.  

Udalak herritarren lehentasunak ezagutu gura 
ditu, datorren urteko aurrekontua prestatzeko
"Egoera ekonomikoa guztiontzako larria dela ezagututa, inoiz 
baino garrantzitsuagoa da lehentasunak ondo zehaztea", adiera-
zi dute Udal Gobernu Taldetik. Hala, ekarpenak egiteko dei egin 
diete herritarrei, eta bi bide ezarri dituzte horretarako: urriaren 
16an, 19:00etan, udaletxean egingo den batzar irekian parte har-
tzea edo proposamenak idatziz egitea, bai udaletxean dagoen 
postontzia erabilita, bai www.elgeta.org webgunea edo danonar-
tian@elgeta.net e-posta helbidea erabilita. 

lArrAItZ ZEbErIO  |  ELgEtA

Herriko baserritarrek 10:30ean 
zabalduko dituzte postuak bihar, 
zapatua. Herrian bertan ekoiztu-
tako produktuak ekarriko dituz-
te plazara salmenta onak egiteko 
itxaropenarekin. "Giro ona ego-
ten da", adierazi du postua urte-
ro ipini izan duen Pedro Mari 
Uberak. "Jendea ibiltzen da eta 
lekak eta tomateak, esaterako, 
oso ondo saltzen dira". Ortuak, 
aurten, gutxi eman duela ere 
aurreratu du Uberak. Aipatzen 
du, baita ere, baserritarrak gero 
eta gutxiago eta gero eta nagu-
siagoak direla. Udalak erosleak 
saritzea pentsatu du aurten, eta 
azokan produktuak erosten dituz-
tenen artean bi otarre zozketa-
tuko ditu, lehenengo aldiz. 

Aditzera eman dutenez, eta 
zailtasunak zailtasun, hamar 

baserritar eta bost artisau izan-
go dira azokan. Pili Arin, Lorea 
Ibeas, Sonia Miranda, Arrate 
Egurrola eta Igor Herce izango 
dira artisauak. Azken horrek, 

gainera, burdina nola lantzen 
den ikusteko erakustaldia egingo 
du Xabat Leanizbarrutiarekin.

intxortako igoera 
Azokaren bueltan Intxortako 
igoera eta Txorimalo lehiaketa 
ere jokatuko dira bihar. Igoerak 
ikusmina sortu zuen iaz, eta bat 
baino gehiago ikusi dugu asteon 
entrenatzen. Lasterketa 11:30ean 
hasiko da. Parte hartzaileek 11:00e-
tatik aurrera eman dezakete ize-
na plazan. 

Txorimaloek ere tartea izan-
go dute azokan. Iaz egin zen 
lehiaketa lehenengo aldiz, eta lau 
txorimalok hartu zuten parte. 
Aurten ere saria jasoko dute txo-
rimalo ederrenek. 

Herriko plazan banatuko 
dituzte sari guztiak, 13:00 aldera. 
Bertan izango dira giroa alaitze-
ko Adolfo Jainaga eta herriko 
trikitilari taldea.

Sesto baserrikoek iaz azokan ipinitako postua.  |  L.z.

Hamar baserritar eta bost artisau izango 
dira zapatuan baserritarren azokan
intxortako igoerak ikusmina sortu du aurten ere; 11:30ean jokatuko da

intxortako iGoera, 11:30ean Aurten ere bada ikusmina inork 
Jose Mari Arotzenaren marka (17.39) gaindituko duen. Lau parte 
hartzaile izan ziren iaz, eta hiru segundora gelditu zen Iñaki Egizabal.

L.z.

u.m.  |  LEintz gAtzAgA

Herriko neska-mutikoek ikas-
turtea hasteaz batera martxan 
jarriko da, baita ere, gurasoen 
Gurel elkartea. Izan ere, aurten-
go jarduna zehazten hasteko 
batzarra egiteko, etziko egin 
dute hitzordua (domeka). 11:00e-
tan ludotekan batuko dira. 

Gaiak: elkarteari begira
Gai-zerrenda sakona izango 
dute aztergai gurasoek. 

Hasteko, eta elkarteari bera-
ri begira, Gurelen estatutuen 
berriztapena eta elkartearen 
balantze ekonomikoa landuko 
dute. Horrekin batera, elkarte-
ko batzordearen aldaketaren 
berri emango dute.

abendura arteko ekintzak
Horrez gainera, bereziki, hemen-
dik eta Gabonak bitarteko ekin-
tzak eta zereginak aztertuko 
dituzte. Besteak beste, hona-

koak: Domu Santu eguna (Hallo-
ween), Gatzaga ezagutzen ize-
neko txangoa egitea; Aitaita 
eta Amama Eguna; kontserba 
ikastaroa egitea, Gaztaina Erre 
Eguna ospatzea eta Olentzero-
ren etorrera.

etxeko lanen errefortzua
Abendura bitarteko ekimenekin 
segituz, etxeko lanen errefortzua 
eta ludoteka ere izango dituzte 
berbagai domekako batza-
rrean. 

Ludotekaren kasuan, dato-
rren astean hasiko duelako 
ikasturtea. Eta, hain zuzen, 
Gurelek gura du aztertu ze 
aukera eta interes legokeen 
neska-mutikoei etxeko lanei 
begira laguntza emateko zerbi-
tzua eskaintzeko, ludotekan.

Horrez gainera, datorren 
urteari begira jarri eta datorren 
urteko ekintzak aurreikusteko 
asmoa ere badu Gurelek. 

Etzi (domeka) egingo du Gurelek 
ikasturte hasierako batzarra
Ludotekan elkartuko dira, goizeko hamaiketan

ubANE mADErA  |  LEintz gAtzAgA

Leintz Gatzagako Udalak enkan-
tera atera du udalerriko ehiza 
esparrua, eta astelehenean, irai-
laren 30ean (astelehena barne, 
14:00ak aurretik) bukatuko da 
eskaintzak aurkezteko epea.  

Leintz Gatzagako udaletxean 
egin behar da hori. Eta, hain 
justu, bihar, zapatua, udaletxea 
zabalik izango da 09:00etatik 
13:00etara, informazioa jaso eta 
proposamenak aurkezteko.

Hiru ehiza jardun aterako 
ditu Udalak enkantera: usoa, 
oilagorra eta ehiza larria (basur-
deak eta orkatzak). 

Prezioak honako hauek dira: 
usoen 45 postuengatik, guztira, 
55.539 euro (BEZa barne); oilago-
rra ehizatzeko zortzi txartel, 5.808 
euro guztira (BEZa barne) eta 
ehiza larria (20 basurde eta 20 
orkatz ehizatu ahal dira), 4.235 
euro (BEZa barne). 

Horiek gutxieneko prezioak 
dira. Hortik abiatu behar dute 
enkanterako aurkezten diren 
eskaintza ekonomikoek. Edozelan 
ere, enkantera aurkezten direnek 
egin ditzakete eskaintzak postu 
bakarrengatik edo postu guztien-
gatik batera, ehiza xehearen 
kasuan (usoa eta oilagorra).

Kasu horretan, oilagor txartel 
bakoitzaren prezioa 726 euro da. 
Eta uso postuei dagokienez, berriz, 

hiru mailatan daude sailkatuta: 
lehen mailako postu bakoitzaren 
prezioa 1.815 euro da; bigarren 
mailakoena 1.089 euro da eta 
hirugarren mailakoena, 363 euro. 
Kasu guztietan BEZa sartuta dago 
prezioan.

Ehiza larriaren kasuan, berriz, 
eskaintza bakarra egin ahal da.

Interesa duen edozeinek aur-
kez ditzake enkanterako eskain-
tza ekonomikoak, enpresak izan, 
elkarteak izan edo partikularrak 
izan. Eta berdin du nongoak diren. 
Hau da, bertakoa izan daiteke, 
edo atzerrikoa. Halako ezaugarriak 
ez dituzte kontuan hartuko.

Gutun-azalen irekiera 
Behin eskaintza guztiak batuta, 
eskaintza ekonomikoak jendau-
rrean zabalduko dituzte. Aurkez-
tutako dokumentazio guztia ondo 
badago, urriaren 1ean (martitze-
na) 16:30ean egingo dute hori. 

Astelehenean (irailaren 30) bukatuko da 
ehizarako eskaerak aurkezteko epea
Leintz gatzagako udalak enkantera atera du udalerriko ehiza esparrua

datua

45 uso-postu atera dituzte 
enkantera; baina beste 15 
ere badira, herritarrendako.

60
uso-Postu

leintz GatzaGa
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Aretxabaletako martxako karteleko erretratua.  |   Aritz gordo

X.u.  |  ArEtXAbALEtA

Domekan, hilak 29, egingo dute 
Aretxabaletako mendiko bizi-
kleta irteera (XC), eta hitzordu 
berean enduro irteera ere egin-
go dute. Labur esateko, bizi-
kleta gainean trebezia oso 
handia dutenei zuzendutakoa 
da enduroko ibilbidea, eta XCn 
ibilbide errazagoa prestatu 
dute, nahiz eta antolatzaileek 
garbi utzi duten bai bata zein 

bestea zailtasun fisiko eta tek-
niko handiko irteerak diren. 
Alegia, mendiko pista zabalak 
beharrean, bide estuak eta 
malda politarekin. 

Irteera 09:30ean izango da, 
federatuek 10 euro ordaindu 
beharko dituzte eta federatu 
ez direnek, 15 euro. Enduroko 
ibilbideak 24 kilometro izango 
ditu eta XCkoak, berriz, 34 
kilometro.

bizikleta martxa eta enduro irteera 
batuko ditu aretxabaletak etzi mendieta, axpe 

eta burgi, 
podiumera

jon Andoni AXPE

CDr Lizarralde taldekoak 
pirinioetan izan ziren joan den 
asteburuan, pirinioetako Enduro 
VTT Kopako hirugarren proban. 
Seniorretan Markel Mendieta 
podiumera igo zen eta gauza bera 
egin zuten junior mailan Julen 
Axpek eta Beñat Burgik. 

X.u.  |  ArrAsAtE

Ligako hirugarren jardunaldian 
Bergarak eta Aloña Mendik joka-
tuko dute etxean. Mahoneroek 
Beti Gazte hartuko dute bihar, 
16:30ean; orain arte liga ondoen 
hasi duen ordezkaria, Lesakakoak 
sailkapeneko lehenengo postuan 
daude-eta. Oñatiarrek ere ordu 
berean jokatuko dute, baina dome-

kan, hain zuzen, liga ezker han-
karekin hasi duen Zarautzen 
kontra; azkenak dira. 

Antzuolak kontrario gogorra 
izango du, bigarren dagoen Geta-
riako, domeka arratsaldean 
(17:00). Eta Aretxabaletak Her-
nanin jokatuko du; azken urteo-
tan talde indartsua izan dute 
hernaniarrek, eta aurten ere 

aurrealdean ibiliko dira seguru, 
nahiz eta, oraingoz, ez diren nahi 
bezain ondo hasi. 

Erregional preferentean, 
berriz, Zestoan jokatuko du Mon-
drak bihar (16:00).

mondrako neskek, domekan 
Emakumezkoen bigarren mailan, 
Mondrak Mojategin jokatuko du 
domekan, San Juanen kontra 
(15:30). Arrasateko neskak den-
boraldiko lehen puntuak batzen 
ahaleginduko dira. 

bergarak beti gazte hartuko du zapatuan 
etxean eta aloña mendik Zarautz domekan

tXOmIN mADINA  |  oÑAti

Urriaren 12an egingo dute 30. 
Arrasate-Oñati herri lasterketa, 
eta, azken urteetan bezala, korri-
kalariez gain, patinatzaileek 
ere hartu ahal izango dute par-
te. Hala, hainbat aldaketa izan-
go dira Antxintxiketan Atletis-
mo Taldeak antolatzen duen 
proban, Hanka Labankakoen 
eta Arrasate Kanpanzar Atle-
tismo taldekoen laguntzaz.

Izen-ematea, esaterako, iaz 
baino merkeagoa izango da: 13 
euro beharrean, 10 ordaindu 
beharko dituzte. Hori bai, alo-
kairuzko txipa hartu gura dute-
nek 2 euro gehiago ordaindu 
behako dituzte. 

bidegorria ere erabiliko dute 
Beste berrikuntzetako bat ibil-
bidearekin lotuta dago. 11,6 
kilometro izango ditu lasterke-
tak, eta zati batzuetan, Arrasa-
te eta Oñati artean dagoen 

bidegorria erabiliko dute. "Iku-
si dugu bidegorria tarte batzue-
tan oso ondo dagoela bai korri-
ka egiteko eta baita patinetan 
ibiltzeko ere, eta, segurtasun 
kontuak direla eta, bidegorria 
erabiltzeko aukera polita zela 
pentsatu dugu", azaldu zuen 
aurkezpenean Antxintxiketan 
elkarteko Asier Osinagak. 

Egunean bertan, gainera, 
lasterketa abian jarri zuten 
Laixan euskara elkartekoak 
omenduko dituzte. 

izen-ematea, aurrez 
Lasterketaren bezperara arte, 
hau da, urriaren 11ra arte eman 
ahal izango da izena (www.
kirolprobak.com) eta egunean 
bertan ezin izango da izenik 
eman. Patinatzaileak 17:00etan 
abiatuko dira eta korrikalariak 
bost minutu geroago, Portaloi-
tik. Oñatitik Arrasatera joate-
ko autobusa egongo da. 

bidegorria erabiliko du 
arrasate-oñati lasterketak
urriaren 12an egingo duten lasterketaren 30. 
edizioak Laixaneko lagunak omenduko ditu

Lasterketako antolatzaileak alkatearekin, aurkezpenean.  |   tXomin mAdinA

XAbIEr urZElAI  |  ArrAsAtE

Azken hilabetean prestaketa lane-
tan jardun ostean iritsi da lehian 
hasteko ordua. Eta Josu Larrea-
tegiren mutilek Zarautzen hasi-
ko dute denboraldia (zapatua, 
17:00). Taldearen bizkarrezurra-
ri eusteaz batera, Kintana eta 
Zeziaga jokalariak taldera itzuli 
dira. Hala, ilusioa sortzen duen 
denboraldiaren aurrean dago 
MU, aurrerapausoa egiteko urtea 
izan daiteke-eta.

Larreategik berak klubeko 
webgunean aipatu duen moduan, 
"Zarautz eskarmentudun taldea 
da eta oso ondo dakite jokatzen 
daukatenarekin. Barrutik min 
handia egiten dute, euren barru-
ko jokalariak trebeak direlako". 
Arrasateko taldea, ostera, ez dago 
oraindik onenean, baina entre-
natzaile eskoriatzarra baikor 
dago, talde horrek "sentsazio 
onak" ematen dizkiolako. 

Feliko aialari omenaldia
Bestalde, joan den domekan egin 
zuen Ointxe! klubak talde guztien 
aurkezpena, eta, horretarako, 
partidu mordoa antolatu zituzten 
Iturripen. Nagusiek Tolosaren 
kontra jokatu zuten, baina Musa-
kolan, Iturripeko zorua oso labain-

kor dagoelako, eta inork minik 
ez hartzeko. Azken partidu horren 
atarian une hunkigarriak bizi 
izan ziren, Ointxe!-k omenaldia 
egin ziolako klubeko presidente 
ohi Feliko Aialari. EBAra igo-
tzeko borrokan ibili ziren sasoian 
izan zen Aiala presidente.

Muren elastikoa defendatuko duen taldea.  |   ointXE

Feliko Aialak oroigarria eta jokalariek sinatutako elastikoa jaso zuen.  |   ointXE!

muk ilusioa sortzen duen 
denboraldia hasiko du bihar
Aurrerapausoa egiteko denboraldia zarautzen hasiko dute arrasatearrek

saskibaloia atletismoa

Futbola

mendiko bizikleta

mendiko bizikleta
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Debagoieneko 
GREMIOAK

AROZTEGIAK
AZKARATE AROZTEGIA
Bergara

• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  

tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.

• K-21

Telleria 19 B02-B03

Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

blogak.goiena.net/azkarate

ERAIKUNTZAK
ARRASATE ERAIKUNTZAK SL 
Arrasate 

Meatzerreka auzoa

Tel.: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

ITURGINTZA
EGIA ITURGINTZA
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

Tel.: 943 77 01 85

OyANGUREN ITURGINTZA
Eskoriatza 

• Iturgintza eta gasa

• Berogailuak eta petrolio-produktuak

• Klimatizazioa

Aranburuzabala 15

Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

URKO MANTENIMIENTO SL
Aretxabaleta

• Instalazioen mantentze-lan guztiak

• Berokuntza eta gasa

• Aire girotua eta haizeztatzea 

Basabe industrialdea B-3

Tel.: 943 77 19 88 

Faxa: 943 79 59 97

LEIHOAK
ARGI-PLASTIK
Arrasate 

Zigarrola kalea 1, 8 pab

Tel.: 943 77 11 30

ION LEIHOAK
Arrasate 

Debagoiena Industrialdea 11.Pab

Tel.: 943 79 11 35

Faxa: 943 773 120

http://www.ventaion.com

LOREZAINTZA
MAKAI KOOP. ELKARTEA
Aretxabaleta 

• Barruko zein kanpoko lorezaintza

• Ureztatzeko sistemak

• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak

Basabe poligonoa D-2-1

Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98

Faxa: 943 79 78 45

MARGOAK
APAIN MARGO ETA APAINKETA
Arrasate 

• Pintura orokorrean

• Pareztatzeak

• Errotulazioa

Maitena 3-1.

Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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ainHoa aGirreazaldeGi
Elgeta, 1978.

bertsolaria.
Euskal Filologian eta Alemaniar 
Filologian lizentziaduna da. 
gaur egun, helduen euskara 
irakaslea da. bertsozale 
Elkarteko ikerkuntza arduraduna 
ere izandakoa da. Hirugarren 
aldiz parte hartuko du 
txapelketa nagusian; Legazpiko 
kanporaketan izango da. 

manex aGirre
Aramaio, 1982.

bertsolaria.
Euskara teknikaria da. Arabako 
kuadrilla arteko bertso 
txapelketa irabazi zuen 
Aramaioko taldearekin eta 2011. 
urtean, berriz, Arabako txapela 
eskuratu zuen. Eskarmentuduna 
bada ere, lehen aldiz hartuko du 
parte txapelketa nagusian; 
oiongo kanporaketan izango da.

miren amuritza
berriz, 1990.

bertsolaria.
Hamabi urterekin hasi zen 
bertsotan, berrizko Eskolan; 
egun, aipatutako eskolako 
arduraduna da, eta baita 
Aretxabaletako Lekaixoka 
bertso eskolako kidea ere. EHko 
Eskolarteko txapelketa irabazi 
zuen 2008an. bigarrenez doa 
nagusira; oionen izango da. 

maddi sarasua
Itsasu, 1995.

bertsolaria.
ikaslea da. 11 urterekin hasi zen 
uztaritzeko bertso-eskolan, eta 
baionako lizeoko bertso-eskolan 
ari da orain. Laugarrena izan zen  
2012ko Xilaba txapelketan. 
bertsulari gazteen Xapelgoa 
eskuratu du. Lehenengo aldiz 
joango da txapelketa nagusira; 
gazteena da. oionen izango da.

mikel F. de arroiabe
Aretxabaleta, 1972.

Epaimahaikidea.
birritan izan da Arabako 
kuadrilla arteko bertso 
txapelketan epaimahaikide eta 
Arabako bertsolari txapelketan 
beste bitan. bada, txapelketa 
nagusiko epaimahaikide 
izateko proposatuta, ilusioz 
eman zuen baiezkoa. Asko 
ikasten ari dela aitortu du. 

Bertsolari Txapelketa nagusiko debagoiendarrak 

A. ArANburuZAbAlA  |  ArrAsAtE

Domekan, irailaren 29an abiatu-
ko da lau urtetik behin jokatzen 
den Bertsolari Txapelketa Nagu-
sia. Aurtengoa, XVI. edizioa, 
Villabonan hasi eta abenduaren 
15ean amaituko da, aurten hiru-
garrenez Barakaldoko Bilbao 
Exhibition Centerren. 

Bertsozale Elkarteak antola-
tzen duen zortzigarren txapelke-
tan, 14 saio izango dira eta 43 
bertsolarik, 14 gai-jartzailek eta 
epaile lanetan 16 lagunek hartu-
ko dute parte.

Beste edizio batzuetan moduan, 
oraingoan ere Debagoienak izan-

go du txapelketan ordezkaritza.  
Lau bertsolari izango dira: Elge-
tako Ainhoa Agirreazaldegi; Ara-
maioko Manex Agirre eta Are-
txabaletan bizi diren Miren 
Amuritza eta Maddi Sarasua. 
Aretxabaletarra da, era berean, 
epaimahaiko kide bat: Mikel Fer-
nandez de Arroiabe. Aurten, 
Debagoienean ez dute txapelke-
tako kanporaketarik egingo.

protagonisten ikuspuntutik 
Bertso Txapelketa Nagusiaren 
atarian, Debagoieneko bertsola-
rien iritziak batu ditugu. Ainhoa 
Agirreazaldegi izango da taula 

gainera igoko den lehena; bertso 
saioak kokatzerakoan, antola-
tzaileek lurraldetasuna zaindu 
dutela dio eta, orokorrean, aurten 
esanahi eta teknika aldetik lan-
dutako jendea dagoela, akaso 
gazteen freskura faltako dela 
gaineratuta. "Aurreko txapelke-
tatik hona, aldaketa asko bizi 
izan ditut; hori horrela, tekniko-
ki baino gehiago, mamitik gura-
ko nuke nire ekarpena igartzea" 
dio elgetarrak. Manex Agirre 
aramaioarrak lehen aldia du 
Txapelketa Nagusian: "Umil-umil 
eta kanporaketa bakarrik helbu-
ru hartuta joango naiz ahal dudan 

guztia egiten saiatuz". Aurtengo 
txapelketa interesgarri datorrela 
dio, parte-hartzaileak gogotsu 
ikusten dituelako, eta, Agirreren 
ustetan, freskura egongo da. Are-
txabaletan bizi diren Maddi Sara-
suarekin eta Miren Amuritzare-
kin lehiatuko da Agirre, Oionen. 
Aurkariak baino gehiago lagunak 
direla dio, eta gaineratu du saio 
horretan igarriko dela txapelke-
tan eskarmentua dutenen eta 
lehenengoz parte hartzen dutenen 
arteko aldea. Gazteena da jatorriz 
Itsasukoa den Maddi Sarasua. 
Urduri baina era berean ilusioz 
dagoela kontatu digute Aretxa-

baletako familiakoek. Sarasua-
rekin ederto bat egiten duela dio 
Miren Amuritzak: "Ni orain lau 
urte nengoen moduan egongo da 
seguru, zorterik onena opa diot; 
ni, berriz, lasai eta gogotsu nago. 
Finalari begira aldaketak egon 
daitezkeela uste dut".

Goiena telebistan ere ikusgai
Goiena telebistaren bitartez ere 
jarraitu ahal izango da txapelke-
ta, Tokiko telebistek EITBrekin 
duten hitzarmenari esker. Era 
berean, salgai daude kanporake-
tetarako eta finalerako sarrerak, 
Bertsosarrerak.eu atarian. 

Euskaltzaindiak Bilbon duen egoitzan aurkeztu zuten Bertsolari Txapelketa nagusia 2013.  |   ArgAzkiAk: bErtsozALE ELkArtEA / gALdEr izAgirrE

TxApELKETAKO 
EGuTEGIA

kanporaketak

Irailak 29, domeka
villabona

urriak 5, zapatua
markina-Xemein

urriak 12, zapatua
Hendaia

urriak 13, domeka
Altsasu

urriak 19, zapatua
Legazpi

urriak 26, zapatua
oion

Finalaurrekoak

Azaroak 9, zapatua
gernika-Lumo

Azaroak 10, domeka
tolosa

Azaroak 16, zapatua
oiartzun

Azaroak 17, domeka
murgia

Azaroak 23, zapatua
Elizondo

Azaroak 24, domeka
donostia

Azaroak 30, zapatua
maule-Lextarre

Finala

Abenduak 15, domeka
barakaldo

domekan abiatuko da bertsolari txapelketa nagusia, villabonan 

debagoieneko ordezkariak daude bertsolari eta epaimahai lanetan

txapel preziatua eskuratzeko, 
bertsolariak lehiatzeko prest



22 2013-09-27  |  EgubAkoitzA  |  gOIENAkultura

I.g.  |  ArrAsAtE

Donostiako Zinemaldiaren 
inguruan ekintza ugari anto-
latzen dituzte, eta, tartean, 
Donostiako Zinemaldi Alter-
natiboa Groseko Kortxoenea 
gaztetxean. Bertan, Morritson 
eta Gartzia film independen-
tea eman zuten. Olatz Pagal-
dai aktore eskoriatzarrak 
hartu du bertan parte. Gu 
harekin izan gara filmaren 
gainean berbetan.
Nolakoa izan zen grabazioa?
Oso ona, esperientzia polita 
izan zen. Berangoko eta Getxo-
ko inguruetan grabatu genuen 
iaz maiatzean. Azken tekno-
logiak erabili zituzten graba-
zioetarako; izan ere, 3D for-
matuan grabatu zen eta oso 
interesgarria izan zen hori 
ikustea. Ni filmeko zati txiki 
baten bakarrik azaltzen naiz, 
eta, beraz, ni azaltzen naizen 
sekuentzia guztiak egun berean 
grabatu genituen. Uste dut 
gainerako guztia bi astean 
filmatu zutela. Aurretik, bai-
na, gidoia landuta eta molda-
tua zuten; izan ere, Morritson 
eta Gartzia antzezlana da eta 
f i lma  eg i t eko  mo lda tu 
zuten. 
Antzezlanean, baina, bi pertso-
naia bakarrik daude?
Hori da; nik ez dut antzerkian 
parte hartzen. Euskarri zine-
matografikorako, baina, ez 
zuen bi pertsonaiarekin fun-
tzionatzen eta beste bat gehi-
tu zuten; horixe da nik egiten 
dudan papera. 
Ze gai jorratzen du filmak?
Gatzia (Jon Urraza) bikote  
barik eta etxe barik gelditu 
den sortzaile alternatiboa da. 
Horren ondorioz, lo egiteko 
lekua behar du eta Morritso-
nen (Leire Olaran) eta bere 
bikotekidearen etxera joko 
du. Haiek hipotekatuta bizi 
dira etxebizitza txiki batean. 
Bada, Gartziaren presentziak 
Morriren eta bere bikoteki-
dearen (Olatz) arteko bikote 
erlazioa ezegonkortu egingo 
du. Esango nuke komedia 
dramatikoa dela.

"3D-n grabatzea 
esperientzia 
interesgarria 
izan zen"

Olatz pagaldai.  |   goiEnA

olatz Pagaldai
aktorea

I.g.  |  ArrAsAtE

Euskal zinemaren gaua izan 
zen martitzenekoa Donostiako 
Zinemaldian. Bertan aurkeztu 
zen Mireia Gabilondo bergara-
rraren Amaren eskuak filma, 
eta han izan ziren zuzendaria 
eta protagonistak. 

arrakasta izan zuen
Txalo zaparrada handia jaso 
zuen Gabilondoren lanak Vic-
toria Eugenian. Zuzendari ber-
gararrak esan zuen lantalde 
handia dagoela filmaren atzean, 
ez egile bakarra. Irizar saria 
jasotzeko lehian da Amaren 
eskuak, beste hiru filmekin 
batera.

Karmele Jaiok idatzitako 
liburu batean oinarritzen da 
eta ama-alaba batzuen harre-
mana kontatzen da. Amak 
alzheimerra du eta amaren eta 
alabaren arteko harremana 
nola aldatzen eta sakontzen den 
erakusten du filmak.

Asteburu honetan ikusgai 
izango da zinemetan Gabilon-
doren lana.

juan bautista berasategi 
Zinemira saria jaso zuen Juan-
ba Berasategik gau berean. 
Hunkituta jaso zuen. Saria bere 
ogibideko profesionalei eta 
lagunei eskaini zien eta bata-
suna eskatu zien sektorekoei. 

'Amaren eskuak' filma aurkeztu du 
mireia gabilondok Zinemaldian

Amaren eskuak filmaren aurkezpena Zinemaldian.  |   HAritz dEndAtEgi

gOIENA  |  ArrAsAtE

Kantarin parte hartzeko izena 
eman dute dagoeneko Debagoie-
neko 506 gaztetxok. Ikastetxeetan 
banatu genituen izena emateko 
orrien bitartez eman dute izena 
horiek. Eta ikastetxeen bitartez 
izena emateko epea amaituta, 
orain beste bi modutara eman 
dezakete gaztetxoek izena: 943 25 
05 05 telefonora deituta edo idaz-
karitza@goiena.com helbidera 
idatzita.

Urriaren 2ra arte eman ahal 
izango dute izena 2001. eta 2005. 
urteen artean jaiotako 8 eta 12 
urte bitarteko neska-mutikoek, 
hiru eta bost pertsona bitarteko 
taldeak osatuta.

Kantarin parte hartzea guz-
tiz doakoa da eta ez da derrigo-
rrezkoa Goiena Klubeko bazkide 
izatea.

kantuen banaketa 
Zozketa bitartez banatuko dira 
abestiak eta gaztetxoen gurasoei 
iritsiko zaie mezu bat posta elek-
tronikora edo mugikorrera, jaki-
narazten zein kantu izango duen 
alabaren edo semearen taldeak. 
Urriko lehenengo hamabostaldian 
bidaliko diete mezu hori.

mezua gurasoei
Mezu horretan zehaztuko zaie 
gaztetxoek nola ikasi beharko 
duten kantuaren letra eta koreo-
grafia. Kantariko blogean daude 
abestien letrak, eta baita koreo-
grafia bideoak ere. Kantu bakoi-
tzak bere dantzako pausoak ditu 
eta gaztetxoek bideo horren bitar-
tez ikasi beharko dute koreogra-
fia. Edo kantuari eurek asmatu-
tako dantza jarri nahi badiote, 
gaztetxoek aukera izango dute 
nahi duten moduan dantzatzeko. 

Baina garrantzitsua da letra eta 
koreografia ondo ikastea. Bada, 
bideo eta letra guztiak helbide 
honetan dituzue: http://blogak.
goiena.net/kantari.

Gaztetxoekin entsegu labur 
bat ere egingo dugu ikuskizun 
egunaren aurretik. Entsegu hori 
izango da gaztetxoek aurretik 
etxean ikasi dutena errepasatze-
ko, ez da izango dantza bertan 
ikasteko. Eta helburua da gazte-
txoek agertokia ezagutzea ikus-
kizunaren egunean lasaiago ego-

teko. Gurasoei bidaliko zaien 
mezuan jakinaraziko da entsegu 
tokia eta ordua. Ikuskizunaren 
eguna eta ordua ere mezu horre-
tan zehaztuko diete gurasoei.

informazio gehiagorako
Edozein zalantza izanez gero, 
sartu http://blogak.goiena.net/
kantari helbidera. Edo bestela, 
943 25 05 05 telefonora dei deza-
kezue zuen kezkak argitzeko.

Animatu eta hartu parte Kan-
tariren laugarren edizioan!

Aurreko aldian, Kantariko abestia kantatzen eta dantzatzen.  |   goiEnA

kantarin izena emateko garaiz 
daude oraindik bailarako gaztetxoak
izena emateko bideak: 943 25 05 05 edo 'idazkaritza@goiena.com'

v

EnTSEGuAK ETA 
IKuSKIZunAK
ArEtXAbAlEtA

Entsegua: 

urriak 12. Arkupe.

Ikuskizuna: 

urriak 19. Arkupe.

bErgArA

Entsegua: 

Azaroak 3. zabalotegi.

Ikuskizuna: 

Azaroak 9. zabalotegi.

OñAtI

Entsegua: 

Azaroak 30. gaztelekua.

Ikuskizuna: 

Abenduak 14. gaztelekua.

ArrAsAtE

Entsegua: 

urtarrilak 11. kulturate.

Ikuskizuna: 

urtarrilak 18-19. Amaia.

badatoz kooltur ostegunak: maritxu kajoi bezperan, 
urriaren 3an, ekingo diote ikasturteko eskaintzari
Kooltur Ostegunak gertu daude ikasturte berriari ekiteko. Lau-
garren edizioa izango da oraingoa eta urriaren 3an, Maritxu Kajoi 
bezperan, abiaraziko dute, Capsula taldearen kontzertuarekin, 
hain zuzen. Ondoren etorriko dira: The Hot Wok urriaren 10ean, 
Bide Ertzean urriaren 17an, Super Sweet Featurin the Who urria-
ren 24an eta Correos urriaren 31n. Kontzertuak Arrasateko gaz-
tetxean izango dira, ohi bezala, eta gaueko hamarretan hasiko 
dira. Sarrera bost euro da.

korrontzik eta oinkari Dantza taldeak 'infernuko 
hauspoa' ikuskizuna eskainiko dute domekan
Dantza eta trikiti doinuak uztartzen dituen Infernuko hauspoa 
ikuskizuna eskainiko dute Korrontzik eta Oinkari Dantza Taldeak 
Oñatin jaien egitarauaren barruan, hilaren 29an, domeka, 22:30ean, 
Foruen plazan. Garai bateko eta gaur egungo trikiti piezak dantza 
tradizionalez eta berritzailez nahasten dituen emanaldia da eskai-
niko dutena. Guztira, 40 lagun inguru taularatzen dira eta orain 
dela hiru urte elkarlanean kaleratu zuten DVD baten oinarritzen 
den ikuskizuna da.

bergarako elektronika topaketa izango da asteburuan, 
lehen aldiz: musika, tailerrak eta gehiago egongo dira 
Bergarako Seminarioan Labegaraietako kiroldegian zegoen estal-
kia jarri dute. Hala, Seminarioko gunea jolasgune eta kultura 
ekintzak egiteko toki bezala berreskuratu nahi dute. Karpa aste-
buru honetan estreinatuko dute DJ jaialdiarekin. Zehazki, Ber-
garako elektronika topaketen lehen edizioa egingo da asteburuan. 
Elektronika topaketetan izango dira, besteak beste: Makala, Kino 
Internacional, Korrupted Brothers eta Munlet. Bostetatik aurre-
ra izango dira kontzertuak, baina goizean zehar ere izango dira 
aukerak: binilo salmenta, proiekzioak eta musika tailerrak. 
Jaialdia hiru tokitan izango da: Zabaotegi aretoan, Seminarioko 
karpan eta Bergarako gaztetxean. Kogollo Party Krew ibili da 
antolakuntza lanetan eta adierazi dute Euskal Herri mailan 
lehendabizikoz egingo dela horrelako jaialdi bat.
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oñati
Jaietan!

irAti goitiA

Zubillaga auzoa 1 - OÑATI
Tel.: 943 71 63 22 - Faxa: 943 78 15 51

ONDO PASAU
 SAN MIGELAK!

PELLET

Danborrada... animazio bereziarekin

udal bandaren kontzertua

umeendako ekitaldi magikoak

Jai egitarauko azal artistikoak

musika eskaintza bazter guztietan

'Zuk ekarri, zuk jan', familiendako

Herri eguna

errosaixo bixamona 

su ikuskizun ibiltaria, lehen aldiz

+ Jaietako egitarau osoa
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Oñatiko Udalak
 jai zoriontsuak 

opa dizkizue
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egubakoitZa

27
18:00-20:00 Aire libreko 11. margo 
lehiaketako eta margo ikastaroetako 
ikasleen lanen ErAkuskEtA 
kultur Etxeko erakusketa-gelan 
(urriaren 7ra arte).

20:00 Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko kALE biLkurA 

plazan, oñatiko jai batzordeek 
antolatuta.

22:00 roCk kontzErtuA 
txosnagunean, HErsturA 
taldearekin.

23:00 Eraso sexisten aurkako 
kAzEroLAdA, txosnagunetik.

 Hori eta gero: roCk 
kontzErtuA txosnagunean, 
Pottors, kLito eta bAgAudA 
taldeekin.

ZaPatua    
san migel aoZaratZaren eguna 

28
09:30 san migeletako 11. goLF 
tXAPELkEtA irelore golf Eskolan 
(urriaren 7ra arte).

09:30 OÑATI BEGI BISTAN argazki 
ErAkuskEtA, plazako arkupeetan, 
urriaren 7ra arte. jaien amaieran, 

lan guztiak zozketatuko dituzte.

12:00 mosAiko ErrALdoiA 
plazan, Aloña mendiren eskutik.

17:00 oñatiko PiLotA 
TXAPELKETAREN finalaurrekoak, 
frontoi zaharrean.

17:30 Poxpolo eta konpainia 
pailazoen eskutik, 
POXPOLOTAKONPAINIA.COM 
ikuskizun berria Portuko plazatxoan. 
Eguraldi txarra egingo balu, santa 
Ana antzokian.

18:30 Euskal Herriko txistulariekin 
tXistuLAri ALArdEA plazan.

20:00 tXAntXikuArEn 
jAitsiErArekin jaien hasiera.

20:05 PintXo-jAnA 
txosnagunean.

20:15 disko FEstA, plazan.

23:00 dAnborrAdA nAgusiA 
herriko kaleetan zehar, oñatiko 
musika bandak lagunduta. Amaiera 
plazan izango da, danborradaren 
martxa eta san migeletako 
ereserkiarekin.

00:00 Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko 
mAniFEstAzioA plazatik abiatuta, 
Herrira mugimenduak deituta.

Jaietako 
egitaraua

Banderadunak udaletxeko balkoian; plazan, danborrada.  |   jAgobA domingo

Oñatiarrok,   
 Iritsi dira berri-
ro be San Migel eta 

Errosaixo Jaixak, urte 
danian batutako tristura, 
kezka ta nekian zakua 
etxian jareteko garaixa, 
opor osteko aldapia goxa-
ketako garaixa, herriko 
kaliak poztasun eta zorio-
nez beteteko garaixa…

Askotarikuak dia 
aurten be jai 
egitarauian aurkituko 
dittuzuen ekitaldixak 
eta hemendik eskerrik 
beruenak gure herriko 
jaixak gero eta parte 
hartzailiaguak, 
herrikoiaguak eta non 
tamainora josittakuak 
izan daittezen gogor 
lanian ibili zain danori. 
Biba zuek!

Hitz honein 
bittartez, herriko jaixak 
gure artian pasaitterik 
eukiko ez daueinak be 
gogora ekarri gura 
nittuke, besarkada bero 
bana bialdu eta egun 
berezi honeittan gure 
goguan izango diala 
adierazi.

Gozatu daigun 
jaixak, gure 
ingurukoekiko eta 
ingurumenarekiko 
errespetuz, etorkizunak 
garai oparuak ekarriko 
dittuala pentsauaz, eta 
itxaropenari atia eraitta 
jareta, itsutu barik, 
kontsumuari, zaratiari 
eta bestelakuei 
tamainia hartuaz.

Gora San Migel eta 
Errosaixo Jaixak!

Gora San Migel 
eta Errosaixoak!

ag u r r a

mIkEl bIAIN
oñatiko alkatea

>

Torre Zumeltzegi 11 
20560 Oñati

Tel.: 943 54 00 00 
www.hoteltorrezumeltzegi.com

Jan eta lo egizu konde baten moduan erdi aroko dorre honetan

Ondo pasa jaixak!!



2013-09-27  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA26 san migelak 2013 oñatin
                        

 gero, disko FEstA plazan.

01:00-04:00 tEsting 
txosnagunean Ailaket elkartearekin.

02:00 kArAokEA txosnagunean.

Domeka 
san migel eguna 

29
08:00 ArgAzki ErrALdoiA 
gaupasero eta mendizaleekin, 
txosnagunean.

08:05 tXokoLAtAdA 
txosnagunean.

09:00 txistulari bandaren 
goiz-ErEsiA.

11:00 Herri mailako PLAtEr 
tirAkEtA, txopekua tiro zelaian 
(armak edukitzeko baimena eta 
Federazioaren lizentzia eskatuko 
dizkiete parte-hartzaileei).

12:00 mEzA nAgusiA san migel 
Parrokian, koruak abestuta.

12:00 oñatiko musika bAndArEn 
kALEjirA.

12:00-14:00 HAur PArkEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra egingo 
balu, zubikoa kiroldegian.

13:00 oñatiko udal musika 
bAndArEn kontzErtuA, 
Lazarraga jauregiko lorategian. 
Eguraldi txarra eginez gero, 
udaletxeko arkupetan.

 Egitaraua:

A San Miguel (martxa) - L. recife 
konp. Antonino ibarrondo

Okola (pasodoblea) - iñaxio 
ibarrondo ugarte

El tambor de Granaderos (obertura) 
- ruperto Chapi

Euskeria (rapsodia) - mariano san 
miguel urcelay (oñatiarra)

Abba Gold - konp. ron sebregts

Fiesta de las trompetas - roy 
Anderson

zuzendaria: iñaxio ibarrondo 

17:00 san migeletako 20. PiLotA 
tXAPELkEtAko pilota-partiduak 

zubikoa kiroldegian. Finalak 
(jubenilak eta afizionatuak).

 gero, txosnetako PiLotA 
TXAPELKETAKO finalak. 

 Euria eginez gero, bi txapelketak 
zubikoa kiroldegian jokatuko dira.

17:00-20:00 HAur PArkEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra egingo 
balu, zubikoa kiroldegian.

18:00 Pikor antzerki taldearen 
eskutik, ATSOAK DANTZAN kale 
antzerkia plazan.

19:30 Fito y los Fitipaldis taldearen 
omenezko kontzertua Los Fito Y 
tu tributo taldearekin, Atzeko 
kalen.

22:30 korrontzi eta oinkAri 
dantza taldearen eskutik, 
INFERNUKO HAUSPOA dantza eta 
musika ikuskizuna plazan.

asteleHena 
txantxiki  eguna 

30
11:00-14:00 Haur, gaztetxo eta 
gurasoentzat EkitALdi bErEziAk 
(ludoteka, tailerrak, lehiaketak…) 
plazan.

12:00 ATSOLORRA: urtean zehar 

jaiotako HAurrEi ongiEtorriA 
udaletxeko batzar Areto nagusian.

13:00 voCEs dE LA ribErA jota 
taldearen kontzertua, Lazarraga 
jauregiko lorategian.

14:00 Zuk ekarri, zuk jan!, 
gaztelekuan umEEkin bAzkAriA.

17:00 mArsEL mAgoA, 
gaztelekuan.

17:00-19:30 sokAmuturrA 
plazan, kale barrian eta Atzeko 
kalen, Arno ganadutegiko 
zezenekin.

18:30 EsEnCiA dE jALisCo 
mariatxiaren kalejira.

20:00 Esencia de jalisco 
mariatxiaren kontzErtuA, 
plazan.

egubakoitZa 
4. egun morea 

4
12:00 kALiAn gorA, kALiAn 
bEHErA: kale berriak inauguratzen.

14:30 bAzkAri FEministA 
txosnagunean.

16:30 oLinPiAdA morEAk.

18:30 trAnsmAriboLLo kalejira, 
batukadak animatuta.

19:00-21:00 gaztelekutik abiatuta, 
gAztEtXoEkin tALdE joLAsAk.

20:00 Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko 
ELkArrEtArAtzEA plazan, 
HErrirA mugimenduak 
antolatuta.

20:30 kAribEko FoLkLorEA: 
dantzak txosnagunean.

21:00-22:30 gaztelekuan, ZUK 
EKARRI, ZUK JAN gAztEtXoEn 
AFAriA.

22:00 kArrikALdiXA: 
sAskArrAk, gAitzE, 
buruHiLkEtA eta jAunArtziA 
taldeekin kontzertuak kalean zehar.

ume eta helduak, kaleko giroaz gozatzen.  |   josEtXo ArAntzAbAL

Baserritarren postuak, Herri Egunean.  |   josEtXo ArAntzAbAL

ZURICH AUTOk eskaintzen dizu:

BALORAZIO PACKA:
Autoaren lehen hiru urteetan, berriaren % 100eko 
  balioa mantenduko da lapurreta, kalte eta 
  sute kasuetan, baita laugarren urtetik aurrera 
  baloraziorako portzentaje bereziak ere

BABES PACKA:
Gidabaimena galduz gero, derrigorrezko 
  ikastaroaren diru-itzulketa 500 euro 
  izango da, gehienez.

ASISTENTZIA PACKA
Istripua edo lapurreta izanez gero, ordezko autoa 
  14 egunean erabiliko da, gehienez ere. 

FLEXIFRANKIZIA
Sistema berri horrekin, frankizia urtean %10 
  murriztuko da automatikoki, ezbeharrik izaten ez bada.

GAINERA…
Zure seguruarekin familia osoarendako zerbitzu 
  ugari izango dituzu.

Motxon kalea 5 behea
20560 OÑATI

Tel.: 943 78 30 09
Faxa: 943 78 31 36
Polts.: 620 77 66 20
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22:30 bErtso jAiALdiA, zubikoa 
kiroldegian. bertsolariak: jon mAiA, 
Aitor mEndiLuzE, ArkAitz 
EstibALLEs, AmEts ArzALLus, 
ALAiA mArtin eta Agin rEzoLA. 

ZaPatua 
Herri eguna 

5
09:00 txistulari bandaren 
goiz-ErEsiA.

10:30 unibertsitate inguruan:

 Herri mailako behi erakusketa. 

 Herri mailako ardi, ahari eta bildots 
lehiaketa.

 Asto erakusketa. 

 behor eta zaldi erakusketa.

 Euskal txerri eta oilo erakusketa.

 Pottoka erakusketa. 

 gazta lehiaketa.

 Herri mailako fruitu eta barazki 
lehiaketa.

 Lore eta landare erakusketa.

 Artisau erakusketa.

 Herri mailako ardi, ahari eta bildots 
lehiaketa.

11:00 oñatiko jose de Azpiazu 
musika Eskolako triki-PAndEro 

eta soinujoLEEn tALdEA, 
tXistuLAriAk EtA toLosAko 
gAitEroen kALEjirA, herriko 
kaleetan zehar ibiliko dira.

12:00 27. sAgArdo-dAstAtzEA, 
plazan. Abaltzisketa: zalbide; 
Aduna: Aburuza, zabala; Aia: izeta; 
Asteasu: sarasola; Astigarraga: 
Astarbe, bereziartua, Etxeberria, 
Larrarte, Lizeaga, Petritegi, 
sarasola; Ataun: urbitarte; Azpeitia: 
Añota; donostia: barkaiztegi; 
Hernani: otsua-Enea, Altzueta, 
Akarregi, Larre-gain, itxas-buru; 
ikaztegieta: begiristain; Legorreta: 
Aulia; tolosa: isastegi; urnieta: 
Altuna; usurbil: saizar; zerain: 
otatza. 

13:15 Lehiaketetako 
sAri-bAnAkEtA.

14:00 Antixeneko gaztetxean 
bAzkAriA, txosnaguneak 
antolatuta.

14:30 HErri bAzkAriA, zubikoa 
kiroldegian.

17:00 Herriko gAztEtXoEkin 
HErri kiroLAk, plazan. Eguraldi 
txarra egingo balu, zubikoa 
kiroldegian.

18:00 Profesionalen HErri 
kiroLEn jAiALdiA, plazan. 
Eguraldi txarra egingo balu, zubikoa 
kiroldegian.

 ondoren, Ai EnE trikitilari 
tALdEArEn ErromEriA, plazan.

18:30 LAjA, nArbAizA eta 
LutXurdio trikitilariekin 
ErromEriA, Atzeko kalen.

19:00 Ekitaldia, HErrirA 
mugimenduak antolatuta.

19:30 Parrokian F. EsnALEn 
sALbEA, Parrokiako koruak eta 
oñati Abesbatzak abesturik.

22:00 josELu AnAiAk eta 
trikidAntzen kontzErtuA, 
txosnagunean.

22:30 Ai EnE trikitilari tALdEArEn 
ErromEriA, plazan. 

Domeka 
errosaixo eguna 

6
09:00 txistulari bandaren 
goiz-ErEsiA.

12:00 Parrokian mEzA nAgusiA, 
Parrokiako koruak abestuta.

12:00 oñatiko musika bAndArEn 
kALEjirA.

12:00 motor kLAsikoEn 
ErAkuskEtA, txosnagunean.

12:00-14:00 HAur PArkEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra egingo 
balu, zubikoa kiroldegian.

13:00 oñatiko musika bAndArEn 
kontzErtuA, plazan.

 Egitaraua:

Camino de rosas (pasodoblea) - 
josé Franco ribate

Euskal Rapsodia - Felix Cortabarria

A children's suit - Andre Waignein

Ris Ras (rebista) - Luna y Penella

zuzendaria: iñaxio ibarrondo

17:00 Arku tirAkEtA 
ErAkustALdiA, san martinen.

17:00 PAtAtA tortiLA 
tXAPELkEtA, txosnagunean.

17:00-20:00 HAur PArkEA, 
Etxaluzen. Eguraldi txarra egingo 
balu, zubikoa kiroldegian.

19:00 gibELurdinEk taldearen 
eskutik, kontzErtuA, Atzeko 
kalen.

20:00 dvd orkEstrArEkin 
dAntzALdiA, plazan.

20:30 bALkoitik bALkoirAko 
bertso-saoia ikEr zubELdiA eta 
bEÑAt gAztELumEndi 
bertsolariekin, kale zaharrean.

21:00 bidEo EmAnALdiA 
txosnagunean: 'torturA oÑAtin'.

22:45 scura splats taldearen 
eskutik, Cavalfoc PirotEkniA 
ikuskizun ibiLtAriA. korreoseko 
eraikinean hasita, unibertsitate 
etorbidetik plazaraino; bukaera 
ekitaldia, plazan.

 gero, dvd orkEstArEkin 
dAntzALdiA, plazan.

asteleHena
errosaixo bixamona

7
09:30 sokAmuturrA izango da 
plazan. Arno ganadutegiko 
zezenekin.

12:00 oñatiko musika bAndArEn 
kALEjirA.

14:30 PAELLA-jAnA, 
txosnagunean.

17:30-19:30 sokAmuturrA 
plazan, kale barrian eta Atzeko 
kalen, Arno ganadutegiko 
zezenekin.

18:00 roCkALEAn taldearen 
bertsio kALEjirA ibiLtAriA.

14:30 DI-BERTSIOAK 
txosnagunean, herriko musikarien 
eskutik.

20:00 Haitzama taldearekin 
dAntzALdiA, plazan.

23:00 Haitzama taldearekin 
dAntzALdiA, plazan.

martitZena

8
 Egun osoan, bArrAkAk euro 1 

kostatuko dira.

Koadrila bat, mozorrotuta iazko Errosaixo Bixamonean.  |   oiHAnA ELortzA

Mutila sokamuturrean, Foruen plazan.  |   ArritXu bArruso

Ondo ibili
San Migeletan !!

MEKANIZATUETARAKO
ZERBITZU OSOA

Zubillaga industrialdea 13
Tel.: 943 78 19 11

Faxa: 943 78 29 90
e.maila: mekalki@mekalki.es

http://www.mekalki.es
OÑATI

MEKALKI
S. Coop.
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Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA
ARRASATE

ARETXABALETA

banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala

60 urte baino gehiago
ARRASATEARETXABALETA 1950·2013

ARETXABALETA

AmAIA tXINtXurrEtA  |  oÑAti

San Migel egunaren bezperako 
danbor hotsek emango diete hasie-
ra Oñatiko jaiei, beste urte batez. 
Ohiko lau konpainiez gain, aurre-
ko urtean estreinatu zen Txosna 
Batzordeko konpainia ere irten-
go da aurten.

danborrada animatua 
Aurtengo berritasuna izango da 
danborrada animatzen irtengo 
den talde bat egongo dela: “Dan-
borrada animatua izango da aur-
tengoa. Talde bat irtengo da, bai 
barruan doan jendea eta baita 
kanpoan dagoen jendea ere ani-
matuaz”, adierazi digu danborra-
daren antolakuntza lanetan ibil-
tzen den Mikel Aranburuk.

Gainontzekoan, ez da berri-
tasun handirik. Konpainietako 
kapitainei dagokienez, danbor-
jotzaileen eta barril-jotzaileen 
kapitaina Anjel Egaña izango da, 
azken urteetan egin izan duen 
moduan; sukaldariena, Iñaki 
Igartua; kantineretan zuzenda-

ritza estreinatuko du Olatz Intzak; 
eta Txosna Batzordea hainbat 
kapitainek gidatuko dute. Dan-
tzariak, elkarteetako banderadu-
nak, bandako eta trikitxaranga-
ko musikariak, zaldunak, sukal-
dariak, gastadoreak… haiek ere 
alaituko dute danborrada.

Joan den urtean estreinatu-
tako Txispun kantua ere joko 
dute. Eta sukaldarien karrozaz 
gain, Txosna Batzordekoek epai-
keta politikoen kontrako karro-
za eramango dute. Aldarrikapen 
ugariko banderak ere eramango 
dituzte konpainia horretakoek, 
eta guztiak kolore berdeko Herrit-
tik herrixandako kamisetak jan-
tzita irtengo dira.

Ohiko ibilbidea egin ostean, 
bukaera San Migel kantuarekin 
emango diote Foruen plazan. 
Aurreko urtean plaza jendez lepo 
bete zen eta antolatzaileek espe-
ro dute aurten ere plaza bete-be-
tea egotea, "bai danborradan 
parte hartuko duten kideekin eta 
baita ikus-entzuleekin ere".

Foruen plaza jendez lepo, bai danborradan parte hartu zutenekin baita ikusleekin ere, iazko danborradan.  |   goiEnA

datua

450 lagun inguru irtengo 
dira danborradan. Inoizko 
danborradarik jendetsuena 
izango da, horrenbestez, 
aurtengoa. 

450
LAgun

animazio bereziarekin irtengo 
da aurtengo danborrada
talde bat irtengo da parte-hartzaileak eta ikus-entzuleak animatzeko
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ArANtZAZu EZkIbEl  |  oÑAti

Dagoeneko hartu dute martxa 
Oñatiko Udal Musika Bandako 
kideek. Joan den zapatuan hau-
rren danborrada izan zuten eta 
domekan, nazioarteko artzain-

txakurren txapelketaren harira, 
kalejira eta kontzertua. Baina 
musikarien lana hasi besterik ez 
da egin, San Migel jaietako aste 
bukaeran eta Errosaixotan hain-
bat ekitaldi izango dituzte-eta. 

kontzertua lorategian 
Betiko moduan, San Migel bez-
peran nagusien danborrada 
girotuko dute Oñatiko kaleetan. 
San Migel, De Udana a Zubilla-
ga, Erretreta, Despierta Juven-

tud... piezak joko dituzte, besteak 
beste. Iaz bezala, aurten ere 
Lazarraga lorategian egingo 
dute San Migel eguneko kon-
tzertua. 

A San Migel martxak zabal-
duko du kontzertua eta ondoren, 
Okola, El tambor de Granaderos, 
Euskeria, Abba Gold eta Fiesta 
de trompetas joko dituzte. Oko-
la Iñaxio Ibarrondo zuzendaria-
ren pieza bat da: "Arantzazun, 
Arenduitik aurrera joanda 
dagoen lekua da Okola", dio. 
Euskeria, aldiz, Mariano San 
Migel oñatiarrak konpondutako 
obra da: "1935ean hil zen Madri-
len San Migel", azaldu du Iba-
rrondok. Abba Gold piezarekin 
jendea dantzan jarri gura izan-
go dute bandako kideek.

Domekan 13:00etan izango 
da kontzertua Lazarraga lora-
tegian: "Eguraldi txarra egingo 
balu, udaletxeko arkupeetan 
egingo litzateke kontzertua; 
baina, San Migel eguneko egi-
taraua eskaini beharrean, Erro-
saixo eguneko egitaraua joko 
genuke", nabarmendu du Iba-
rrondok. A San Migel martxaz 
gain, Camino de Rosas, Euskal 
Rapsodia, A children's suit eta 
Ris Ras eskainiko lituzkete. 
Kasu horretan, urriaren 6ko 
kontzertua izango litzateke lora-
tegian.

errosaixo eguna eta bixamona 
San Migel eguneko kontzertua 
bukatuta, Errosaixo egunari 
begira jarriko dira Udal Musika 
Bandako kideak. Urriaren 6an, 

domekan, udaletxeko arkupee-
tan eskainiko dute emanaldia 
(13:00). Horren aurretik, eguer-
diko hamabietan, kalejira egin-
go dute herriko kaleetan.

Jaiak bukatzeko, Errosaixo 
Bixamon egunean kalejira egin-
go dute, 12:00etan. Azkeneko 
urteetan ohiko bilakatu den 
moduan, Udal Musika Bandako 
kideak mozorrotuta aterako dira 
kalera. Eguna berotzen hasteko 
modu egokia!

instrumentuak gertu 
dituzte jaiak girotzeko
udal bandak herriko txokoak girotuko ditu jaietan: 
san migel egunean kontzertu berezia eskainiko dute

Iazko jaietan udal Musika Bandak Lazarraga lorategian eskainitako kontzertua.  |   josEtXo ArAntzAbAL

v

KOnTZErTuArEn 
EGITArAuA

'a san migel': martxa 

konp.: antonino ibarrondo.

'okola': Pasodoblea 

iñaxio ibarrondo.

'el tambor de granaderos': 
obertura 

ruperto Chapi.

'euskeria': rapsodia 

Mariano san Migel.

'abba gold' 

konp.: ron sebregts.

'Fiesta de las tronpetas' 

roy anderson.

zuzendaria: iñaxio ibarrondo.
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OIHANA ElOrtZA  |  oÑAti

Herriko jaietan adin tarte guz-
tiendako gustukoak izango diren 
ekitaldiak sartzen ahalegindu da, 
beste behin, Udala eta txikienak 
ere izan ditu kontuan. Haiek ere 
izango dute, beraz, non gozatu 
edo zer egin aurtengo San Migel 
eta Errosaixo jaietan. 

pailazoak, portu plazan 
Ohiko tokietan ez ezik, espazio 
berriak ere estreinatuko dituzte 
txikienek. Esaterako, Portu taber-
na pareko plaza. Han izango dira 
Poxpolo eta Konpainia irailaren 
28an, zapatuan. 

Aurtengo jaiak ofizialki hasi 
baino lehenago izango da hori: 
17:30ean, hain zuzen ere. Umorez, 
kolorez eta kantuz beteta etorri-
ko dira Poxpolo eta Konpainia. 
Ikuskizun berriarekin, gainera. 
Portuko plazatxoan egingo dute, 
doan, herriko ume, gaztetxo eta 
haien gurasoendako. Antzerkiaz 

gozatzeko aukera paregabea, 
dudarik gabe. Eguraldi txarra 
eginez gero, Santa Ana antzokian 
egingo dute ikuskizuna umeen 
lagunek.

jolas parkea, birritan 
Umeen jolas parkea ere urtero 
jasotzen du jai egitarauak. Baita 
aurtengoak ere. 

Bi asteburutan ospatuko dira 
aurten jaiak, eta jolas parkea ere 
birritan etorriko da: irailaren 
29an eta urriaren 6an; domeka 
bietan, hain zuzen ere. Gainera, 
bi egunetan, goizean eta arratsal-
dean egongo da zabalik haur 
parkea eta irekia izango da, doan 
izango da. Ohiko bihurtu den 
moduan, Etxaluzeko parkean 
jarriko dituzte haur parkeak: 
puzgarriak eta bestelako jolasak 
egongo dira han, besteak beste. 
Eguraldi txarra eginez gero, Zubi-
koa kiroldegian muntatuko dituz-
te jolasak.

Bestalde, irailaren 30ean, haur, 
gaztetxo eta gurasoendako eki-
taldi bereziak egingo dituzte 
Foruen plazan. Esaterako, ludo-
teka, tailerrak eta lehiaketak. 

magoa eta barrakak 
Marsel magoa ere herriko txiki 
eta gaztetxoak liluratzera joango 

da gaztelekura hilaren 30ean. 
Jendea txunditurik uzten saia-
tuko da bere magia eta trukuekin. 
Haur eta gazteak ez ezik, haien 
gurasoak ere gonbidatuta egongo 
dira, noski. 

Barrakak izaten dira txikiak 
erakartzen dituen urteroko bes-
te ekitaldi bat. Urriaren 8ra arte 
izango dira eta egun horretan 
euro bat kostako dira.

135 ume txiki 
aurten Atsolorran

Bigarren urtez egingo dute 
aurten Atsolorra ekitaldia. Hau 
da, azken urtean herrian jaio 
diren umeei ongietorri 
ekitaldia. Hain zuzen, joan den 
irailetik aurtengora, 135 ume 
jaio dira Oñatin, eta guztiek 
jaso dute gonbidapena 
Atsolorrara joateko. Irailaren 
30ean izango da, 12:00etan, 
udaletxean. Atsolorraren 
ohituraren jatorria azalduko die 
alkateak txikien gurasoei. 
Horren ondoren, umeei zapi 
bana jarriko diete eta talde 
argazkia aterako dute.Joan den urteko Atsolorra ekitaldia.  |   goiEnA

Eguraldi txarra 
eginez gero, 
aterpean egingo 
dituzte ekitaldiak

magia, antzerkia eta 
gehiago, umeendako
Etxaluzen egoten den umeen jolas parkea
birritan dator aurten ere, jaietako domeka bietan

umeendako jolas parkea.  |   goiEnA
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mIrEIA bIkuñA  |  oÑAti

San Migel jaietako egitarauaren 
azala irudikatzeko lehiaketak bi 
zati ditu: 18 urtetik gorakoak eta 
adin horretatik beherakoak. Lehe-
nengo mailako –helduena– ira-
bazleak bere irudia jai egitarauan 
ikusiko du eta 500 euroko saria 
jaso du. 

Haur eta gazteen atalera aur-
keztu direnen artean bestelako 
sariak banatuko dituzte: opariak 
eta lanaren argitalpena. Hori 
horrela, hementxe dituzue ikus-
gai guztiak.

Kultura Sailak oraindik ez 
du zehaztu nork egin duen lanik 
onena. Datozen egunetan elkar-
tuko da irabazlea aukeratzeko.

askotariko teknikak 
Ondoko lanetan ikusten den 
moduan, eta lehiaketako baldin-
tzek zehazten zutenaren arabera, 
askotariko teknikak erabili dituz-
te: batzuek margoekin egin dute 
lana eta beste batzuek, akuare-
lekin. Collage bat ere badago 
proposamenen artean, eta baita  
koloretako paperak eta bitxiak 
erabili dituena ere. Proposamen 
ezberdinak, helburu bakarrarekin: 
herriko jaiak irudikatzea.

Guztiek Oñatiko jaixak 2013 
testua sartu dute, eta San Migel 
eta Errosario jaietan ohikoak 
diren protagonistak erabili dituz-
te: txantxikuak, sokamuturra, 
dantzariak, txantxikua, taloak, 
Herri Eguna...

Herriko artista gazteenek 
erakutsi dute eurendako jaiak 
zer diren.

Herriko artista gazteenen 
proposamenak egitaraurako
Askotariko teknikak erabilita, 18 urtetik beherakoek sei lan aurkeztu dituzte

Karla Santos, 17 urte. Sara Mantxola,  13 urte. nagore redin, 14 urte.

Ainhoa redin, 11 urte.  |   irudiAk: oÑAtiko udALA

Iban ugarte.

Izar Mendiola, 9 urte.

Proposamen asko, 
helburu 
bakarrarekin: herriko 
jaiak irudikatzea

Kale barria 20 • Errekalde 8 
oÑati

Tel.: 943 78 01 54

Ondo pasa jaixetan!
Ondo pasa jaixetan!

Mª Angeles Mendizabal
AHO SENDAGILEA

Arantzazuko Ama 2C-behea
20560 Oñati

Tel.: 943 71 60 71
mendikorta@euskaltel.net

- Inplantologia konbentzionala
- Gidatutako inplantologia (punturik gabe)
- Odontologia estetikoa
- Periododontzia 

Ondo pasa jaixak!
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ZaPatua

5
ai ene 

Plazan  |  18:00etan

Gazteen artean, erromeria musi-
ka estilo zaharkitu bezala ikus-
ten duenik badago. Ai Ene plaza 
taldea, ordea, kontrakoa argi 
uztera etorriko da Oñatira. Bos-

iganDea

6
Gibelurdinek 

atzeko kalean  |  19:00etan

Gizarte eredu honek helarazten 
digun musikaren aurrean, herrien 
nortasunaren, aberastasun kul-
turalaren eta gure sustraien defen-
tsarako borroka tresna da musi-
ka. Manifestu horrekin aurkezten 
du bere burua 2011. urtean sor-

tutako Giberlurdinek laukote 
bizkaitarrak. 

Gipsy punk-folk zerrikoia 
bezala definitu dute euren 
musika; hau da, euskal instru-
mentuak erabiliz, munduko 
hainbat musika egiten dute. 
Gibelurdinek taldeak, besteak 
beste, Sua filmaren soinu ban-
da egin du.

Kaleko musikariak, nomadak 
direla aldarrikatzen du laukoteak, 
eta, hain zuzen ere, kaleko musi-
kari onenen antzera, giro aparta 
jarriko dute.

pottors ta Klito.  |   josEbA bArrEnEtXEA

egubakoitZa

4
saskarrak, Gaitze, buruhilketa 
eta jaunartzia 

kalean  |  22:00etan

Karrikaldixa antolatu dute aur-
tengoan, jaiak herriko kale 
guztietara heltzeko asmoarekin; 
bada, egubakoitzean, lau taldek 

asteleHena

7
di-bertsioak 

txosnagunean  |  18:00etan

Azken urte hauetan ohitura 
bihurtu da Di-Bertsioak kon-
tzertua. Oñatiko hainbat musi-
ka taldetako kideak egun batez 
rock izar bihurtzen dira, eta 
talde ezagunen kantuak propio 
egiten dituzte. 

Aurreko urte hauetan Foo 
Fighters, Sorotan Bele eta 
Bizardunak taldeen bertsioak 
entzun baziren, aurten ere 
sorpresaren bat prestatuko 
dute Oñatiko musikari amo-
rratuek.

Haitzama 

Plazan  |  20:00etan

Euskal erritmoak erritmo kari-
betarrekin nahasteari ekin zion 
duela urte batzuk Haitzama 
taldeak; beraz, erromeria taldea 
izena txiki geratu zaie. 

Talde arrasatearrak Erro-
saixo Bixamon egunean dantzan 
jarriko ditu oñatiarrak.Haitzamako musikariak Zurriolako hondartzan.  |   HAitzAmA

Esencia de Jalisco mariachi taldea.  |   EsEnCiA dE jALisCo Gibelurdinek gipsy punk-folk taldea.  |   gibELurdinEk

egubakoitZa

27
Herstura, pottors ta klito eta 
bagauda

txosnagunean  |  22:00etan

San Migel jaietan txosnetako 
kontzertuekin hasteko, herriko 
bi talde igoko dira taulara: Hers-
tura eta Bagauda, Zarauztik eto-
rriko diren Pottors eta Klito 
taldearekin batera.

Herstura oñatiarrak izango 
dira eguneko izen ezagunena. 
Post-hardcore bezala definitu izan 
dute laukotearen musika; eurek, 
ordea, Dut, Tool edota Lisabö 
taldeekin identifikatzen dute euren 
burua. Herstura aurkezpen diskoa 
duela urte pare bat inguru aur-
keztu ondoren, berriz ere etxekoen 
aurrean joko dute kantu horiek 
defendatzeko.

Pottors ta Klitok eta Bagaudak 
ere emango dute zeresana. Bagau-
dak, talde gaztea izan arren, 
Eskandinavia inguruko punk-rock 
indartsua egiten dute. Pottors ta 
Klito taldeak, ordea, feminismoa 
eta punka defendatuko du.

Infernuko hauspoa ikuskizuna.  |   korrontzi

Denetariko 
doinuak san 
migel jaietan
Foruen plazan, txosnagunean eta 
oñatiko hainbat txokotan 
musikaren oihartzuna entzungo da

iganDea

29
los Fito y tu 

atzeko kalean  |  19:30ean

Atzeko kaleko kontzertuen 
txanda igandean helduko da, 
eta ez edonolako taldearekin, 
gainera; izan ere, Madrilgo Los 
Fito y Tu izango da gunea estrei-
natzeko ardura izango duen 
taldea. 

asteleHena

30
esencia de jalisco 

Plazan  |  20:00etan

Mexikora bidaiatzeko txartela 
eskainiko du Esencia de Jalis-
co mariachi taldeak. Jaliscotik 
Oñatira etorriko dira Teresa 
Castellanosen gidaritzapean, 
ranchera eta boleroak interpre-
tatzera. 

Zortzi emakumez osaturiko 
taldea da, eta, plazako kontzer-
tuaren aurretik, kalejira egingo 
dute arratsaldean.

Fito y los Fitipaldis eta Pla-
tero y Tu talde ezagunen kantuak 
ekarriko dituzte Oñatira. Espai-
niako Estatuan barrena hiru 
urtean hainbat kontzertu eskai-
ni ondoren, Oñatin egongo dira 
Fito y los Fitipaldis taldeen kan-
tu ezagunenak eta altxor ezkutuak 
interpretatzen. Tartean, baina, 
Platero y Tu taldeen kantuek ere 
izango dute tartetxo bat. Beraz,  
Fito Cabrales musikariaren zale 
direnentzako aproposa.

korrontzi eta oinkari 

Plazan  |  22:30ean

Agus Barandiaran trikitilariak 
2004an sortu zuen Korrontzi folk 
taldea, folk euskalduna alderik 
alde entzun zedin. Bada, oraingo 
honetan, Korrontzi musika taldeak 
Oinkari dantza taldearekin bat 
egin du Infernuko hauspoa ikus-
kizuna sortzeko.

Belarriekin zein begiekin 
gozatzeko ikuskizuna dela argi 
utziko dute igandean. Barandia-
ranen trikiti soinuaren agintean, 
berrogei dantzari plastikotasuna 
eta edertasuna transmititzen 
saiatuko dira Oñatiko plazan, 
oholtzako magia herritarrei trans-
mititzeko irrikan.Herstura oñatiarrak.  |   kEPA ArAnburu

girotuko dituzte Oñatiko txo-
koak.

Saskarrak punk-oi! taldea 
Txantreakoa da. Laukotea. 
Eraikitzeko suntsitzen maketa 
kaleratu zuten duela urtebete, 
eta Fridays Crew eta Last 
Strengh taldeen zaleek ederto 
gozatuko dute Saskarrak-en 
emanaldia.

Azpeititik Gaitze taldea eto-
rriko da punk-hardcore musika 
defendatzera. Gaitze, Karkaba 
eta Fridays Crew taldeetako kide 
batzuen proiektu berria da; beraz, 
ez dira hasiberriak.

Haiekin batera, Buruhilketa 
eta Jaunartzia taldeek ere kon-
tzertua eskainiko dute kalean. 

kotea Donostiako Eneritzek, 
Zestoako Eiderrek, Hernaniko 
Josunek, Andoaingo Adrianek 
eta Tolosako Iñakik osatzen dute, 
hain zuzen ere. 

Esan bezala, talde gaztea izan 
arren, musika munduan bizitza 
erdi eman dute; besteak beste, 
euskal kantu txapelketetan edo 
trikia eskuetan txikitatik herriz 
herri hazita. Bada, trikitia eta 
panderoa oinarri dituen taldeak 
hainbat euskal talderen kantuak 
joko ditu Herri Eguneko arra-
tsaldea girotzeko.

joselu anaiak 

txosnagunean  |  22:00etan

Zer izango lirateke San Migel jaiak 
erromeriarik gabe? Ba halakorik 
gerta ez dadin, Euskal Herriko 
erromeria talde handienetakoa 
izango da txosnetan Herri Egu-
nean.

Jaietako egun handian, Jose-
lu Anaiak izango dira gauean, 
kantu propio eta euskal musi-
kako klasikoekin. Ruiz de Gor-
doa anaiek urteak daramatzate 
herri, hiri eta auzoetako jaiak 
alaitzen; aski ezaguna da hel-
burua ondo baino hobeto lortzen 
dutela.

Portu kalea 5  20560 Oñati
Tel.: 943 78 12 65  Faxa: 943 78 07 85

Ondo
pasa 

jaixak!
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5
ai ene 

Plazan  |  18:00etan

Gazteen artean, erromeria musi-
ka estilo zaharkitu bezala ikus-
ten duenik badago. Ai Ene plaza 
taldea, ordea, kontrakoa argi 
uztera etorriko da Oñatira. Bos-

iganDea

6
Gibelurdinek 

atzeko kalean  |  19:00etan

Gizarte eredu honek helarazten 
digun musikaren aurrean, herrien 
nortasunaren, aberastasun kul-
turalaren eta gure sustraien defen-
tsarako borroka tresna da musi-
ka. Manifestu horrekin aurkezten 
du bere burua 2011. urtean sor-

tutako Giberlurdinek laukote 
bizkaitarrak. 

Gipsy punk-folk zerrikoia 
bezala definitu dute euren 
musika; hau da, euskal instru-
mentuak erabiliz, munduko 
hainbat musika egiten dute. 
Gibelurdinek taldeak, besteak 
beste, Sua filmaren soinu ban-
da egin du.

Kaleko musikariak, nomadak 
direla aldarrikatzen du laukoteak, 
eta, hain zuzen ere, kaleko musi-
kari onenen antzera, giro aparta 
jarriko dute.

pottors ta Klito.  |   josEbA bArrEnEtXEA

egubakoitZa

4
saskarrak, Gaitze, buruhilketa 
eta jaunartzia 

kalean  |  22:00etan

Karrikaldixa antolatu dute aur-
tengoan, jaiak herriko kale 
guztietara heltzeko asmoarekin; 
bada, egubakoitzean, lau taldek 

asteleHena

7
di-bertsioak 

txosnagunean  |  18:00etan

Azken urte hauetan ohitura 
bihurtu da Di-Bertsioak kon-
tzertua. Oñatiko hainbat musi-
ka taldetako kideak egun batez 
rock izar bihurtzen dira, eta 
talde ezagunen kantuak propio 
egiten dituzte. 

Aurreko urte hauetan Foo 
Fighters, Sorotan Bele eta 
Bizardunak taldeen bertsioak 
entzun baziren, aurten ere 
sorpresaren bat prestatuko 
dute Oñatiko musikari amo-
rratuek.

Haitzama 

Plazan  |  20:00etan

Euskal erritmoak erritmo kari-
betarrekin nahasteari ekin zion 
duela urte batzuk Haitzama 
taldeak; beraz, erromeria taldea 
izena txiki geratu zaie. 

Talde arrasatearrak Erro-
saixo Bixamon egunean dantzan 
jarriko ditu oñatiarrak.Haitzamako musikariak Zurriolako hondartzan.  |   HAitzAmA

Esencia de Jalisco mariachi taldea.  |   EsEnCiA dE jALisCo Gibelurdinek gipsy punk-folk taldea.  |   gibELurdinEk

egubakoitZa

27
Herstura, pottors ta klito eta 
bagauda

txosnagunean  |  22:00etan

San Migel jaietan txosnetako 
kontzertuekin hasteko, herriko 
bi talde igoko dira taulara: Hers-
tura eta Bagauda, Zarauztik eto-
rriko diren Pottors eta Klito 
taldearekin batera.

Herstura oñatiarrak izango 
dira eguneko izen ezagunena. 
Post-hardcore bezala definitu izan 
dute laukotearen musika; eurek, 
ordea, Dut, Tool edota Lisabö 
taldeekin identifikatzen dute euren 
burua. Herstura aurkezpen diskoa 
duela urte pare bat inguru aur-
keztu ondoren, berriz ere etxekoen 
aurrean joko dute kantu horiek 
defendatzeko.

Pottors ta Klitok eta Bagaudak 
ere emango dute zeresana. Bagau-
dak, talde gaztea izan arren, 
Eskandinavia inguruko punk-rock 
indartsua egiten dute. Pottors ta 
Klito taldeak, ordea, feminismoa 
eta punka defendatuko du.

Infernuko hauspoa ikuskizuna.  |   korrontzi

Denetariko 
doinuak san 
migel jaietan
Foruen plazan, txosnagunean eta 
oñatiko hainbat txokotan 
musikaren oihartzuna entzungo da

iganDea

29
los Fito y tu 

atzeko kalean  |  19:30ean

Atzeko kaleko kontzertuen 
txanda igandean helduko da, 
eta ez edonolako taldearekin, 
gainera; izan ere, Madrilgo Los 
Fito y Tu izango da gunea estrei-
natzeko ardura izango duen 
taldea. 

asteleHena

30
esencia de jalisco 

Plazan  |  20:00etan

Mexikora bidaiatzeko txartela 
eskainiko du Esencia de Jalis-
co mariachi taldeak. Jaliscotik 
Oñatira etorriko dira Teresa 
Castellanosen gidaritzapean, 
ranchera eta boleroak interpre-
tatzera. 

Zortzi emakumez osaturiko 
taldea da, eta, plazako kontzer-
tuaren aurretik, kalejira egingo 
dute arratsaldean.

Fito y los Fitipaldis eta Pla-
tero y Tu talde ezagunen kantuak 
ekarriko dituzte Oñatira. Espai-
niako Estatuan barrena hiru 
urtean hainbat kontzertu eskai-
ni ondoren, Oñatin egongo dira 
Fito y los Fitipaldis taldeen kan-
tu ezagunenak eta altxor ezkutuak 
interpretatzen. Tartean, baina, 
Platero y Tu taldeen kantuek ere 
izango dute tartetxo bat. Beraz,  
Fito Cabrales musikariaren zale 
direnentzako aproposa.

korrontzi eta oinkari 

Plazan  |  22:30ean

Agus Barandiaran trikitilariak 
2004an sortu zuen Korrontzi folk 
taldea, folk euskalduna alderik 
alde entzun zedin. Bada, oraingo 
honetan, Korrontzi musika taldeak 
Oinkari dantza taldearekin bat 
egin du Infernuko hauspoa ikus-
kizuna sortzeko.

Belarriekin zein begiekin 
gozatzeko ikuskizuna dela argi 
utziko dute igandean. Barandia-
ranen trikiti soinuaren agintean, 
berrogei dantzari plastikotasuna 
eta edertasuna transmititzen 
saiatuko dira Oñatiko plazan, 
oholtzako magia herritarrei trans-
mititzeko irrikan.Herstura oñatiarrak.  |   kEPA ArAnburu

girotuko dituzte Oñatiko txo-
koak.

Saskarrak punk-oi! taldea 
Txantreakoa da. Laukotea. 
Eraikitzeko suntsitzen maketa 
kaleratu zuten duela urtebete, 
eta Fridays Crew eta Last 
Strengh taldeen zaleek ederto 
gozatuko dute Saskarrak-en 
emanaldia.

Azpeititik Gaitze taldea eto-
rriko da punk-hardcore musika 
defendatzera. Gaitze, Karkaba 
eta Fridays Crew taldeetako kide 
batzuen proiektu berria da; beraz, 
ez dira hasiberriak.

Haiekin batera, Buruhilketa 
eta Jaunartzia taldeek ere kon-
tzertua eskainiko dute kalean. 

kotea Donostiako Eneritzek, 
Zestoako Eiderrek, Hernaniko 
Josunek, Andoaingo Adrianek 
eta Tolosako Iñakik osatzen dute, 
hain zuzen ere. 

Esan bezala, talde gaztea izan 
arren, musika munduan bizitza 
erdi eman dute; besteak beste, 
euskal kantu txapelketetan edo 
trikia eskuetan txikitatik herriz 
herri hazita. Bada, trikitia eta 
panderoa oinarri dituen taldeak 
hainbat euskal talderen kantuak 
joko ditu Herri Eguneko arra-
tsaldea girotzeko.

joselu anaiak 

txosnagunean  |  22:00etan

Zer izango lirateke San Migel jaiak 
erromeriarik gabe? Ba halakorik 
gerta ez dadin, Euskal Herriko 
erromeria talde handienetakoa 
izango da txosnetan Herri Egu-
nean.

Jaietako egun handian, Jose-
lu Anaiak izango dira gauean, 
kantu propio eta euskal musi-
kako klasikoekin. Ruiz de Gor-
doa anaiek urteak daramatzate 
herri, hiri eta auzoetako jaiak 
alaitzen; aski ezaguna da hel-
burua ondo baino hobeto lortzen 
dutela.

Guztia etxera eramateko!
- oilaskoak
- Pizzak
- Prestatutako jaki goxo-goxoak

errementari plaza 6 - Tel.: 943 78 30 59
oÑaTi

ondo pasau 
san Migelak!

Kale barria 32 • Tel./Faxa: 943 71 82 88 • itziaroptika@wanadoo.es 

itziar optikaOndo pasa jaixak!
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ARRASATE
Foruen Enparantza • San Andres auzoa
Tel.: 943 79 91 47

OÑATI
Olakua 16
Tel.: 943 78 29 86 

OREKA ZENTROA
Tel.: 943 78 05 89 - Olakua Auzoa, 1C Behea - Oñati

www.orekazentroa.com

Itsaso Aranzabal Ibabe
Koleg. zbk: 266

Erika Caballero Calvo
Koleg. zbk: 1406

PODOLOGIA 
OSTEOPATIA 
FISIOTERAPIA

ondo 
pasa 

jaixak!

IrAtI gOItIA  |  oÑAti

Aurtengo jaietako berrikuntzen 
artean dago Zuk ekarri, zuk jan 
familientzako bazkaria irailaren 
30ean eta gazteendako afaria 
urriaren 4an. Nerea Zubiak, Kul-
tura zinegotziak, eman dizkigu 
azalpen guztiak.
Zein berezitasun izango ditu fami-
lientzako bazkari honek?
Bazkaria berezia da ume eta fami-
liei eskainitakoa delako eta nor-
berak eraman behar duelako 
jatekoa. Hortik dator leloa: Zuk 
ekarri, zuk jan. Mahaiak eta aul-
kiak egokituko dira gaztelekuan, 
eta musikaz girotuta egongo da 
bazkaria. Ondoren, Marsel magoa-
ren emanaldia egongo da.
Zenbat lagunentzako lekua egongo 
da gaztelekuan?

Kabitzen diren beste, 200 lagun 
ingururendako. Aurten lehen 
urtea izanik, ez dakigu ze eran-
tzun izango duen. Beraz, ez dugu 
txartelik-eta jarri lekuak izen-
datzeko, sartu ahala norberak 
har dezala tokia. Baina betetzen 
bada eta ez badago guztientzako 
tokirik, beste lekutxoren bat 
egokituko dugu. Ateak 13:30-14:00 
aldera zabalduko ditugu. Hain 
zuzen ere, Foruen plazan haur 

parkea izango da goizean zehar 
eta hori amaitzean jendea gazte-
lekurantz bideratuko dugu.
Zein helbururekin antolatu duzue 
bazkaria?
Umeei protagonismo berezia 
eskaini nahi genien. Egia da haur 
parkearena oso errotuta dagoen 
kontua dela, baina ikusi dugu 
adin jakin bateko haurrei barra-
kak eta haur parkea direla eskain-
tzen zaien bakarra. Hala, umeen 
eguna osatu eta pisu handiagoa 
eman nahi izan diogu. Helburua 
da haurrek komunikatzeko, erla-
zionatzeko eta jolas egiteko bes-
te gune edo espazio batzuk sortzea. 
Esaterako, iazko berrikuntza izan 
zen haur jaioberriei harrera egi-
tea udaletxean. Aurten, bazkal-
tzeko eta erlazionatzeko gunea 

eskaini nahi genien familiei, eta 
hortik egin dugu bazkariaren 
eskaintza. 
Izena ere jarri diozue umeen egu-
nari; egun hori sendotzeko helbu-
ruarekin bat dator hori?
Bai, egitarauko egun gehienek 
dute izena eta umeen egunari ere 
jarri nahi genion. Hala, pentsatzen 
jarri eta Haurren Eguna etortzen 
zitzaigun burura, baina haurren 
eguna beste bat da Oñatin, Haur 

Dantzarien Eguna, hain zuzen. 
Azkenean, Txantxikien Eguna 
bezala izendatu dugu.
gazteei ere zuzenduko diozue 
eskaintza bera.
Bai; urriaren 4an gazteendako 
afaria izango da gaztelekuan for-
matu berean. Kasu horretan,  
baina, mahai eta aulkiez gain, 
alkohol bako edariak ere bana-
tuko dira. Gainera, hezitzaileak 
izango dira afaria dinamizatzen 
eta alkohol gabeko koktelak egi-
ten erakutsiko diete gazteei. 
Familientzako bazkariaren 
kasuan, norberak eraman behar-
ko du edaria: ardoa edo gustukoen 
duena.
Nondik hartu duzue ideia?
Aipatu nahiko nuke Arrasatetik 
hartu dugula ideia.

nerea Zubia, Kultura zinegotzia, jaietako zapi berriarekin.  |   i.g.

nerea Zubia | kultura zinegotzia

'Zuk ekarri, 
zuk jan', 
familientzako 
bazkaria
gaztelekuan egingo dute eta 
norberak eraman behar du jatekoa

"umeen eguna 
indartu nahi dugu, 
haiei zuzendutako 
espazioak sortuta"

"gazteendako 
afaria eskainiko da 
formatu berean 
urriaren 4an"

Diseinu 
berridun zapia 
jaietarako 
Zapi berriak kaleratuko ditu 
aurtengo jaietarako udalak. 
Irudiz Komunikazioak egin 
du diseinua. "Guk irizpide 
batzuk argi genituen: 
adin-tarte guztiek 
erabiltzeko modukoa izan 
behar zuela eta denboran 
iraunkorra", adierazi digu 
nerea Zubiak. 

3.000 zapi atera 
dituzte eta euro baten 
truke salgai daude 
dagoeneko kultur etxean, 
udaletxean eta turismo 
bulegoan. Zapiak saltzeko 
interesa duten merkatari 
eta ostalariek nahi beste 
eskuratu ahal izango 
dituzte, baina eskaera bi 
toki horietako baten egin 
beharko dute.



gOIENA  |  2013-09-27  |  EgubAkoitzA 35san migelak 2013 oñatin
                        

Bidebarrieta • OÑATI • Tel.: 943 78 34 44

Ondo 
pasa 

jaixak!!

Kale Zaharra 17 
Tel.: 943 71 82 49 • Mugikorra: 635 74 62 26 

e-posta: e.inurritegi@gmail.com

- gasa
- Berogailuak
- Pellet eta egurrezko estufak
- eguzki plakak
- energia berritzaileak

- sukaldeak
- Bainurako behar duzuen guztia
- elektragailuak

ondo 
pasa 

jaixak!

OIHANA ElOrtZA  |  oÑAti

Urtero legez, Herri Egunak itxu-
ra ona dauka; izan ere, ekitaldiz 
beteta dator. 

Ohi bezala, Unibertsitatearen 
inguruan, Foruen plazan eta 
Zubikoan izango dira eguneko 
hitzordu jendetsuenak. 

Herri mailako lehiaketak 
Unibertsitatearen aurrean, esa-
terako, herriko produktu eta 
animalien lehiaketak egongo dira. 
Sei, guztira: ardi, ahari, bildots, 
barazki, fruitu eta gazta lehiake-
tak, hain zuzen ere. Guztiak, hori 
bai, herriko baserritarrek, abel-
tzainek eta ekoizleek ekarriko 
dituzte. Herrian egindako eta 
hazitako produktu eta animalie-
kin lehiatuko dira.   

Lehiaketatik kanpo, baina, 
ikusteko eta erosteko beste maki-
na bat produktu ere egongo da. 
Tartean, loreak eta landareak. 
Animaliei lotuta, bestalde, asto, 
pottoka, euskal txerri eta oilo 
erakusketa egongo dira. Nekaza-
rien Elkarteko kideak dabiltza 
guztia antolatzen, Udalaren lagun-
tzarekin. 

Gipuzkoako 26 sagardogile 
Institutu aurrean jartzen duten 
herriko taberna Ezker Abertzaleak 

kudeatuko du aurten ere, eta 
taloak, hirugiharra eta edatekoa 
zerbitzatuko dituzte. 

Unibertsitateko klaustroan, 
berriz, artisauak egongo dira aur-
ten ere; 20 artista, guztira. Horie-
tatik sei oñatiarrak izango dira. 

Bestalde, Foruen plazan 
sagardo dastatzea egongo da, 
beste behin. Gipuzkoako 15 
herritako 26 sagardogilek euren 
sagardoak ekarriko dituzte. 
Edalontzia hartu eta sagardoa 
edateko aukera.

Oñatin ere badira sagardogi-
leak eta joan den urtean euren 
sagarrak eta sagardoa ekarri 
zituzten herritarrei eskaintzeko. 
Parrokia atzealdean egon ziren. 
Aurten, baina, ez dira egongo. 

Herri bazkaria 
Herri Egunean, Zubikoako kan-
txa izaten da herritar askoren 
jantokia. Hantxe egin ohi da herri 
bazkaria eta hantxe egingo da 
aurten ere. Menua herriko pro-
duktuekin egindakoa izango da: 
pasta-entsalada, Oñatiko okela 
gisatua, Oñatiko artzainen gazta 
eta Jakioneko irasagarra (men-
brilloa), kafea eta kopa. Txartelak 
19 eurotan daude salgai taberna 
hauetan: Izarraitz, Arrano, Boga, 
Olakua eta Oñati.

Bazkalostean, herri kirolak 
izango dira aurten ere. Foruen 
plazan egingo dira, eta, eguraldi 
txarra eginez gero, kiroldegian. 
Arratsaldeko lehen orduan, 17:00e-
tan, gaztetxoak arituko dira herri 
kiroletan. 18:00etan, berriz, pro-
fesionalen txanda izango da.

Egun osoa kalean pasatzeko 
moduko eguna da Herri Eguna. 
Goizean zehar salda eta txorizoa 
eskainiko dute aurten ere herri-
ko elkarte gastronomikoek; ateak 
zabalik izango dituzte.

Elkarteak zabalik 
egongo dira goizean 
zehar, salda eta 
txorizoa hartzeko

beti bezain beteta 
dator Herri eguna
Herri bazkaria zubikoan izango da eta txartelak 
salgai daude hainbat tabernatan, 19 eurotan Herriko gaztagileentzako gazta lehiaketa izango da aurten ere.  |   josEtXo ArAntzAbAL

Foruen plazan jendetza batzen da sagardo dastatzea egiteko.  |   josEtXo ArAntzAbAL
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Marcelo Walter Borlle
Odontologoa, Koleg. 390

Bidebarrieta 7 behea
20560 OÑATI

Gipuzkoa
Tel.: 943 71 88 63

Ondo
pasa
San

Migel 
jaiak!

AHOLKULARIAKTel.: 943 71 80 52

Aholkularitza fiskala

Lan aholkularitza

Kontabilitatea

Zerga aitorpena  

Errementari plaza 2-3 behea 
OÑATI

Ondo pasatu San Migeletan!

ImANOl bElOkI  |  oÑAti

San Migel jaiei amaiera emate-
ko, Errosaixo Bixamon Eguna 
ospatuko dute urriaren 7an Oña-
tin. Astelehen berezi horretan, 
jaiei amaiera emateko hainbat 
mozorro eta karroza egongo dira 
ikusgai Oñatiko kaleetan. 

Egunaren izena Bixamona 
izan arren, festarako gogo itzelaz 
egongo dira txantxikuarrak, jai 
handia ospatu izan da-eta beti 

egun horretan. Jaiei amaiera 
bikaina emateko, bixamona gain-
ditu beharko dute egun osoko 
festari eusteko, eta halaxe egiten 
dute urtero-urtero kuadrillek 
eta jaizaleek, orokorrean.

Paregabeak dira oñatiarrak 
mozorroak prestatzen, lan izu-
garria hartzen dute-eta dena 
gertu uzteko egun horretarako. 
Beste urte batzuetan ikusi beza-
la, traje kuriosoak egiten dituz-

te: Espainiako errege-erreginak, 
ijito familia osoa, estralurtarrak 
espazio-ontzi eta guzti, guardia 
zibilen manifestazioa… Bada, 
aurten ere, gogo biziz daude 
txantxikuarrak batzuen eta bes-
teen mozorro kurioso eta diber-
tigarriak ikusteko. Horrela, 
umorez betetako egun ederra 
pasatzeko eta jaietako azken 
egunaz gozatzeko  asmoz irtengo 
dira kalera.

mozorro-sokamuturra 
Mozorroak eta karrozak ez dira 
egun horretako erakarpen baka-
rra. Bixamon Egunerako egita-
rauan beste ekintza hauek daude: 
09:30ean, sokamuturra izango da 
Foruen plazan, Arno ganadutegi-
ko zezenekin; 12:00etan, Oñatiko 
musika bandak kalejira egingo 
du; 14:30ean, txosnagunean paella
-jana izango da; 17:30etik 19:30era, 
ohitura den moduan, berriro soka-

muturra izango da, Kale Barrian 
eta Atzeko kalean, Arnoko zeze-
nekin, eta zezenak adina ikusgai 
izaten dira zaleak, mozorro eta 
guzti ibiltzen dira-eta sokamutu-
rrean; 18:00etan, Rockalean tal-
dearen bertsio kalejira hasiko da 
eta ordu berean, txosnagunean, 
Di-bertsioak saioa, herriko musi-
karien eskutik; bukatzeko, 20:00e-
tan eta 23:00etan, Haitzama tal-
dearekin dantzaldia, plazan.

errosaixo bixamon 
egunean, mozorroak
mozorroa jantzi eta karrozekin kalera irteteko prest 
egongo dira txantxikuarrak datorren astelehenean Ijito familia ere egon zen, urdaiazpiko eta guzti.  |   goiEnA

Martetarrak ere ibili ziren iaz Oñatiko Errosaixo Bixamonean.  |   goiEnA

Iaz errege-erreginen familiaren errepresentazioa egin zuten oñatiar batzuek, luxuzko itsasontzi eta guzti.  |   goiEnA.
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ondo ibili 
jaixetan!!!

kale Zaharra 3. oñati. Tel.: 943 78 28 14.
mizke@euskalnet.net   www.mizke.com

OÑATI GARAJEA
Zure zerbitzura

Goribar auzoa 9 • 20560 • OÑATI
Tel.: 943 78 13 50 • garageonati@euskalnet.net

Ondo pasa jaixak!

tXOmIN mADINA |  oÑAti

Sus Scrofa tribukoek sua galdu 
dute, eta ez dakite nola egin. Bai-
na tximista batek sua ekarri die, 
eta, euren herrixkara itzultzean, 
festa handia egingo dute. Bidean, 
baina, hainbat oztopo gainditu 
beharko dituzte; euria eta piztia 
basatiak, esaterako.

Horixe da Scura Splats kon-
painia castelloarraren eskutik 
Errosaixo egunean 22:45ean hasi-
ko den Cavalfoc piroteknia ikus-
kizun ibiltariaren argumentua. 
Izan ere, ikuskizun soila izateaz 
gain, antzezlana ere bada. 

Sei aktorek hartzen dute par-
te bertan piroteknia gidatzen, 
musika alai eta dibertigarriak 
lagunduta. Sua zezensuzkoen 
txinparten tankerakoa da eta, 
besteak beste, begi handi baten 
edo zezen baten itxura duten 
egiturek botatzen dute.

amaiera, Foruen plazan
Ikuskizuna Korreosko eraikinean 
hasiko da, eta 400-500 metro egin 

ostean, Foruen plazan amaitu. 
Bertan izango da azken su festa 
handia. Duela urte batzuk ere 
egon ziren Oñatin Scura Splatse-
koak Flit izeneko ikuskizunare-
kin, eta konpainako zuzendari 
Joan Ragaren esanetan, Foruen 
plaza leku bikaina da festa amaie-
rarako: "Handia da; beraz, ikusi 
bakarrik gura duenak urrunetik  
ere ikus dezake, eta parte hartu 
gura duena barruraino sartu ahal 
izango da". 

jendearen parte-hartzea
Izan ere, horixe da ikuskizunaren 
beste ezaugarrietako bat, horre-
la gura duten ikusleek su azpian 
sartu eta parte hartu ahal izango 
dutela. Ragaren esanetan, dena 
kontrolpean izan ohi dute: "Guk 
kaosaren ordena da nolabait ere 
sortzen duguna, eta horrekin, 
festan parte-hartzea eta alaitasu-
na eragin".

errosaixo gaua argitzeko, 
su-ikuskizun ibiltaria
scura splats konpainiak 'Cavalfoc' antzezlana ekarriko du oñatira

Cavalfoc ikuskizuneko hainbat une.  |   oÑAtiko udALA

Ikusleentzako 
gomendioak

Cavalfoc piroteknia 
ikuskizunean jendearen 
parte hartzea bultzatu 
gura badute ere, horretara 
animatzen direnek hainbat 
gomendio jarraitu beharko 
dituzte, segurtasuna 
ziurtatzeko. Janzkerari 
dagokionez, burua estalita 
eroatea komeni da, baita 
zikintzea inporta ez diren 
txaketa eta praka bakeroak 
eta ketik babesteko zapia 
jartzea ere.

Horretaz gainera, 
piroteknia manipulatzen 
ari direnekiko errespetua 
eskatu dute 
konpainiakoek.

guztira, sei dira 
piroteknia gidatzen 
parte hartzen duten 
aktoreak
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Aker • Izarraitz • Living Caffe Txurruka 
Urtiagain • Zotz • Boga • Ongi etorri • Zurrust 
Oñati • Arkupe • Olakua • Garoa • Soraluze

Etorri gure
giro eroaz 
gozatzera!
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aretxabaleta
Jaietan!

juLio CALLEjA

azokan, baita ganadua ere
Herri bazkaria, 'libre'
munduko kantuak
Herri kirol ikusgarriak

+ Jaietako egitarau osoa

aurten, produktu 
ekologikoen 19. 
azoka egingo dute 
san migeletan, 
durana kalean. 
argazkian, iazko 
postuetako bat.
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ARETXA AUTOAK
1982. urtetik Atxabaltarron artean. Eskerrik asko, guztioi!

Ondo pasau Jaixetan!

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

Ilargi plaza 2
Tel.: 943 79 99 18
ARETXABALETAIrudi aholkulariak

Bonoak 
opari egiteko 

Orain, 
zerbitzu 
berriak

SPA

Ondo ibili San Migeletan!
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27
18:30 ErrALdoiAk eta 

buruHAndiAk Aretxabaletako 

gaitariekin batera.

19:30 zirikA zirkus taldearekin 

Dantzateke Herriko Plazan.

21:00 kAntu AFAriA durana 

kalean.

ZaPatua

28
10:00 diAnA Aretxabaletako 

txistulariekin.

10:00 ArtisAu eta nEkAzAritzA 

EkoLogikoArEn XiX. FEriA 

Jaietako 
egitaraua

Aretxabaletako trikitilariak iazko saioetako baten.  |   juLio CALLEjA >

E
saten ei da ba 

"antzaratik 

antzarara, berriz 

nire txanda da", ba horixe 

berori: Andramaixetatik 

San Migeletara berriz gure 

txanda da. Fitxak mugitu 

ditugu eta aurten ere, 

kantu afaria, erraldoiak eta 

buruhandiak, azoka, 

abesbatza, txalaparta eta 

trikitilariak, herri bazkaria, 

mus txapelketa eta herri 

kirolak… ez dadila inor 

etxean gelditu fitxa 

mugitu gabe. puntu-pun-

tuan iritsiko dira aurten 

ere horrenbeste aprezia-

tzen  ditugun San Migelak. 

Garaiz ailegatu gaitezen 

aurtengo zitara, eta 

bihedanmoduen baserritar 

jantzita, horixe zor 

diogulako egunari berari. 

Apaindu ditzagun balkoiak 

ikurrinarekin eta astindu 

ditzagun mihiak "euskara-

tik euskarara". 

B
erriro be San 

Migelak guregana, 

// festetaz goza 

dadin inguratzen dana // 

ta falta direnei besarkada 

bana.

Mugitu dugu fitxa berriz

ANA bOlINAgA
Aretxabaletako alkatea

ag u r r a

"Astindu 
ditzagun mihiak 
'euskaratik' 
euskarara"
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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... Aupa, San 
Migelak!

durana kalean eta i. gAnAdu 

FEriA Arlutz kantxan 14:00ak arte.

10:00 tril emakume taldearen tALo 

tXosnA goizean zehar Pagaldai 

tabernan.

11:30 Leizarra musika Eskolako 

trikitiLAriAk kaleetan zehar.

11:30 kAntuz kALEAn. basotxo 

elkarteko abesbatza kantuan ibiliko 

da herriko kaleetan Arrasate eta 

Eibarko erretiratuen elkarteetako 

abesbatzekin batera.

12:45 tXALAPArtA durana kalean.

13:00 simon otxandategi taldearen 

joALdunAk durana kalean.

14:30 HErri bAzkAriA iturrigorri 

frontoian.

19:00 Beinke-Loramendi dAntzA 

EmAnALdiA durana kalean.

20:00 Ai EnE taldea Herriko Plazan.

 20:00-21:30 eta 22:30-00:30

00:00 drogen testing-ak Ai LAkEt! 

elkartearen eskutik mitarte kalean.

Domeka

29
11:00 diAnA Aretxabaletako 

gaiteroekin.

13:00 HErri kiroLA Herriko 

Plazan.

 trontza eta txinga proba eta 

lokotx-batzea: irati eta Ainhoa.

 Aizkolariak: 8 kana-erdiko 

aizkoran eta 15 itzuli korrika: 

Aitzol Atutxa eta jon rekondo.

 Harri-jasotzailea: askotariko 

harriekin ibiliko da iñaki Perurena.

16:00 21. san migel mus 

tXAPELkEtA Herriko Plazan. 

(izen-ematea 15:15etik 15:45era).

19:00 mikel deunaren kontzertua 

Aretxabaleta AbEsbAtzArEkin 

Herriko Plazan.
nekazaritza ekologikoaren azokako postu bat.  |   juLio CALLEjA

Zirika Zirkus taldearen emanaldia, Oñatiko plazan, iaz.  |   goiEnA
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ImANOl gAllEgO  |  ArEtXAbALEtA

San Migel azoka hazi egin da. 
Ohiko produktuez gain, aurten, 
Arlutz taberna osteko kantxan 
ganadua egongo da: "Lehen aldia 
izango da; horregatik, herriko 
baserritarrak baino ez ditugu 

gonbidatu", dio Inma Miguelek, 
Kultura teknikariak. Berrikun-
tza horrekin, azoka giroa herrian 
zehar zabaldu nahi izan dute. 
"Ganaduarekin azoka osoagoa 
lortuko dugu", azpimarratzen 
du Kultura teknikariak.

produktu ekologikoak 
Ohiturari eutsiz, ortuak presen-
tzia berezia izango du azokan. 
Barazkiak, frutak, ogia, esnea... 
Durana kalean aukera zabala 
egongo da. Urtero legez, ez dira 
produktu izarrak falta izango: 

okela eta gazta ekologikoa. Eta, 
horren aukera zabala izanda, 
aukeraketa egiteko zailtasunak 
izango dituzte, seguruenez. 

Bada, Debagoienak ordezka-
ri ugari izango ditu, eta pintxo 
biologikoak eta produktu origi-
nalak ekarriko dituzte Durana 
kalera. 

Gure ordezkariez gainera, 
Nafarroatik etorritakoak ere 
egongo dira azokan.

artisauen lanak 
Artisauek eskuz egindako lanak 
ekarriko dituzte Durana kalera: 
bitxiak, larrugintza, artilezko 
jertseak... Euskal Herri osotik 
30 artisau etorriko dira Aretxa-
baletara, eta, euren produktuak 
saltzeaz gain, zenbait kasutan, 
nola egiten dituzten ere ikuste-
ko aukera egongo da.

Herriko Plazan, jakiak sal-
duko dituzten artisauei egingo 
zaie lekua: pastelak, txokolatea, 
eztia...

Azoka bukatzean, parte-har-
tzaile guztiak herri bazkarira 
joango dira.

nekazari eta artisauez 
gain, ganadua ere bai
durana plazak hartuko du nekazaritza ekologikoaren 
XiX. azoka eta artisauen feria 10:00etatik aurrera

Iazko azokan sasoiko barazki freskoak saltzen ziharduen postu bat.  |   mirAri ALtubE

San Migel 
azoka, labur

20 postu ekoloGiko
Durana kalean egongo dira 
guztiak, eta, urtero bezala, 
produktu guztiak 
ekologikoak izango dira. 
Sasoiko produktuez gain, 
manufakturatutako xaboi, 
ezti.. ekologikoak ere 
salduko dituzte.

30 artisau
Durana kalean eta plazan 
egongo dira. Larrugintza, 
artilea.. eskuz egindako 
produktuak izango dira 
guztiak.

bertako Ganadua
Lehen aldiz, Arlutzeko 
kantxara herriko 
baserritarrek ganadua 
eroango dute.

Gertuko produktuak
Debagoieneko nekazariek 
presentzia handia izango 
dute, produktu eta ekoizle 
gehienak ingurukoak 
izango dira-eta.

ikas bidaiarako dirua
Arizmendi Ikastolako 
gazteek datorren urtean 
egingo duten ikas bidaiako 
zati bat ordaintzeko 
zenbait produktu ere 
salduko dituzte. 

Belorrieta 6-7 • 20550
Tel.: 943 79 95 64

Ondo pasa 
  San Migelak!

Gurea
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   
Tel.: 943 79 20 64

GUNEA gora, san Migelak!
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IurE EIZAgIrrE  |  ArEtXAbALEtA

Azken urteetan moduan, herri 
bazkaria izango dute bilgune 
aretxabaletarrek jaietako egunik 
luzeenean. Goiza azokan pasa 
ostean indarrak berreskuratu eta 
atseden apur bat hartzeko lagun-
garri izango zaie, eta azokan 
parte hartutako artisauen kon-
painia izango dute, gainera. 

Aurtengo bazkarian ez da 
berrikuntzarik izango, eta ondo-
rioz, sabela ondo betetzeko asmo-
tan batuko diren baserritarrez 
jantzitako herritarrez beteko da 
berriro ere Iturrigorri frontoia. 
Aurten ere 450 pertsonendako 
lekua aurreikusi dute eta gehie-
nez ere, 500 pertsona har ditza-
kete bazkaritan. Txartelak here-
negunera arte (irailak 25) egon 
ziren salgai 17 euroren truke 
herriko zenbait tabernatan.

Herri bazkariko menua azken 
edizioetako bera izango da: pata-
tak errioxar erara, oilasko errea 
eta postrea. Eta aretxabaletarrek 
jaten duten bitartean, trikitilariek 
bazkaria girotuko dute. Hori bai, 
aurten ez da batzuetan egin izan 
den bazkalosteko kantaldirik 
aurreikusten. Baina, trikitilarien 
eta bertaratutakoen gogoz, ziur 
ez dela alaitasun eta girorik fal-
ta izango. 

epaiketen aurka 
Aurreko urtean presoen alde egin 
zuten San Migel jaietako herri 
bazkaria. 2013an, berriz, preso 
hartzeko arriskuan dauden hamar-
naka euskal herritar izango dituz-
te gogoan. Izan ere, datozen astee-

tan egingo diren epaiketen aurka 
Euskal Herri osoan egiten ari 
diren ekitaldiekin bat egingo du 
biharko bazkariak. 

Libre lemapean egingo dute 
herri bazkaria eta datozen astee-
tan Madrilgo Auzitegi Nazionalean 
egingo dituzten bi epaiketa sala-
tuko dituzte: 35/02 prozesua eta 
40 gazteren kontra egingo dutena. 
Guztira, 76 euskal herritar epai-
tuko dituzte. 

Epaiketok politikoak direla 
eta auzipetuak politika egiteaga-
tik eramango dituztela epailearen 
aurrera salatuko dute. 

Datozen epaiketak 
salatzeko bazkaria
'Libre' lelopean egingo dute bazkaria: patatak 
errioxar erara, oilasko errea eta postrea izango dira 

Iaz Herrirak antolatutako herri bazkaria, Iturrigorri frontoia beteta.  |   goiEnA

Aurten ere 
berrerabilgarriak

Iaz Herrirak antolatu zuen 
herri bazkaria eta lehen 
aldiz Zero Zabor politikaren 
aldeko apustua egin zuen. 
Aurten, datozen asteetan 
egingo diren epaiketen 
aurka sortutako lantaldea 
arduratuko da bazkariaz 
eta haiek ere bat egingo 
dute jarrera horrekin.

Ondorioz, aurten ere 
berrerabilgarriak izango 
dira bazkaritan erabiliko 
dituzten baso eta platerak. 
Bazkalostean, 
antolatzaileak arduratuko 
dira garbitzeaz eta 
eskolako sukaldean egingo 
dute lan hori.
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Aupa, 
San Migelak!

Aupa, 
San Migelak!

ilargi plaza 6 aretxabaleta
Tel.: 943 53 34 96
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Bizkaia kalea 1 ARETXABATETA 
Tel.:/Faxa: 943 79 08 07
mobiliarioarenaza@hotmail.com

Altzariak

Diseinua

Apainketa
ondo ibili 
jaixetan!

Bizkaia kalea 1 ARETXABATETA 
Tel.:/Faxa: 943 79 08 07
mobiliarioarenaza@hotmail.com

Altzariak

Diseinua

Apainketa
ondo ibili 
jaixetan!

Bizkaia kalea 1 ARETXABATETA 
Tel.:/Faxa: 943 79 08 07
mobiliarioarenaza@hotmail.com

Altzariak

Diseinua

Apainketa
ondo ibili 
jaixetan!

ZurIñE v.D.m.  |  ArEtXAbALEtA

Ekintza ugari antolatu dituzte 
San Migel jaietarako eta musikak 
eta kantuak tokia izango dute 
egun hauetan. Urtero bezalaxe, 
Aretxabaleta Abesbatza kalera 
irtengo da festarekin bat egin eta 
ahots ederrak aireratzera. 

Herriko Plazan –euria eginez 
gero, Iturrigorri pilotalekuan– 
izango da emanaldia, hilaren 
29an, 19:00etan hasita. Eta ekimen 
berezia izango da, Copreciren 50. 
urteurrena aitzakia hartuta, ospa-
kizun moduan antolatu dutena.

Copreciren omenez 
Urtarrila ezkero ibili dira abes-
batzako kideak domekako hitzor-
dua prestatzen. "Gutako batzuek 
lantegiarekin lotura zuzena dau-
kate, proposamena egin zuten 
eta ideia garatzen hasi ginen".  

Hala, hainbat tokitako kantuak 
interpretatuko dituzte Aretxaba-
leta Abesbatzako 38 kideek. "Lan-

tegia presente dagoen tokietatik, 
bina. Eta gainera, zenbait kasu-
tan, dantzekin lagunduta egongo 
dira abesti horiek". Hala azaldu 
du Nuria Fernandez de Arroiabe 
abesbatzako lehendakariak.

Hori horrela, Euskal Herriko, 
Txinako, Mexikoko, Brasilgo, 
Txekiako eta Turkiako abestiak 
entzuteko eta folklore horiek dan-
tzekin gozatzeko aukera izango 
dute bertaratzen direnek, besteak 

beste. "Euskal dantzak herriko 
gazte talde batek egingo ditu eta 
sabel-dantza egiteko, esaterako, 
Gisela kolonbiarra etorriko da 
Gasteiztik eta erakustaldi ederra 
egingo du".

lan handia eta emaitza polita 
Urte hasiera ezkero dihardute 
San Migel jaietako ikuskizuna 
prestatzen. "Ez da lan erraza izan. 
Txinako zein kantu interpretatu 
pentsatu ondoren, partiturak 
eskuratu eta nola ahoskatzen den 
ikasi behar izan dugu. Baina 
merezi duela uste dut. Horrega-
tik kantatuko dugu guztiok bate-
ra: Zorionak, Copreci!".

munduko kantuak, 
Copreciren omenez
Aretxabaleta Abesbatzak kantu eta dantza 
erakustaldia egingo du irailaren 29an, 19:00etan

Aretxabaleta Abesbatza jaietan kantatzen.  |   sAnti bALAntzAtEgi

Basotxokoek ere hainbat kantu intonatuko dituzte
Irailaren 28an irtengo dira 
Basotxoko kantuzaleak euren 
ahotsekin kaleak girotzera. Ez 
dira bakarrik egongo, Arrasateko 
eta Eibarko lagunak bertaratuko 
dira eta. Eguerdian eta 

bazkalordura arte askotariko 
doinuz jantziko dute 
Aretxabaleta. Agur Xiberua, 
Amak ezkondu ninduen, 
Baldorba, Eperrak, Habanera, 
Ikusi Mendizaleak eta Txoria 

Txori abestuko dituzte, besteak 
beste.

Bazkalostean kantuan eta 
festaz gozatzen jarraituko dute 
Basotxoko 25 lagunek eta 
horien gonbidatuek.

Basotxoko kideak kantuan irtengo dira.  |   bAsotXo



gOIENA  |  2013-09-27  |  EgubAkoitzA 47publizitatea



2013-09-27  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA48 san migelak 2013 aretxabaletan
                        

Zure txikiarentzako behar duzun guztia: 
arropak, puerikultura, baserritar jantziak... Santakurtz 27 aretxabaleta amaiaumedenda@homail.com

Ondo pasatu 
San Migelak!

jOkIN bErEZIArtuA  |  ArEtXAbALEtA

Herri kirolak gustuko dituenak 
goi mailako ikuskizuna izango 
du domekan Herriko plazan (13:00). 
Etorriko direnen zerrenda iku-
sita, herriko kirolez zuzenean 
gozatzeko ohitura handirik ez 
dutenek ere ikuskizuna berma-
tuta dute. Aizkolariekin hasita, 

Aitzol Atutxa eta Jon Rekondo 
arituko dira nor baino nor gehia-
go. Urrezko Aizkoraren barruan 
sei onenen artean daude Atutxa 
eta Rekondo eta beraz, punta-
puntako aizkolari gazteak dira 
biak: "Atutxa Euskal Herriko 
txapelduna izango da laster, segu-
ru. Jon Rekondo ere oso aizko-

lari trebea da, etorkizun handi-
koa", adierazi du Fausto Muger-
za koordinatzaileak. Zortzi 
kanaerdiko modalitatean lehia-
tuko dira eta Mugerzak aurrera-
tu duenez, bertikalean ere egin-
go dute lan. Aurten, nobedade 
moduan, emakumeek izango dute 
presentzia gizonezkoak nagusi 
diren kirolean. Izan ere, Irati eta 
Ainhoa trontza, txinga eta lokotx 
bilketan lehiatuko dira. Irati 
Astondoa zeanuriarra joan den 
abuztuaren 24an egin zen bere-
ziki ospetsu; Joakin Garmendia 
anoetarrarekin 1.200 euroko apus-
tua egin zuen, segarekin belar 
gehiago nork moztuko. Garmen-
diak 68 urte ditu eta Astondoak 
22, baina esperientzia nagusitu 
zen gaztetasunaren aurrean. 

iñaki perurenaren erakustaldia 
Ikuskizuna borobiltzeko, aurkez-
penik behar ez duen Iñaki Peru-
rena harri-jasotzaileak erakus-

taldia emango du: "Dagoeneko 
ez du pisu handiko harririk jaso-
tzen baina oso ospetsua da eta 
ikuskizuna ematen du doan leku-
ra doala", esan digu Mugerzak. 
Askotariko harriak altxatuko 
ditu Perurenak. Ikuskizuna aur-

kezten Jose Mari Lejardi Gabi-
xola arituko da; bertsolaritza 
munduan famatua da Gabixola, 
urte askoan aritu da-eta gai-jar-
tzaile lanetan. Haren hitz-jarioak 
behar den moduan girotuko du 
ikuskizuna. 

Herriko kiroletan, goi 
mailako ikuskizuna
Puntako kirolariek hartuko dute parte, hainbat 
modalitatetan, domekan, Herriko Plazan, 13:00etan

Iñaki perurena, duela gutxi egindako erakustaldi baten.  |   tXokomAitEAbi.bLogsPot.Com 

Aitzol Atutxa aizkolari gaztea jo eta ke lanean.  |   ArAitzFotoPEriodismo.bLogsPot.Com -

Irati Astondoa, segan, abuztuaren 24an egindako apustuan.  |   uztArriA.Com
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* Deskontuak www.miOpel.es webgunean izena emanda dauden Opel autoentzako aplikagarriak. ** Autoaren adina lehenengo ma-
trikulazioaren datan oinarritua. Deskontu baliagarriak 4 urtetik aurrerako Opel autoentzako bakarrik. *** Deskontua Tailer Mekanikoak 
egindako lan guztietan aplikagarria.  Osagarriak eta pneumatikoak ez daude barne.  Eskaintza hau ez da beste promozio batzuekin 
bateragarria. 2013ko abenduaren 31ra arte baliagarria. General Motors España SLUk programa hau alda/ken dezake.  

4 URTE

8 URTE

10 URTE

% 10

% 15

% 25

% 10

ZURE
 AUTOAREN ADINA **

DESKONTUA 
ESKULANEAN

% 15

% 25

GARAJE NORTEn (OPEL zerbitzu ofiziala)

ZURE FIDELTASUNAK SARIA DAUKA MIOPEL.ES WEBGUNEAN

“SIEMPRE OPEL”ek zure fideltasuna saritzen du 4 urte baino gehiagoko autoentzako deskontu  
garrantzitsuekin * . www.miOpel.es webgunean izena eman eta Opel zerbitzuaren kalitateaz gozatu.

GARAJE NORTE
Opel MOKKA berria

19.100 €-tik hasita

AUTO MARKA GUZTIAK 
KONPONTZEN DITUGU.

DESKONTUAK PIEZETAN 
TAILER MEKANIKOAN 

EGINDAKO LANETAN ***

BASABE POL. A 1-3. pab. • 20550 ARETXABALETA
Tel.: 943 71 20 03

 ORTUZAL PROMOCIONES S.L 

160.000

ARETXABALETA
AUKERA EZIN HOBEA

ABENDUAREN 31 BAINO LEHENAGO

  ETXEBIZITZAK:
  2 logela
  2 bainugela
  Sukalde hornitua
  Ganbara bikainaITURRIZAR KALEA

Azken etxebizitzak!!

(BEZa ez dago barne)

943 76 11 18
943 79 40 00 
619 71 82 78

Etxe tasatuak 
baino merkeago!!!
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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.  bidebarrieta kalean 
etxebizitza salgai. 68 metro 
koadrokoa. egongela, sukaldea, 
komuna eta bi logela. Prezio oso 
onean. 626 68 41 12 

 
103. errentan eman

arrasate. erguin kalean etxe-
bizitza ematen da errentan, 
ikasleentzat. hiru logelakoa. 
J a n t z i a ,  b i z i t ze ra  sa r t ze ko 
moduan. uztailera arte. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 606 86 71 97 .

bergara. osintxun etxebizitza 
jantzia ematen da errentan. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 943 76 21 39 

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

 
104. errentan Hartu

bergara. etxebizitza behar dut 
errentan. hilean 400 euro ordain 
ditzaket gehienez ere. bi edo hiru 
logelakoa. 671 84 71 71 

Debagoiena. bi pertsonenda-
ko etxebizitza behar dut erren-
tan. deitu telefono zenbaki 
honetara: 699 26 86 62 

 
105. etxeak osatu

arrasate. erguinen, unibertsi-
tate ondoan, logela errentan 
ematen da. 165 euro hilean. 
asier. deitu telefono zenbaki 
honetara: 634 40 11 36 

 2. garaJeak

204. errentan Hartu
arrasate. garajea hartu nahi 
dut errentan zarugalde edo 
bizkaia etorbide inguruan. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 652 74 03 08 

 

3. lokalak

301. salDu

304. errentan Hartu
arrasate. gazte talde bat lokal 
bila. 679 27 55 14 

lokal bila. arrasateko erdigu-
netaik urrun ez dagoen lokal 
baten bila gabiltza. lokala 27 
pertsonentzako izan beharko 
litzateke. gutxi gora behera 
40-60 metro koadrokoa. 15 
urteko neska arduratsuak gara 
eta ez dugu arazorik sortuko. 
688 80 24 40  

4. lana

402. eskaerak
arrasate. 55 urteko emakume 
euskalduna, arrasatearra, umeak 
edo nagusiak zaintzeko gertu. 
943 79 60 89 

arrasate. emakume euskaldu-
na goizetan plantxa eta etxeko 
lanak egiteko gertu. deitu 699 
54 17 27  telefonora.

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

bergara. haur hezkuntzako 
irakasle ikasketak dituen neska 
euskalduna umeak zaintzeko 
gertu. 615 76 29 25 

bergara. 49 urteko emakumea 
edozein lan egiteko prest. espe-
rientziaduna.  . 606 24 79 09 

bergara. arratsaldetan nagu-
siak zainduko nituzke. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 665 75 41 32 

bergara. emakume esperien-
tziaduna umeak eta nagusiak 
zaintzeko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
610 34 97 88 

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. lan bila nabil. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 943 76 52 39 

bergara.  lana egingo nuke 
nagusiak zaintzen edo garbike-
ta lanak egiten. esperientziadu-
na. Maite. 650 17 74 87 edo 943 
76 48 46 

bergara.  neska arduratsua 
ordukako lan bila, nagusiak 
zaintzen edo garbitasunak eta 
abar egiten. deitu telefono 
honetara: 631 43 38 95 

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

De bag oi en a.  g i zo n ez koa 
edozein lan motatan eta edozein 
ordutegitan lan egiteko prest. 
610 12 49 64 

Debagoiena. 50 urteko ema-
kume arduratsua, espainiar 
nazionalitateduna, ume eta nagu-
siak zaintzeko, garbitasun lanak 
egiteko zein denetariko etxeko 
lanak egiteko gertu. eskarmentua 
daukat arlo horietan. 943 79 77 
54 edo 646 63 75 03 

Debagoiena.  Mutila gertu 
lanerako. garbitasunak egiten, 
nagusiak zaintzen eta abar. 
orduka zein etxean bertan bizi 
izaten. 610 12 49 64 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta baita 
baserriko lanak egiteko ere. 
orduka, egun osoz zein etxean 
bertan bizi izanda ere. 699 09 
46 26 

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

Debagoiena. Mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia-
duna eta lege-agiriak ditut. 
oscar. 632 12 40 16 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo sukal-
dari laguntzaile lanetan jardute-
ko. esperientziaduna eta lege 
agiriekin. eraikuntzan ere lan 
egingo nuke. 631 00 42 63  
dario.

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen edo gerbitasunean lan 
egingo nuke. orduka edo egun 
osoz. baita asteburuetan ere. 
632 18 70 27 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen zein garbitasunak egiten lan 
egingo nuke, astelehenetik egu-
bakoitzera bitartean. orduka, 
egun osoz zein etxean bertan bizi 
izaten. legezko paperak egune-
ratuta dauzkat. 603 22 53 66 

Debagoiena. neska arduratsua 
lanerako gertu: etxeko ardurak 
zein umeak zaintzen. orduka edo 
egun osoz. baita gauak ere. 648 
46 90 51 

Debagoiena. Mutila ostalari-
tzan lan egiteko gertu. 699 26 
86 62 

Debagoiena. neska espainia-
rra gertu nagusiak zaindu zein 
etxeko garbitasunak egiteko. 
baita asteburuetan ere. espe-
rientziaduna. 722 32 43 67 

Debagoiena. neska euskaldu-
na, esperientzia eta informeekin, 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
gertu. baita ospitalean gauak 
egiteko ere. autoduna. disponi-
bilitate guztia. ainhoa. 671 35 
22 60 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean bertan bizi izaten lan egi-
teko. Paperekin. 672 90 51 72 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu. nagusi zein umeak zain-
tzen, garabitasun lanetan, taber-
natan eta abar. 688 68 12 79 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: etxeko lanetan, ostalaritzan 
zein nagusiak zaindu eta pasioan 
laguntzeko. 630 20 12 03 

Debagoiena.  nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz, orduka edota 
baserrietan lan egiteko. espe-
rientziaduna. legezko paperak 
dauzkat. 688 30 26 53 

Debagoiena. sukalde lagun-
tzaile, zaintza lanak egiten 
edota garbitasunean jardungo 
nuke, egunez zein gauez. autoa 
daukat. 636 11 23 40 

Debagoiena.  nikaraguako 
mutila gertu etxean bertan bizi 
izaten, egun osoz, orduka edota 
baserrietan lan egiteko. espe-
rientziaduna. legezko paperak 
ditut. 733 28 81 24 

gipuzkoa. Mutila arduratsua 
lanerako gertu, nagusiak zain-
tzen, orduka edo egun osoz. 
autoa daukat. 632 20 48 63 

gipuzkoa. Mutila gertu zerbi-
tzari edo sukaldari lanetan jar-
duteko. ostalaritzako bestelako 
lanetan ere bai. 610 99 28 55 

gipuzkoa.  Mutila lanerako 
gertu: nagusiak zaindu edo 
denetariko garbitasun lanak. 
orduka ere bai. 671 84 71 71 

gipuzkoa. neska arduratsua 
lanerako gartu: nagusi edo 
umeak zaintzen, taberna, atari 
eta abarren garbitasunean. 
orduka edo egun osoz. 600 29 
05 24 

lan bila nabil. 19 urteko muti-
la eskaintzen da tabernan lan 
egiteko. 647 18 73 74 edo 943 
75 20 98 

lan bila. garbitasunean, nagu-
sien zaintzan edota informatika 
eta webguneen programazioan 
lan egingo nuke. 61804545 

oñati. neska oñatiarra arratsal-
detan haurrak zaintzeko prest. 
haurrekin esperientzia duena. 
677 54 43 10 

oñati. erizain laguntzaile titulu-
duna, prest nagusiak zaintzeko 
eta baita etxeko lanak egiteko ere. 
goizez. Maite.  . 677 05 39 06 

Pertsona nagusiak zaindu-
ko nituzke. bergaran, arrasa-
ten, eskoriatzan edo aretxaba-
letan zapatu eta domeka goize-
tan lan egiteko gertu. Pertsona 
nagusiak zaindu eta bestelako 
lanak. 696 84 19 51 edo 943 
53 29 18 

umeak zaintzeko prest. 
neska euskalduna eta esperien-
tziaduna haurrak zaindu eta 
bazkariak egiteko prest jardun 
osoan. haur hezkuntza eta 
gizarte eta kultur animazioa 
ikasia. norbere autoa eta mugi-
tzeko prest.  deitu telefono 
honetara. 680 34 29 60 

 

5. irakaskuntZa

501. Jaso
aretxabaleta. 1.dbhko esko-
la partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. trukean, 
etxeko garbitasunak egin edo 
umeak zainduko nizkioke. 659 
62 02 49 

ingelesa. ingeleseko eskolak 
hartuko nituzke, unibertsitateko 
ikaslea naiz. arrasaten, eskoria-
tzan edo aretxabaletan. 636 05 
36 18  

502. eman

"ikasteko teknikak" ikas-
taroa.  ikastaro trinkoa. 90 
minutuko 10 saio. ikas ezazu 
hobeto ikasten eta praktika 
itzazu metodo egokiak. talde 
dinamika estimulagarri  eta 
dibertigarriak. gutxienez sei 
laguneko taldeak. adina: 10 
urtetik 17ra. bergaran, arrasaten 
eta oñatin. 634 59 55 94 

alemaniera. alemanierazko 
eskolak ematen ditut. Metodo 
erraz eta atsegina. ikasle-trukeak 
eta azterketen prestaketa. heo. 
eibarren. deitu 670 79 33 12 
telefonora. 

bergara. eskola partikularrak 
emango nituzke lehen hezkun-
tzan, lehenengo mailatik 6. 
mailara arte. 943 76 14 14 edo 
618 39 03 74 

bergara. esperientziadun ira-
kasleak eskola partikularrak 
ematen ditu. 636 16 30 10 

bergaran.  ingeles eskolak 
amaten ditut: maila guztietan eta 
adin guztietarako. talde txikiak. 
Cambridge eta heo azterketak 
prestatzeko ere bai. ordutegia 
goizez, eguerdietan zein arratsal-
dez. 618 91 32 89 

oñati. klase partikularrak ema-
ten ditut, lhko edozein ikasgai. 
672 25 91 89 

Partikularrak eta euskara. 
haur hezkuntzan diploma eta 
Psikopedagogian lizentzia duen 
esperientziadun neskak, ikaske-
ta teknikak irakasten ditu eta 
eskola partikularrak ematen ditu 
lehen hezkuntzan eta dbhn. 
honetaz gain, euskara irakasten 
die haur zein helduei. eskoria-
tzan, aretxabaletan edo arrasa-
ten. 646 62 05 15 edo 943 25 
06 12 

6. motorra

601. salDu
Volkswagen Polo. egoera oso 
o n ea n .  au ke ra  ez i n  h o b ea , 
2.000 €. 618 72 11 29  

7. animaliak

701. salDu
astakumea. urte eta erdiko 
astakume emea salgai. asto 
mantsoa eta etxean hazia. Prezioa 
telefonoz kontsultatu. axun. 943 
79 17 51 edo 676 20 59 19 .

 703. eman
Perikitoak. Perikito bikote bat 
ematen da opari. arra berdea eta 
emea horia. kaiola ere oparitzen 
da. interesatuok deitu 943 71 
82 74 edo 685 75 31 29  tele-
fono zenbakietara.

txakurkumeak.  ardi txaku 
kumeak ematen dira urbiako 
Fondan. 943 78 13 16 

txakurra opari.  bi urteko 
Mastin mestizoa, emea. txikia 
da. oso maitagarria. atean lotu-
ta egotera ohituta. 943 76 37 
58 edo 608 03 51 93 

 
704. bestelakoak

arratoi txakurra galdu mea-
tzerrekan. arratoi txakur beltza 
eta gaztea galdu da arrasateko 
Meatzerreka auzo inguruetan. 
Mesedez, inork ikusiko balu, 
eskertuko nuke telefono haue-
tariko batera deitzea. eskerrik 
asko, aldez aurretik. argazkia: 
http://bit.ly/18kd6pJ. 629 42 
25 84 edo 669 13 31 71 

 

8. Denetarik

802. erosi
errepideko bizikletarako 
zapatilak. kaixo, errepiderako 
zapatilak behar ditut, 45 neurri-
koak. ibiltzen hasteko besterik 
ez ditut behar. zaharrak eta 
merkeak badira, hobe. 660 43 
64 29 

mendiko bizikleta. "Moun-
tain bike" moduko bizikleta 
erosiko nuke, parrilla eta gurpi 
babesleduna. 617 21 89 74 

 
806. galDu

betaurrekoak urbian. Joan 
zen larunbatean, irailaren 21ean, 
galdu nituen urbian eguzkitarako 
betaurreko graduautak. aurkitu 
dituenak deitu dezala, mesedez, 
zenbaki honetara:. 669 15 64 02 
edo 943 76 31 01 

 
808. bestelakoak

autoa konpartitu (arrasate
-elgoibar ibilbidea). aste-
lehenetik ostiralera arrasatetik 
elgoibarrera joaten naiz lanera 
autoan. arratsaldez irten eta 
gauez itzultzen naiz arrasatera. 
elgoibarren lan egin edo iMhko 
ikasle bazara, adibidez, bidaiaren 
gastuak konpartitzeko prest 
nago zurekin. 600 77 05 56 

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 leire kortabarria
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

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak iragarriko ditugu. hortik aurrera, ez da onartuko aldaketarik edo iragarkia bertan behera uzterik. goienak ez du iragarkien ondoko operazioen erantzukizunik. 

Zure iragarkiak

OÑati
ile-apaindegia 

eskualdatzen da, 
erretiroagatik.
618 44 51 59

GARAJE ITXIAK SALGAI 
URIBARRI AUZOAN

(ARRASATE)
• Aireztatuak eta 4 metro baino 

gehiagoko altuera.
• Camper estiloko furgonetentzat edota 

kirol materiala gordetzeko egokia.

INFORMA ZAITEZ!
943 31 68 68

ZerbitZuak
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estibaliz eta Joseba
Estibaliz salazar eta joseba 
orgaz bihar, zapatua, ezkondu-
ko dira. "zorionak, bikote! ondo
-ondo pasatu egun berezi hone-
tan eta primeran ibili eztei-bi-
daian. musu handi bana, lagun 
guztien partetik".

Juanita eta Camilo
oñatiko juanita Altubek eta 
Camilo Crespok 50 urte beteko 
dituzte ezkonduta urriaren 2an. 
urrezko ezteiak betetzen dituz-
ten honetan, "zorionak, familia 
guztiaren partetik".

Jesus eta lizet 
jesus medina eta Lizet Laime 
2012ko irailaren 22an ezkondu 
ziren gaztelugatxeko san juan 
elizan. Lehen urteurrena bete 
duten honetan, jesusek mezu 
hau helarazi gura izan dio Lizeti: 
"nire emazte maiteari gogora-
razi gura diot irudi eta gertaera 
hau bizitza osoan nirekin era-
mango dudala".

astelehena, 30 Martitzena, 1 eguaztena, 2 eguena, 3zaPatua, 28 doMeka, 29egubakoitza, 27

12:00 Magazinea 

12:45 kantari 

13:15 asteon 

13:45 artearen ibilbidea 

14:15 onein 

14:38 zorion agurrak 

14:45 berriak 

15:15 eguraldia 

15:18 zorion agurrak 

15:23 azk2012 

15:53 bideo-iritzia 

16:31 zorion agurrak 

16:38 berriak 

17:08 eguraldia 

17:11 onein 

17:33 zorion agurrak 

17:38 asteon 

18:08 altxorraren bila 

18:34 ur eta lur 

19:04 berriak 

19:29 eguraldia 

19:32 kantari 

20:02 zorion agurrak 

20:06 Magazinea 

20:51 berriak 

21:16 eguraldia 

21:21 harmailatik 

22:06 berriak 

22:31 eguraldia 

22:34 Magazinea 

23:19 gurean gaur

12:00 Magazinea 

12:45 harmailatik 

13:25 kantari 

13:50 onein 

14:13 asteon 

14:45 berriak 

15:10 eguraldia 

15:13 harmailatik 

15:58 onein 

16:20 asteon 

16:50 berriak 

17:15 eguraldia 

17:18 ur eta lur 

17:48 harmailatik 

18:33 artearen ibilbidea 

19:03 zorion agurrak 

19:08 berriak 

19:33 eguraldia 

19:36 kantari 

20:06 zorion agurrak 

20:10 Magazinea 

20:55 berriak 

21:20 eguraldia 

21:23 azk2012 

21:53 berriak 

22:18 eguraldia 

22:21 Magazinea 

23:06 gurean gaur 

00:37 gurean gaur

12:00 Magazinea 

12:45 onein 

13:09 kantari 

13:39 azk2012 

14:09 asteon 

14:39 zorion agurrak 

14:45 berriak

15:10 eguraldia 

15:13 klaketa 

15:54 harmailatik 

16:39 zorion agurrak 

16:44 berriak

17:09 eguraldia 

17:12 harmailatik 

17:52 onein 

18:22 klaketa 

18:52 zorion agurrak 

18:57 berriak 

19:17 eguraldia 

19:20 bideo-iritzia 

19:40 asmatu baietz! 

20:10 Magazinea 

20:55 berriak 

21:20 eguraldia 

21:22 bertso txapelketa nagusia

22:22 berriak 

23:07 eguraldia 

23:37 Magazinea

12:00 Magazinea 

12:50 onein 

13:13 kantari 

13:43 azk2012 

14:13 bideo-iritzia 

14:40 zorion agurrak 

14:45 berriak 

15:10 eguraldia 

15:13 azk2012 

15:43 zorion agurrak 

15:48 altxorraren bila 

16:14 ur eta lur 

16:44 berriak 

17:09 eguraldia 

17:12 onein 

17:35 Planik bai? 

17:55 azk2012 

18:25 altxorraren bila 

18:55 berriak 

19:20 eguraldia 

19:23 Planik bai? 

19:43 kantari 

20:10 Magazinea 

20:55 berriak 

21:20 eguraldia 

21:23 Planik bai? 

21:43 berriak 

22:13 eguraldia 

22:16 Magazinea 

23:01 gurean gaur

10:00 bideo-iritzia 

10:30 altxorraren bila 

10:45 Magazinea 

11:45 Planik bai? 

12:05 berriak 

12:20 klaketa 

13:01 onein 

13:38 bideo-iritzia 

14:08 asteon 

14:38 Magazinea 

15:38 zorion agurrak 

15:43 onein 

16:20 Planik bai? 

16:40 bideo-iritzia 

17:10 azk2012 

17:40 onein 

18:11 zorion agurrak 

18:16 artearen ibilbidea 

18:46 azk2012 

19:16 berriak 

19:31 Magazinea 

20:31 Planik bai?

20:51 asteon 

21:21 Planik bai? 

21:41 azk2012 

22:11 Magazinea 

23:11 azk2012 

23:26 asteon

10:00 Magazinea 

11:00 zorion agurrak 

11:05 azk2012

11:35 onein 

12:12 berriak 

12:27 Planik bai? 

12:47 Magazinea 

13:47 altxorraren bila 

14:13 Magazinea 

15:13 asteon 

15:43 zorion agurrak 

15:48 azk2012 

16:18 Magazinea 

17:18 bideo-iritzia 

17:38 azk2012 

18:08 klaketa 

18:49 artearen ibilbidea 

19:19 bideo-iritzia 

19:49 Magazinea 

20:49 zorion agurrak 

20:54 bideo-iritzia 

21:29 asteon 

21:59 Magazinea 

22:59 berriak 

23:14 klaketa 

23:44 azk2012

12:00 Planik bai? 

12:20 Magazinea 

13:05 kantari 

13:30 zurriolako butaka 

14:25 Planik bai? 

14:44 berriak 

15:09 eguraldia 

15:12 azk2012 

15:42 zorion agurrak 

15:48 Planik bai? 

16:12 berriak 

16:37 eguraldia 

16:40 azk2012 

17:10 bideo klipak 

17:30 Planik bai? 

17:50 berriak 

18:20 eguraldia 

18:25 kantari 

18:55 zurriolako butaka 

19:55 Planik bai? 

20:20 zorion agurrak 

20:25 berriak 

20:50 eguraldia 

20:53 Planik bai? 

21:13 asteon 

21:43 zurriolako butaka 

22:43 Planik bai? 

23:03 berriak 

23:28 eguraldia 

23:31 asteon

GOIEnA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

oiHAnE isAsi

gaueko albistegiak 
ordutegi berriarekin
goiena telebistako albistegia 
astelehenetik egubakoitzera 
bitartean eskaintzen dugu. 
Eguerdian 14:45ean izaten da 
eta gaueko ordutegia aldatu egin 
dugu: 20:50ean eta 22:10ean 
eskaintzen dugu. Arratsaldeetan, 
16:45ean eta 19:00etan. 
'berriak'
Astelehena, 20:50

bErtsoLAri tXAPELkEtA

bertsolari txapelketa 
nagusia ikusgai
bertsolari txapelketa nagusia 
hasiko da domekan eta goiena 
telebistan txapelketa osorik 
jarraitu ahal izango duzue. bada, 
lehenengo saioan, villabonako 
behar zana pilotalekuan joka-
tutako kanporaketa ikusi ahal 
izango duzue.
'bertsola txapelketa'
Eguaztena, 21:22

ArrASATE IrrATIA

Astean zehar Uda giroan! 
irratsaioan izan ditugun 
elkarrizketak entzun ahal 
izango dituzue bihar eta 
etzi, zapatuan eta domekan, 
10:00etan. Bihar, zapatua, 
ospatuko den kirolaren eta 
euskararen eguna edota 
Gazte Bulegoko informazioa 
jaso ahal izango duzue gain-
begiratuan.

asteko gainbegiratua 
egingo dugu zapatuan 
eta domekan

Orain arte uda sasoian izan 
dugun Uda giroan! irra-
tsaioari atseden emango 
diogu, eta astelehenetik 
aurrera Igo autobusera! 
irratsaioa izango dugu, 
astelehenetik egubakoitze-
ra bitartean, zuzenean, 
10:00etan, Arrasate Irratian. 
Ez hutsik egin! Hilaren 
30ean da lehenengo saioa.

bueltan da 'igo 
autobusera!' 
irratsaioa 107.7an

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

arrasate

egubakoitza, 27 irizar erguin 11 943 79 12 39

Zapatua, 28 etXeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

Domeka, 29 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

astelehena, 30 M.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

martitzena, 1 Fernandez Maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

eguaztena, 2 irizar erguin 11 943 79 12 39

eguena, 3 aMezua sta. Marina 32 943 79 09 74

bergara

egubakoitza, 27 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

Zapatua, 28 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

Domeka, 29 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

astelehena, 30 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

martitzena, 1 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

eguaztena, 2 guallar san antonio 5 943 76 11 05

eguena, 3 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

OÑati

egubakoitza, 27 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Zapatua, 28 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 29 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 30 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

martitzena, 1 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 2 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 3 Juldain kale barria 6 943 78 11 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2013 egutegia eskuratzeko, bidali Farma 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).
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santiago arana elkorobarrutia.  aretxabaletan, irailaren 12an. 90 urte.
Jesusa igartua igartua. oñatin, irailaren 18an. 91 urte.
angel larrañaga iturrino. bergaran, irailaren 19an. 81 urte.
bibiana lejardi alberdi. arrasaten, irailaren 20an. 99 urte.
maribel etxebarria izurrategi. arrasaten, irailaren 21ean. 62 urte.
Jesus bengoa leibar. aretxabaletan, irailaren 23an. 83 urte.
Jose luis abarrategi mendizabal. arrasaten, irailaren 23an. 79 urte.
Petra Juaristi garitano. bergaran, irailaren 23an. 95 urte.
Hilario aranzabal askasibar. bergaran, irailaren 23an. 64 urte.
isabel rajado rajado. bergaran, irailaren 23an. 87 urte.
agustina Vicario Prieto. arrasaten, irailaren 24an. 88 urte.

h i l da kO a k

urtEurrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2013ko irailaren 27an.

lehen urteurreneko meza datorren eguenean izango da, urriaren 3an, 
19:00etan, arrasateko san Juan bataiatzailearen parrokian. 

—
Zure oroimena beti izango da gure bihotzetan.

Joxe 
Gordobil Zeziaga

urtEurrEnA

2012ko irailaren 27an hil zen, 89 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko irailaren 27an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 28an, 19:00etan, 
oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Marcos
Guridi Anduaga

urtEurrEnA

bergaran hil zen 2012ko irailaren 26an.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2013ko irailaren 27an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 29an, 12:00etan, 
bergarako santa Marina parrokian.

Jose Felix 
de benito lizarralde

EskEr onA

oñatin hil zen 2013ko irailaren 18an, 91 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko irailaren 27an.

Jesusaren familiak bihotzez eskertzen ditu jasotako doluminak.
—

bere oroimenez ondrak ospatuko dira zapatuan, irailaren 28an, 
19:30ean, agustindarren elizan.

Jesusa
Igartua Igartua

EskEr onA

arrasaten hil zen 2013ko irailaren 23an, 79 urte zituela.

bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko.
Arrasaten, 2013ko irailaren 27an.

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

—
haren aldeko meza domekan izango da, irailaren 29an, 12:30ean, 

arrasateko san Juan bataiatzailearen parrokian.

Jose luis 
Abarrategi Mendizabal

EskEr onA

angel balzategiren alarguna

bergaran hil zen 2013ko irailaren 16an, 90 urte zituela.

bergaran, 2013ko irailaren 27an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Esperanza 
Muguruza Azkarate

EskEr onA

2013ko irailaren 23an hil zen, 64 urte zituela.

bergaran, 2013ko irailaren 27an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi, 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Hilario
Aranzabal Askasibar

oroigArriA

2013ko irailaren 21ean hil zen, 62 urte zituela.

Sunahi, Iban, Iosu eta Ainhoa.
Arrasaten, 2013ko irailaren 27an.

Eskerrik asko elkarrekin bizi izan ditugun momentu guztiengatik.
Beti izango dugu gogoan zure irrifarra.

Asko maite zaitugu.
Muxu bat eta gero arte.

Maribel 
Etxebarria Izurrategi

Davinia eta raul
davinia ramirez eta raul Pozo bihar, zapatua, ezkonduko dira. 
"Eraiki duzuena handia da! orain, ospatzeko ordua iritsi da. 
zorionak, zuen lagunen partetik".

marta eta Javi 
marta romero eta javi olarte, bihar, irailak 28, ezkonduko dira. 
"zorionak, bikote! zoriontsu izan eta ondo pasatu ezkontzan 
eta Argentina aldean. gu elegante ibiliko gara ezkontza egunean. 
Familiakoak eta lagunak".

goizane eta xabier
goizane gabilondo eta Xabier 
Elkoro zapatuan ezkonduko 
dira Antzuolako Errukizko 
Amaren elizan eta ondoren 
bazkaria egingo dute Lasa 
jatetxean. "ondo pasatu eta 
zoriontsu izan, etxekoen eta 
lagunen partetik".

koldo eta olatz
koldo Agirre eta olatz txintxurreta gaur, egubakoitza, ezkondu-
ko dira. "zorionak, bikote! Azkenean iritsi da egun handia! ondo
-ondo pasatu egun berezi honetan eta jarraitu orain bezain 
zoriontsu izaten elkarrekin! musu handi bana zuen lagun eta 
lehengusuen partetik!".

espe eta Jose luis 
Espe Azkoagak eta jose Luis Aiesak urrezko ezteiak ospatuko 
dituzte bihar, zapatua. Familia guztiaren partetik, zorionak eta 
ondo pasatu! 

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.
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HitZalDiak

aretxabaleta 'Janari-alergiak 
haurrengan' 
Hizlaria: Miguel Angel Guiu 
medikua. 
urriaren 1a, martitzena, arkupen 19:00etan.

arrasate baltistan fundazioa
Zortzimilakoak harri eta elur 
baino gehiago dira hitzaldia. 
urriaren 1a, martitzena, kulturaten 19:00etan.

arrasate Pertsona eta sistema 
soziala
Rakel Ampudiak eta Virginia 
Espinek Ekinean izatearen artea: 
pertsona erakundeen eta sistema 
sozialen aldaketaren ardatza. 
irailaren 30a, astelehena, kulturaten 19:00etan.

bergara elektriken gehiegikeria
Elektriken gehiegikeria, Fiare 
banku etikoen lan sosiala eta 
Oparitu zuhaitz bat egitasmoa. 
irailaren 30a, astelehena, kultura etxean 19:30ean.

bestelakoak

bergara kirola kalera
Bergarako kirol eskaintza eza-
gutzera emateko jai nagusia egin-
go dute Seminarioan, Ibargarain 
eta Udal Pilotalekuan. 10:00etan 
hasita. Adin guztietarako. 
etzi, domeka, Fraiskozurin eta ibargarain 
10:00etan.

Deia

aretxabaleta 'mitartetik plazara, 
Zuhaitz herrira' giza katea
Zuhaitz Errasti preso aretxaba-
letarraren aldeko giza katea egin-
go dute Mitartetik plazara, Zuhaitz 
etxera lelopean. 
urriaren 2a, eguaztena, Mitarte kalean 
19:00etan.

leHiaketak

elgeta txorimalo lehiaketa
Txorimalo lehiaketa egingo dute 
Herriko Plazan. Txorimaloak 
plazan egongo dira ikusgai 11:30e-
tik 13:00etara. 
bihar, zapatua, herriko plazan 11:00etan.

aZoka

elgeta baserritarren azoka
Inguruko baserritarren produk-
tuak ikusgai eta salgai egongo 
dira urteroko azokan. 
bihar, zapatua, herriko plazan 10:00etan.

aretxabaleta azoka 
Artisau eta  Nekazaritza Ekolo-
gikoaren XIX. feria, Durana 
kalean, eta Aretxabaletako  I. 
Ganadu Feria, Arlutz kantxan. 
San Migel jaien barruan. 
bihar, zapatua, herriko kaleetan 10:00etan.

musika

aramaio antton aranburu eta 
bakartiak 
Rocka, folka, popa eta bestelako 
doinuak entzuteko aukera. 
gaur, egubakoitza, sastiñan 20:00etan.

oñati Herstura, Pottors, klito eta 
bagauda 
Rock kontzertua eskainiko dute 
lau taldeek San Migel jaien 
barruan. 
gaur, egubakoitza, txosna gunean 22:00etan.

aretxabaleta Pure man engine
Rock taldeak On the tightroee 
bigarren diskoa aurkeztuko du 
Izartu tabernan. 
gaur, egubakoitza, izartu tabernan 23:00etan.

bergara elektronika topaketa
Kogollo Party Krew Kolektiboak 
elektronika topaketa antolatu du.  
Munibe plazan, Zabalotegi aretoan 
eta Bergarako gaztetxean izango 
dira doako emanaldiak. 
bihar, zapatuan, zabalotegin, 11:00etan.

arrasate Pure man engine
Rock taldeak On the tightroee 
diskoa aurkeztuko du. 
bihar, zapatua, tantaka tabernan 19:30ean.

oñati Disko festa
Iluntzean eta gauean dantzarako 
musika jarriko dute. 
bihar, zapatua, Foruen plazan 20:15ean. 

aretxabaleta ai ene
Ai Ene taldearekin dantza ema-
naldia. 
bihar, zapatua, herriko plazan, 22:30ean.

aretxabaleta abesbatza
San Migel kontzertua Aretxaba-
letako abesbatzaren eskutik. 
etzi, domeka, herriko plazan, 19:00etan.

oñati los Fito y tu
Fito y los Fitipaldis taldeari ome-
naldia. 
etzi, domeka, atzeko kalean 19:30ean.

oñati Voces de la ribera
Jota kontzertua eskainiko du 
talde nafarrak.
irailaren 30a, astelehena, lazarraga lorategian 
13:00etan.

oñati ensencia de Jalisco 
Kalejira 18:30ean hasiko du tal-
deak eta kontzertua, 20:00etan. 
irailaren 30a, astelehena, Foruen plazan 
18:30ean.

antZerkia

aretxabaleta Zirika Zirkus
Dantzateke emanaldia eskainiko 
dute. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan 19:30ean.

oñati 'atsoak dantzan' 
Pikor taldearen eskutik. 
etzi, domeka, Foruen plazan 18:00etan.

oñati Poxpolo eta konpainia 
Poxpolotakonpainia.com emanal-
dia eskainiko dute pailazoek 
(eguraldi txarra eginez gero, San-
ta Ana antzokian). 
bihar, zapatua, Portuko plazatxoan 17:30ean.

DantZa

arrasate biodantza saio irekiak
Biodantza saio irekiak egingo 
dituzte Arrasate Yoga Elkartean. 
Harremanetarako: Rakel Ampu-
dia (626 66 12 92). 
urriaren 2a, eguaztena, Yoga elkartean 
19:30ean.

arrasate biodantza saio irekiak
Biodantza saioa irekiak egingo 
dituzte Mesedeetako ikastetxean. 
Harremanetarako: Esther Fer-
nandez (685 75 42 94). 
irailaren 30a, astelehena, Mesedeetako 
ikastetxean 20:15ean.

bergara biodantza saio irekiak
Biodantza saio irekiak egingo 
dituzte Mariaren Lagundia ikas-
tetxean. Harremanetarako: Men-
txu Arjonilla (626 66 12 92). 
irailaren 30a, astelehena, Mariaren lagundian 
18:30ean.

Jaiak

oñati txantxikuaren jaitsiera 
Jaiak Txantxikuaren jaitsierare-
kin hasiko dira. 
bihar, zapatua, txosna gunean 20:00etan.

oñati Danborrada nagusia 
Herriko kaleetan zehar, Musika 
Bandak lagunduta. Amaiera 
Foruen plazan izango da, eta 
danborradaren martxa eta San 
Migelen ereserkia joko dute. 
bihar, zapatua, herriko kaleetan 23:00etan.

bergara san migelak angiozarren
Egubakoitzean hasiko dituzte 
jaiak, danborradarekin, 19:00etan; 
ondoren, patata-tortilla lehiaketa; 
22:00etan, pilota partiduak; 23:00e-
tan, DJ Anji; eta 01:00etan, gan-
tzontzilo eta kulero lasterketa. 
Zapatuan: 13:00etan, triki-poteoa; 
14:30ean, kantu bazkaria; 18:00e-
tan, mus txapelketa; 21:00etan, 
Javi Sound; 22:30ean, argi festa. 
Domekan: 11:00etan, meza; 13:00e-
tan, triki poteoa; 14:00etan, puz-
garriak; 17:00etan, margo tailerra; 
19:30ean, briska txapelketa; 19:00e-
tan, txokolate-jana; 20:00etan, San 
Migelen zeruratzea. 
aste bukaeran, angiozarren.

osPakiZunak

eskoriatZa erretiratuen bazkaria
Erretiratuen omenaldiaren hari-
ra, bazkaria izango dute erreti-
ratuek.  
etzi, domeka, Pilotalekuan 14:00etan.

erakusketak

bergara bingen de Pedro
Bingen de Pedro artista bergara-
rraren lanak Aroztegin. Ordute-
gia: martitzenetik egubakoitzera: 
18:00etatik 29:30era; zapatuetan: 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00e-
tatik 20:30era; domeka eta jaie-
gunetan: 12:00etatik 14:00etara. 
urriaren 13ra arte, aroztegin.

bergara ageriko pintura lehiaketa
San Martin jaietako ageriko 30. 
pintura lehiaketako lanak ikus-
gai daude osoko bilkuren aretoan. 
Astelehenera arte egongo dira 
ikusgai.  
astelehenera arte, pleno aretoan.

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

non-Zer iraila 27
urria 3

goiEnA

arrasate eskuartean azoka
Eskuartean artisau taldeak 
azoka berezia egingo du gaur, 
egubakoitza. Maritxu Kajoiko 
Nobenaixuekin batera egingo 
dute, eta udazkenera eta Mari-
txutara begira izango da. 12 
bat postu jarriko dituzte: 
bitxiak, osagarriak... guztiak 
eskuz eta maitasunez eginda-
ko lanak izango dira. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 
18:00etatik 21:00etara.

gLu-gLu

bergara 'la ultima oportunidad' 
Glu-glu antzerki taldeak La última oportunidad lana eskai-
niko du Zabalotegi aretoan. Helduei zuzendutako antzezlana 
izango da, 8 euroren truke. Gurutze Beitia eta Julian Iantzi 
dira protagonistak.
gaur, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 22:00etan.

bAgA-bigA

oñati 'infernuko hauspoa' dantza eta musika emanaldia
Korrontzi folk taldearen trikiti doinuei dantza jarriko die 
Oinkari dantza taldeak. Infernuko hauspoa dantza eta musi-
ka emanaldia eskainiko dute Foruen plazan. Dantza tradizio-
nalak eta koreografia berriak eskainiko dituzte.
etzi, domeka, Foruen plazan, 22:30ean.

Donostiako Zinemalditik 
pasa ondoren, gaurtik 
aurrera zinemetan da 

Alex de la Iglesiaren Las brujas 
de Zugarramurdi. Filmak 
zuzendariaren ezaugarri guztiak 
ditu: zinema egiteko duen 
ahalmena agertzen da, baita 
gehiegikerian erortzeko duen 
joera ere. Ikusgarria, umoretsua, 
barrokoa, zaratatsua, 
mugimendu askokoa eta 
pertsonaia bitxiz beteta dago. 
Filma, lehenengo bi herenetan, 
oso dibertigarria da. Lapurreta 
eszenak benetan distiragarriak 
dira: erritmoa, ekintza eta 
umorea oso ondo batuta doaz. 
Taxian egiten duten bidaia eta 
sorginen etxeko gertakizunak 
talentuz beteta daude. 
Lapurrak, poliziak, sorginak… 

denek eszena ederrak dituzte, 
eta aktore guztien artean 
sortzen den kimika eta elkar 
ulertzeak jarraikortasun eta 
harmonia sentsazioa sortzen 
du. Baina, gutxi gorabehera, 
azkeneko ordu erdian, 
zuzendariak hainbat akats 
egiten ditu. Irudi ikusgarriak 
sortzea gustatzen zaio De la 
Iglesiasi, eta, kasu askotan, 
gehiegikerian erortzen dela esan 
daiteke. 

Asko gozatzen du eszena 
horiekin eta horretan ari denean 
ahaztu egiten ditu istorioaren 
beharrak. Istorioak jarraitu egin 
behar du, jarraikortasuna du eta 
ezin da hainbeste denbora 
gauza berarekin aritu. Hori da 
Zugarramurdiko kobazuloetako 
eszenekin gertatzen dena. 

Zuzendaria liluratuta geratzen 
da efektu bereziekin, 
horrenbeste aktorerekin, duen 
ingurunearekin… eta istorioak 
etenaldi horrekin tentsioa eta 
erritmo barnekoia galtzen du. 
Dibertigarria izatetik 
aspergarria izatera pasatzen da. 
Azkeneko herenari ebaketa on 
bat emanez gero, emaitza 
orokorra indartuta irtengo 
litzateke. Horrela izaten da Alex 
de la Iglesiaren zinema: 
originala, distiratsua, ikusgarria 
baina desorekatua. Dena den, 
Las brujas de Zugarramurdi 
filma ikustea merezi du. Ez dago 
ondo borobildua, baina 
momentu eta eszena oso onak 
dituela esan daiteke. 

Kobazuloan galduta

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

elysium
zapatuan: 19:30, 22:00.
domekan: 19:30.
astelehenean: 20:30.

gru 2 3D
zapatuan eta domekan: 
17:00.

eibar

cOlISEO

monstruos university
zapatuan eta domekan: 
17:00.

elysium
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30. 

lobezno inmortal
zapatuan: 17:00, 19:45, 
22:30.
domekan: 20:00.
astelehenean: 20:30.

cOlISEO ANtZOKIA

los Pitufos 2
zapatuan eta domekan: 
17:00.

amaren eskuak
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 20:00.
astelehenean: 20:30.

gasteiZ

FlOrIDA

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:00.
zapatuan eta domekan, 
baita: 12:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

riP departamento de 
policia mortal
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

el ultimo concierto
egubakoitzetik domekara: 
20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

epic: el mundo secreto
egubakoitzean: 18:00.
zapatuan eta domekan: 
12:00, 17:00.

amaren eskuak
egubakoitzean: 20:15, 
22:30.
zapatuan eta domekan: 
18:50, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

Viaje a surtsey
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

therese D
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

rush
egubakoitzetik eguenera: 
20:15.

kon-tiki
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:30.

bOUlEvArD

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 19:15, 20:45, 
21:45.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 23:15, 
0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45, 16:45.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 18:00, 20:30, 
20:00.

2guns
egubakoitzetik domekara: 
18:05, 20:15, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:35.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:55.
astelehenetik eguenera: 
18:05, 20:15.

asalto al poder
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:00.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:40, 20:10.

rush
egubakoitzetik domekara: 
17:35, 20:00, 22:25.
astelehenetik eguenera: 
17:50, 20:35.

Jobs
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:40.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:20.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:25.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:20, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:20.

riP departamento de 
policia mortal
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 19:45.
astelehenetik eguenera: 
18:25.

riP departamento de 
policia morta 3D
egubakoitzean eta 
zapatuan: 00:05.

Justin y la espada de 
valor 3D
zapatuan eta domekan: 
15:45.

Justin y la espada de 
valor
egubakoitzetik domekara: 
18:10, 20:10.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:10.

Percy Jackson
egubakoitzetik domekara: 
18:10, 20:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:05.
astelehenetik eguenera: 
18:10.

elysium
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
astelehenetik eguenera: 
20:25.

riddick
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
astelehenetik eguenera: 
20:30.

Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
22:10.

los pitufos
zapatuan eta domekan: 
16:10.

epic: el mundo secreto
zapatuan eta domekan: 
16:45.

aviones
zapatuan eta domekan: 
15:30.

monstruos university
domekan: 15:30.

tu eres el siguiente
egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:50.

GOrbEIA

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
zapatuan, baita: 0:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45.
astelehenetik eguenera: 
18:30, 20:45.

2 guns
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:00, 22:15.
zapatuan, baita: 0:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:40.

monstruos university
zapatuan eta domekan: 
16:20.

rush
egubakoitzetik domekara: 
19:50, 22:20.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:30.

asalto al poder
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:20.

Justin y la espada del 
valor
egubakoitzetik domekara: 
17:40, 19:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:40.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 19:30.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:40.
zapatuan, baita: 0:40.
astelehenetik eguenera: 
18:45, 21:00.

Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
zapatuan, baita: 0:20.

elysium
zapatuan: 23:30.

Percy Jackson y el mar 
de los monstruos
egubakotizetik domekara: 
18:20.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15.

epic
egubakoitzetik domekara: 
17:50.

gru 2
zapatuan eta domekan: 
15:50.

aviones
zapatuan eta domekan: 
16:20.

las bruJas De ZugarramurDi  

Zuzendaria: Álex de la iglesia.
Herrialdea: espainia.
urtea: 2013.
aktoreak: hugo silva, Mario Casas,  
Carmen Maura.
iraupena: 112 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinema

ZerbitZuak
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HitZalDiak

aretxabaleta 'Janari-alergiak 
haurrengan' 
Hizlaria: Miguel Angel Guiu 
medikua. 
urriaren 1a, martitzena, arkupen 19:00etan.

arrasate baltistan fundazioa
Zortzimilakoak harri eta elur 
baino gehiago dira hitzaldia. 
urriaren 1a, martitzena, kulturaten 19:00etan.

arrasate Pertsona eta sistema 
soziala
Rakel Ampudiak eta Virginia 
Espinek Ekinean izatearen artea: 
pertsona erakundeen eta sistema 
sozialen aldaketaren ardatza. 
irailaren 30a, astelehena, kulturaten 19:00etan.

bergara elektriken gehiegikeria
Elektriken gehiegikeria, Fiare 
banku etikoen lan sosiala eta 
Oparitu zuhaitz bat egitasmoa. 
irailaren 30a, astelehena, kultura etxean 19:30ean.

bestelakoak

bergara kirola kalera
Bergarako kirol eskaintza eza-
gutzera emateko jai nagusia egin-
go dute Seminarioan, Ibargarain 
eta Udal Pilotalekuan. 10:00etan 
hasita. Adin guztietarako. 
etzi, domeka, Fraiskozurin eta ibargarain 
10:00etan.

Deia

aretxabaleta 'mitartetik plazara, 
Zuhaitz herrira' giza katea
Zuhaitz Errasti preso aretxaba-
letarraren aldeko giza katea egin-
go dute Mitartetik plazara, Zuhaitz 
etxera lelopean. 
urriaren 2a, eguaztena, Mitarte kalean 
19:00etan.

leHiaketak

elgeta txorimalo lehiaketa
Txorimalo lehiaketa egingo dute 
Herriko Plazan. Txorimaloak 
plazan egongo dira ikusgai 11:30e-
tik 13:00etara. 
bihar, zapatua, herriko plazan 11:00etan.

aZoka

elgeta baserritarren azoka
Inguruko baserritarren produk-
tuak ikusgai eta salgai egongo 
dira urteroko azokan. 
bihar, zapatua, herriko plazan 10:00etan.

aretxabaleta azoka 
Artisau eta  Nekazaritza Ekolo-
gikoaren XIX. feria, Durana 
kalean, eta Aretxabaletako  I. 
Ganadu Feria, Arlutz kantxan. 
San Migel jaien barruan. 
bihar, zapatua, herriko kaleetan 10:00etan.

musika

aramaio antton aranburu eta 
bakartiak 
Rocka, folka, popa eta bestelako 
doinuak entzuteko aukera. 
gaur, egubakoitza, sastiñan 20:00etan.

oñati Herstura, Pottors, klito eta 
bagauda 
Rock kontzertua eskainiko dute 
lau taldeek San Migel jaien 
barruan. 
gaur, egubakoitza, txosna gunean 22:00etan.

aretxabaleta Pure man engine
Rock taldeak On the tightroee 
bigarren diskoa aurkeztuko du 
Izartu tabernan. 
gaur, egubakoitza, izartu tabernan 23:00etan.

bergara elektronika topaketa
Kogollo Party Krew Kolektiboak 
elektronika topaketa antolatu du.  
Munibe plazan, Zabalotegi aretoan 
eta Bergarako gaztetxean izango 
dira doako emanaldiak. 
bihar, zapatuan, zabalotegin, 11:00etan.

arrasate Pure man engine
Rock taldeak On the tightroee 
diskoa aurkeztuko du. 
bihar, zapatua, tantaka tabernan 19:30ean.

oñati Disko festa
Iluntzean eta gauean dantzarako 
musika jarriko dute. 
bihar, zapatua, Foruen plazan 20:15ean. 

aretxabaleta ai ene
Ai Ene taldearekin dantza ema-
naldia. 
bihar, zapatua, herriko plazan, 22:30ean.

aretxabaleta abesbatza
San Migel kontzertua Aretxaba-
letako abesbatzaren eskutik. 
etzi, domeka, herriko plazan, 19:00etan.

oñati los Fito y tu
Fito y los Fitipaldis taldeari ome-
naldia. 
etzi, domeka, atzeko kalean 19:30ean.

oñati Voces de la ribera
Jota kontzertua eskainiko du 
talde nafarrak.
irailaren 30a, astelehena, lazarraga lorategian 
13:00etan.

oñati ensencia de Jalisco 
Kalejira 18:30ean hasiko du tal-
deak eta kontzertua, 20:00etan. 
irailaren 30a, astelehena, Foruen plazan 
18:30ean.

antZerkia

aretxabaleta Zirika Zirkus
Dantzateke emanaldia eskainiko 
dute. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan 19:30ean.

oñati 'atsoak dantzan' 
Pikor taldearen eskutik. 
etzi, domeka, Foruen plazan 18:00etan.

oñati Poxpolo eta konpainia 
Poxpolotakonpainia.com emanal-
dia eskainiko dute pailazoek 
(eguraldi txarra eginez gero, San-
ta Ana antzokian). 
bihar, zapatua, Portuko plazatxoan 17:30ean.

DantZa

arrasate biodantza saio irekiak
Biodantza saio irekiak egingo 
dituzte Arrasate Yoga Elkartean. 
Harremanetarako: Rakel Ampu-
dia (626 66 12 92). 
urriaren 2a, eguaztena, Yoga elkartean 
19:30ean.

arrasate biodantza saio irekiak
Biodantza saioa irekiak egingo 
dituzte Mesedeetako ikastetxean. 
Harremanetarako: Esther Fer-
nandez (685 75 42 94). 
irailaren 30a, astelehena, Mesedeetako 
ikastetxean 20:15ean.

bergara biodantza saio irekiak
Biodantza saio irekiak egingo 
dituzte Mariaren Lagundia ikas-
tetxean. Harremanetarako: Men-
txu Arjonilla (626 66 12 92). 
irailaren 30a, astelehena, Mariaren lagundian 
18:30ean.

Jaiak

oñati txantxikuaren jaitsiera 
Jaiak Txantxikuaren jaitsierare-
kin hasiko dira. 
bihar, zapatua, txosna gunean 20:00etan.

oñati Danborrada nagusia 
Herriko kaleetan zehar, Musika 
Bandak lagunduta. Amaiera 
Foruen plazan izango da, eta 
danborradaren martxa eta San 
Migelen ereserkia joko dute. 
bihar, zapatua, herriko kaleetan 23:00etan.

bergara san migelak angiozarren
Egubakoitzean hasiko dituzte 
jaiak, danborradarekin, 19:00etan; 
ondoren, patata-tortilla lehiaketa; 
22:00etan, pilota partiduak; 23:00e-
tan, DJ Anji; eta 01:00etan, gan-
tzontzilo eta kulero lasterketa. 
Zapatuan: 13:00etan, triki-poteoa; 
14:30ean, kantu bazkaria; 18:00e-
tan, mus txapelketa; 21:00etan, 
Javi Sound; 22:30ean, argi festa. 
Domekan: 11:00etan, meza; 13:00e-
tan, triki poteoa; 14:00etan, puz-
garriak; 17:00etan, margo tailerra; 
19:30ean, briska txapelketa; 19:00e-
tan, txokolate-jana; 20:00etan, San 
Migelen zeruratzea. 
aste bukaeran, angiozarren.

osPakiZunak

eskoriatZa erretiratuen bazkaria
Erretiratuen omenaldiaren hari-
ra, bazkaria izango dute erreti-
ratuek.  
etzi, domeka, Pilotalekuan 14:00etan.

erakusketak

bergara bingen de Pedro
Bingen de Pedro artista bergara-
rraren lanak Aroztegin. Ordute-
gia: martitzenetik egubakoitzera: 
18:00etatik 29:30era; zapatuetan: 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00e-
tatik 20:30era; domeka eta jaie-
gunetan: 12:00etatik 14:00etara. 
urriaren 13ra arte, aroztegin.

bergara ageriko pintura lehiaketa
San Martin jaietako ageriko 30. 
pintura lehiaketako lanak ikus-
gai daude osoko bilkuren aretoan. 
Astelehenera arte egongo dira 
ikusgai.  
astelehenera arte, pleno aretoan.

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

non-Zer iraila 27
urria 3

goiEnA

arrasate eskuartean azoka
Eskuartean artisau taldeak 
azoka berezia egingo du gaur, 
egubakoitza. Maritxu Kajoiko 
Nobenaixuekin batera egingo 
dute, eta udazkenera eta Mari-
txutara begira izango da. 12 
bat postu jarriko dituzte: 
bitxiak, osagarriak... guztiak 
eskuz eta maitasunez eginda-
ko lanak izango dira. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 
18:00etatik 21:00etara.

gLu-gLu

bergara 'la ultima oportunidad' 
Glu-glu antzerki taldeak La última oportunidad lana eskai-
niko du Zabalotegi aretoan. Helduei zuzendutako antzezlana 
izango da, 8 euroren truke. Gurutze Beitia eta Julian Iantzi 
dira protagonistak.
gaur, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 22:00etan.

bAgA-bigA

oñati 'infernuko hauspoa' dantza eta musika emanaldia
Korrontzi folk taldearen trikiti doinuei dantza jarriko die 
Oinkari dantza taldeak. Infernuko hauspoa dantza eta musi-
ka emanaldia eskainiko dute Foruen plazan. Dantza tradizio-
nalak eta koreografia berriak eskainiko dituzte.
etzi, domeka, Foruen plazan, 22:30ean.

Donostiako Zinemalditik 
pasa ondoren, gaurtik 
aurrera zinemetan da 

Alex de la Iglesiaren Las brujas 
de Zugarramurdi. Filmak 
zuzendariaren ezaugarri guztiak 
ditu: zinema egiteko duen 
ahalmena agertzen da, baita 
gehiegikerian erortzeko duen 
joera ere. Ikusgarria, umoretsua, 
barrokoa, zaratatsua, 
mugimendu askokoa eta 
pertsonaia bitxiz beteta dago. 
Filma, lehenengo bi herenetan, 
oso dibertigarria da. Lapurreta 
eszenak benetan distiragarriak 
dira: erritmoa, ekintza eta 
umorea oso ondo batuta doaz. 
Taxian egiten duten bidaia eta 
sorginen etxeko gertakizunak 
talentuz beteta daude. 
Lapurrak, poliziak, sorginak… 

denek eszena ederrak dituzte, 
eta aktore guztien artean 
sortzen den kimika eta elkar 
ulertzeak jarraikortasun eta 
harmonia sentsazioa sortzen 
du. Baina, gutxi gorabehera, 
azkeneko ordu erdian, 
zuzendariak hainbat akats 
egiten ditu. Irudi ikusgarriak 
sortzea gustatzen zaio De la 
Iglesiasi, eta, kasu askotan, 
gehiegikerian erortzen dela esan 
daiteke. 

Asko gozatzen du eszena 
horiekin eta horretan ari denean 
ahaztu egiten ditu istorioaren 
beharrak. Istorioak jarraitu egin 
behar du, jarraikortasuna du eta 
ezin da hainbeste denbora 
gauza berarekin aritu. Hori da 
Zugarramurdiko kobazuloetako 
eszenekin gertatzen dena. 

Zuzendaria liluratuta geratzen 
da efektu bereziekin, 
horrenbeste aktorerekin, duen 
ingurunearekin… eta istorioak 
etenaldi horrekin tentsioa eta 
erritmo barnekoia galtzen du. 
Dibertigarria izatetik 
aspergarria izatera pasatzen da. 
Azkeneko herenari ebaketa on 
bat emanez gero, emaitza 
orokorra indartuta irtengo 
litzateke. Horrela izaten da Alex 
de la Iglesiaren zinema: 
originala, distiratsua, ikusgarria 
baina desorekatua. Dena den, 
Las brujas de Zugarramurdi 
filma ikustea merezi du. Ez dago 
ondo borobildua, baina 
momentu eta eszena oso onak 
dituela esan daiteke. 

Kobazuloan galduta

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

elysium
zapatuan: 19:30, 22:00.
domekan: 19:30.
astelehenean: 20:30.

gru 2 3D
zapatuan eta domekan: 
17:00.

eibar

cOlISEO

monstruos university
zapatuan eta domekan: 
17:00.

elysium
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30. 

lobezno inmortal
zapatuan: 17:00, 19:45, 
22:30.
domekan: 20:00.
astelehenean: 20:30.

cOlISEO ANtZOKIA

los Pitufos 2
zapatuan eta domekan: 
17:00.

amaren eskuak
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 20:00.
astelehenean: 20:30.

gasteiZ

FlOrIDA

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:00.
zapatuan eta domekan, 
baita: 12:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

riP departamento de 
policia mortal
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

el ultimo concierto
egubakoitzetik domekara: 
20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

epic: el mundo secreto
egubakoitzean: 18:00.
zapatuan eta domekan: 
12:00, 17:00.

amaren eskuak
egubakoitzean: 20:15, 
22:30.
zapatuan eta domekan: 
18:50, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

Viaje a surtsey
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

therese D
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

rush
egubakoitzetik eguenera: 
20:15.

kon-tiki
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:30.

bOUlEvArD

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 19:15, 20:45, 
21:45.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 23:15, 
0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45, 16:45.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 18:00, 20:30, 
20:00.

2guns
egubakoitzetik domekara: 
18:05, 20:15, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:35.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:55.
astelehenetik eguenera: 
18:05, 20:15.

asalto al poder
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:00.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:40, 20:10.

rush
egubakoitzetik domekara: 
17:35, 20:00, 22:25.
astelehenetik eguenera: 
17:50, 20:35.

Jobs
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:40.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:20.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:25.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:20, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:20.

riP departamento de 
policia mortal
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 19:45.
astelehenetik eguenera: 
18:25.

riP departamento de 
policia morta 3D
egubakoitzean eta 
zapatuan: 00:05.

Justin y la espada de 
valor 3D
zapatuan eta domekan: 
15:45.

Justin y la espada de 
valor
egubakoitzetik domekara: 
18:10, 20:10.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:10.

Percy Jackson
egubakoitzetik domekara: 
18:10, 20:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:05.
astelehenetik eguenera: 
18:10.

elysium
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
astelehenetik eguenera: 
20:25.

riddick
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
astelehenetik eguenera: 
20:30.

Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
22:10.

los pitufos
zapatuan eta domekan: 
16:10.

epic: el mundo secreto
zapatuan eta domekan: 
16:45.

aviones
zapatuan eta domekan: 
15:30.

monstruos university
domekan: 15:30.

tu eres el siguiente
egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:50.

GOrbEIA

las brujas de 
Zugarramurdi
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
zapatuan, baita: 0:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45.
astelehenetik eguenera: 
18:30, 20:45.

2 guns
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:00, 22:15.
zapatuan, baita: 0:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:40.

monstruos university
zapatuan eta domekan: 
16:20.

rush
egubakoitzetik domekara: 
19:50, 22:20.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:30.

asalto al poder
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:20.

Justin y la espada del 
valor
egubakoitzetik domekara: 
17:40, 19:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:40.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 19:30.

la gran familia 
española
egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:40.
zapatuan, baita: 0:40.
astelehenetik eguenera: 
18:45, 21:00.

Cruce de caminos
egubakoitzetik domekara: 
21:45.
zapatuan, baita: 0:20.

elysium
zapatuan: 23:30.

Percy Jackson y el mar 
de los monstruos
egubakotizetik domekara: 
18:20.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15.

epic
egubakoitzetik domekara: 
17:50.

gru 2
zapatuan eta domekan: 
15:50.

aviones
zapatuan eta domekan: 
16:20.

las bruJas De ZugarramurDi  

Zuzendaria: Álex de la iglesia.
Herrialdea: espainia.
urtea: 2013.
aktoreak: hugo silva, Mario Casas,  
Carmen Maura.
iraupena: 112 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinema

ZerbitZuak
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t i r a b i r a k a

AgurNE 
bArrusO

I
kasturte hasiera mamitsua 
izan dugu aurtengoa. EHBil-
duk Euskal Bidea izeneko 
proposamena aurkeztu du. 

Euskal Herria burujabetzara 
eramateko akordio zabal eta 
anitzak proposatzen ditu koa-
lizioak. Euskal Herritik Eus-
kal Herrira gure bide propioa 
egiteko proposamena dugu. 

PNVk eta PSEk 2016ra arte-
ko bi alderdien arteko akordioa 
aurkeztu dute. PNVren iritzian, 
Lizarra-Garazikoa baino askoz 
hobea Euskal Herriarentzat; 
horrela esan du aste honetan 
Ortuzarrek. PSEk gobernatzen 
dituen hainbat udaletarako 
inbertsioak, Gipuzkoan egin-
dako ibilbidearekin konpara-
tuz guztiz atzerakoia den poli-
tika fiskala, aurrekontuak 
babesteko konpromisoa…

Lizarra-Garazi baino hobea. 
Narrua behar da, gero!

Ez nau harritzen PNVk 
eta PSEk alderdi interesei 
erantzuten dien akordioa 
sinatzeak. Ohituta gaude Eus-
kal Herriaren interesak albo-
ra utzi eta alderdia salbatze-
ko dinamikak ikusten.

Hala ere, horren gainetik 
PNVk ere badu euskal bidea 
egiteko aukera. Alderdiaren 
interesak salbatu ditu denbora 
tarte baterako. Landu ditzala 
orain herriaren interesak eta 
sar dadila gainontzeko eragi-
leekin batera burujabetzaren 
bidea egiteko akordioetan.

Herriak Lizarra beste 
eskertuko dio.

Lizarra Garazi 
baino hobea

a z k e n  b e r b a

lEIrE kOrtAbArrIA  |  bErgArA

"Oso urduri baina ilusio handia-
rekin" dago Idoia Bediaga biz-
kaitarra, bergarar baten alaba, 
La Voz talentu-saio ezagunean. 
Horixe diosku Marije izebak. 
Abadiñoko 19 urteko gaztea Ber-
garako Ane Elortzaren alaba da, 
eta amarekin eta izebarekin ager-
tu zen La Voz-eko aukeraketa-
galan. Rosariok eta Orozcok, biek 
nahi zuten Idoia bere taldean, 
eta Idoiak Rosario aukeratu zuen 
coach edo entrenatzaile gisa. 
Rosariok bere ahotsa eta estiloa 
goraipatu zituen: "Berezia zara. 
Ez birritan pentsatu, zatoz nire-
kin! Zure esanetara naukazu", 
esan zion. Orozcok esan zion 
"interpretazio bikaina" egin zue-
la eta "ahotsa oso afinatua" izan 
zuela. Maluk ere loreak bota ziz-
kion: "Ikusi nuen besteek bira 
ematen zutela eta erlaxatu egin 
nintzen".

Amak eta izebak irrintzi bate-
kin eta besarkadekin zoriondu 
zuten Idoia.

Euskal Telebistan finalista 
"Txikitatik artista bat da, eta fami-
lian ere musikari asko izan ditugu", 
esan digu Marije Elortzak. Taber-
netan, antzokitan… abestu izan 
du Idoiak, eta Euskal Telebistako 

Kantuan saioko finalera ailegatu 
zen. La Voz-en aukeraketa bakarra 
ikusi dugu telebistan, baina aurre-
tik "aukeraketa piloa" pasa behar 
izan ditu Idoiak. 

Orain etxean dago, eta saiotik 
deitzen diotenean joan behar 
izaten du; adibidez, estilismo-pro-
bak egitera. La Voz-en bigarren 
fasean, Las batallas delakoan 
agertuko da berriz telebistan 
Idoia. 

Marijek dio gustura joango 
litzatekeela berriz ilobari lagun 
egitera. Telecincon "oso-oso ondo" 
tratatu zituztela diosku: "Oso 
ondo portatu ziren. Jesus Vaz-
quezekin oso ondo moldatu ginen 
eta baita Tania Llasera bizkaita-
rrarekin ere".

idoia bediaga abadiñarra rosarioren taldean dago telecincoko 'La voz' saioan; ama bergararra du

marije izebaren esanetan, "txikitatik da artista" idoia, eta hainbat emanaldi egin izan ditu bere kontura

bergarar jatorridun gaztea 'la Voz' saioan
b u k at z e kO

Idoia, La Voz-en.  |   tELECinCo Ane Elortza, Idoiaren ama, ezkerrean, eta Marije, izeba.  |   tELECinCo

Idoia Bediaga.  |   tELECinCo

Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.net/argazkiak
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aukeratu zure argazki gustukoena!
irabazi otarre eder bat munduko hainbat kafe motarekin

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com
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