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Zabalik dago, urriaren 10era arte, 
Mondragon Unibertsitatearen 
Huhezi fakultateak emango duen 
Euskal Kulturgintza Transmisio 
ikasketetan izena emateko epea. 
Aditu titulua lortuko du ikaske-
tak egiten dituenak. 

Aurten, azken lau aldietan 
ohiko bihurtu diren gaiak azter-
tuko dituzte, baina berezitasun 
batekin, Julen Arexolaleiba koor-
dinatzaileak dioen moduan: 
"Euskal nazio kulturalaren aurre-

rabideaz egin nahi dugu gogoe-
ta; hurrengo hamarkadetarako 
ze ikusten dugun, eta gai horri 
ertz askotatik heldu nahi diogu". 
Ertz horietako bati eusten lagun-
tzeko, Joseba Sarrionandiak bi 
hitzaldi egingo ditu aurten: "Kan-
potik gure herria nola ikusi izan 
duen eta aurrera begira nola 
ikusten duen, batetik; eta beste-
tik, euskal literatura azken 
hamarkadetan, ze eman duen 
eta ze erronka dituen". Lerro 
hauek idazteko unean, oraindik 

ez zegoen zehaztuta Sarrionandia 
bera egongo den Eskoriatzan edo 
beste modu baten egingo dituen 
hitzaldiak, baina honako hau 
zioen Arexolaleibak: "Tramite 
batzuk egin beharra dugu, baina 
bera hemen izatea da gure gogoa 
eta esperantza".

Gai-ardatz horri eutsiko dio-
te beste alde hauetatik: batetik, 
XIX. bukaeratik gaur egunera 
arteko nazio kulturalen eta esta-
tu politikoen arteko harrema-
naren gainbegiratua egingo du 

Paul Iztuetak; Kike Amonarrizek 
–"euskaldunon herria inor gutxik 
bezala ezagutzen duenak", Are-
xolaleibaren esanetan– bere 
ekarpena egingo du; eta politi-
katik, Juan Jose Ibarretxe, Xabier 
Zubizarreta eta Jesus Egiguren 
izango dira hizlariak: "Institu-
zionalizazioa gertatu zenetik, 
azken hamarkadetan eta aurre-
ra begira" Euskal Herriaren 
etorkizuna politikaren eremutik 
nola irudikatzen duten egingo 
dute gogoeta, Eta datozen 30 
urteetan zer? izeneko saioekin.

Aurtengo beste gai berri bat 
hauxe izango da, koordinatzai-
learen hitzetan: "Egoera gataz-
katsuetatik irtenda bizikideta-
sunera iristeko gainditu beha-
rreko erronkak". Hori landuko 
dute Jose Angel Irigaraik, Mari 
Luz Estebanek eta Joseba Zulai-
kak, Bizikidetasunaren erronka 
emozionalak izenburuarekin.

Etxeko transmisioa 
Aurten, garrantzi berezia eman-
go diote belaunaldiz belaunaldi-
ko transmisioari. Horretarako, 
guraso eta seme edo alaba biko-
teak gonbidatu dituzte: Jose Mari 
eta Gexan Sorsek kulturaren 
industriaren ikuspegia landuko 
dute; Martin eta Unai Ibarbiak, 
ikus-entzunezkoena; eta Edorta 
eta Irati Jimenezek, literatura-
rena. Batzorde pedagogikoko 
Nekane Goikoetxeak honela azal-
tzen du gai horren zergatia: 
"Belaunaldiz belaunaldiko trans-
misioa zeharka landu izan dugu 
aurreko urteetan, baina beste 

trinkotasun bat eman nahi izan 
diogu. Aurtengo gonbidatuak 
kulturgintzaren bizipen eta zale-
tasuna baina baita ofizioa ere 
nola transmititzen den azalduko 
dute". Bere esanetan, etxeko trans-
misioa garrantzitsua izan da 
baita enpresa ikuspuntu batetik 
ere, gonbidatuek argi utziko duten 
moduan.

Beste edukiak hauek izango 
dira: Egungo euskal kulturgin-
tzaren aitzindariak (Patxi Uri-
barren, Pilare Baraiazarra eta 
Mixel Etxekopar), Sortzaileak: 
mamia eta atsegina (Iratxe Reto-
laza, Ibon Aranberri, Joseba 
Sarrionandia, Joseba Gabilondo, 
Eider Rodriguez, Ixiar Rozas, 
Ander Lipus, Eneko Balerdi, 

Joseba sarrionandiak bi hitzaldi egingo ditu aurtengo edizioan

Huheziren "gogo eta itxaropena" da sarrionandia Eskoriatzan egotea

40 hizlari baino gehiago izango dira, politika, kultura eta euskalgintzakoak

euskal kulturaren 
transmisioa, izen 
handien eskutik

Esanak

"tituluak bost 
urte ditu eta 
bere eragina 
igartzen da"

j u l e n  a r e xo l a l e i b a 
k o o r d i n at z a i i L e a

"Aukera  
eman nahi izan 
diogu ikasle 
gehiagori"

n e k a n e  g o i ko e T x e a 
b at z o r d e k i d e a

Kalakan, Aire ahizpak, Josu 
Zabala, Josu Larrinaga, Miriam 
Luki, Concetta Probanza, Kuku-
ka) eta, gai horren barruan, 
bertsolaritzak protagonismo 
berezia izango du eta aurreko 
urteetan ikasle izan diren ber-
tsolariek –Miren Amurizak, Igor 
Elortzak, Fredy eta Xabi Payak, 
Iratxe Ibarrak, Onintza Enbeitak, 
Erika Lagomak eta Beñat Gaz-
telumendik– bertso-kronikak 
egingo dituzte; eta Sorguneak 
ikertegiaren eskutik, formazio 
teorikoa eta aurreko edizioeta-
ko sozializazioa. Batzorde peda-
gogikoko kideek osatuko dute 
ikertegi hori, eta "ikasgelan 
bertan zein nork bere bidetik 
sakontzen jarraitzeko bideak" 
zabaltzeko asmoarekin lan egin-
go dute: "Elkar aberasten joan-
go den" gurpila sortu nahi dute: 
"ezagutza biltzea, sortzea eta 
transmititzea… izaten eta ekiten 
jarraitu ahal izateko".

Bertso-kroniken ideia nondik 
datorren honela azaltzen du 
Nekane Goikoetxeak: "Euskal 
kultur ikasketei ekarpena egin 
nahi diegu eta, formazio eskain-
tza izateaz gain, uste dugu badi-
rela eragiteko modu bat ere. 
Horregatik, titulua mediatizatzea 
eta jendeari gela barruan zer 
egosten dabilen azaldu nahi dio-
gu. Horretarako, bertso-kronikak 
formatu interesgarria dela uste 
dugu, eta oso gurea. Joan den 
hamarkadetan, berritzeko grina 
erakutsi du bertsolaritzak, eta 
oso jarduera inportantea da 
ku l turg in tzaren  t ransmi -
sioan".

Zapatu eta domeketan 
Berrikuntza gehiago ere badau-
de: tartean, eskolak zapatu eta 
domeketan izango dira. Zergatia 
azaltzen du Goikoetxeak: "Jen-
de asko hurbildu izan zaigu 
sarri, titulua oso interesgarria 
iruditzen zitzaiela eta gustura 
apuntatuko liratekeela baina 
ordutegia traba zela esanez. 
Bada, bosgarren aldi honetan 
aukera hori eskaini beharko 
geniekeela pentsatu genuen eta, 
horregatik, hemendik aurrera 
hilean behin aste bukaera baten 
elkartuko gara. Huhezin izango 
dira eskolak eta lo egiteko lekua 
hemend ik  g e r tu  eduk iko 
dugu".

Beraz, zapatuetan 09:00etan 
hasiko dira jardunaldiak, eta 
domekan 17:00etan bukatuko dira. 
Honako aste bukaeretan izango 
dira jardunaldiak: urriaren 18 
eta 19an, azaroaren 15 eta 16an, 

abenduaren 13 eta 14an, urtarri-
laren 17 eta 18an, otsailaren 14 
eta 15ean, martxoaren 14 eta 15ean, 
apirilaren 18 eta 19an, maiatzaren 
16 eta 17an eta ekainaren 13 eta 
14an.

Hori guztia ikasi eta, bukae-
ran, Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioan aditu titulua jaso 
nahi duenak matrikula egiteko 
bi modu ditu: Huhezira joan 

(08:30-12:00 eta 14:30-17:30 da 
ordutegia) edo www.mondragon.
edu/eu/ekt webgunean dagoen 
orria bete eta gutun zertifikatuz 
bidali. Matrikula 2.500 euro kos-
tatzen da; MUko ikasle ohien-
dako, %10 merkeago. Otordue-
tarako eta lotarako tokia Huhe-
ziren bidez lortu nahi dituenak 
beste 300 euro ordaindu behar-
ko ditu.

Curriculumetan, pisua 
Julen Arexolaleibak dioenez, 
orain arte "askotariko" ikasleak 
izan dituzte Euskal Kulturgin-
tzaren Transmisio tituluko ikas-
ketak egiten; denetara, 150 bat. 
"Denetariko jendea dago: euskal 
filologian lizentziadunak, filoso-
fiakoak ere bai, kimikakoak eta 
bestelakoetakoak. Oso profil baria-
tua da, bai formazioari dagokio-
nez bai lanbideari dagokionez: 
irakaskuntzan diharduten hain-
bat izan dira, baina beste mordo 
bat enpresetatik, euren formazio 
planetan interesgarri jo izan 
delako langileek ikasketa horiek 
egitea; euskalgintzatik, herri 
elkarteetatik… eta gero, interes 
pertsonala izan duen jendea". 
Denek honako antzekotasuna 
zuten: "Euskal kulturarekiko 
atxikimendua, horren partaide 
sentitzea eta formazio minimo 
bat unibertsitate ikasketak aurre-
ra eramateko".

Bestalde, tituluaren ikaske-
tak ematen diren bosgarren aldia 
da, eta eraginik izan den igar-
tzeko nahikoa edizio dira horiek. 
Ikasketen koordinatzaileak balo-
razio hau egiten du: "Nik esan-
go nuke igartzen dela eragina, 
bai ikasle aldetik eta baita ira-
kasle aldetik ere. Jende hori 
guztia honen bueltan ipini iza-
na, hori bera ere aurrerabidea 
bada. Bestalde, curriculumak 
egiteko, badakigu Euskal Kul-
turgintzaren Transmisioko ikas-
ketek pisua badutela".

sakabanatua dagoena batu 
Aurtengo helburu zehatzez gain, 
2007/08 ikasturtean sortu zire-
neko helburu orokor berberak 
dituzte Euskal Kulturgintzaren 
Transmisio ikasketek aurten 
ere: euskal kulturgintzari buruz-
ko ezagutza sakabanatua biltzea, 
eta hori transmititzea; euskal 
kulturgintzak dituen helburuen 
eta erronken aurrean ikuspun-
tu askotariko formazio praktikoa 
ematea; kulturgintzaren trans-
misioan izandako estrategia eta 
esperientziak beste alor batzue-
takoen eskura jartzea; eta hori 
dena egitea bi multzo harrema-
netan jarriz: batetik, aritu eta 
adituen multzoa, eta bestetik, 
gai horretan jantzi nahi duten 
gaurko eta etorkizuneko eragi-
leen multzoa.

Euskal Kulturgintza Transmisioko batzorde pedagogikoko lau lagun.   |   L.K.

Proiektua egin beharko dute ikasleek
Ikasleek proiektua egin beharko dute ikasketak aurrera doazen 
neurrian. Bakarka edo taldeka egin dezakete hori. Proiektu hori 
aurrera ateratzeko, ikasleak berak aukeratutako tutorearen 
laguntza izango du. Bestalde, tutore-mintegiak ere izango dira: 
ikasketei etekina ateratzeko, ikasitakoa norberaren interesera 
egokitzeko eta gogoetak eta esperientziak trukatzeko.

Etortzeko gogo 
eta itxaropena

Joseba Sarrionandia 
Eskoriatzan izango ote da? 
Galdera hori egin dio batek 
baino gehiagok Julen 
Arexolaleibari, eta honakoa 
erantzuten du: "Etortzeko 
eta saioak bertatik bertara 
emateko gogoa eta 
esperantza badauzkala 
ziurtatzeko moduan gaude". 

Hori argitzen den 
bitartean, modu batera edo 
bestera Sarrionandia 
Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioko hizlari gisa 
izatea "poza" da 
arduradunendako: "Parte 
hartzeko eskaintza egin 
genion eta baietz esan 
zigun, gertutasuna 
erabatekoa izan zen, eta 
onartu duelako pozik 
gaude. Badakigu 
literaturan eta pentsalari 
aldetik ze nolako gaitasuna 
eta duintasuna daukan". 

Sarrionandiak bi 
hitzaldi egingo ditu: Nazio 
kultural euskaldunaren 
aurrerabideaz atalean, 
kanpotik barrurako 
ikuspuntua emango du; eta 
bestetik, euskal literaturaz 
jardungo du, Arestiren 
Harri eta Herri-k 50 urte 
dituela aitzakia hartuta.

Ihes eginda
Joseba Sarrionandiak 
(Iurreta, 1958) ETAko kide 
izateagatik kartzelan 
zegoela, 1985ean ihes 
egin zuen eta ihes eginda 
jarraitzen du, nahiz eta 
egozten zitzaizkion 
delituak preskribatuta 
egon. Etengabe argitaratu 
izan ditu nobelak, poesia, 
saiakera, itzulpenak… eta 
hainbat sari irabazi ditu, 
tartean Kritikaren Saria 
euskarazko narratiba 
kategorian eta saiakerako 
Euskadi literatura saria.

Sarrionandia.  |   goiEnA

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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bertsolaritzak protagonismo 
berezia izango du eta aurreko 
urteetan ikasle izan diren ber-
tsolariek –Miren Amurizak, Igor 
Elortzak, Fredy eta Xabi Payak, 
Iratxe Ibarrak, Onintza Enbeitak, 
Erika Lagomak eta Beñat Gaz-
telumendik– bertso-kronikak 
egingo dituzte; eta Sorguneak 
ikertegiaren eskutik, formazio 
teorikoa eta aurreko edizioeta-
ko sozializazioa. Batzorde peda-
gogikoko kideek osatuko dute 
ikertegi hori, eta "ikasgelan 
bertan zein nork bere bidetik 
sakontzen jarraitzeko bideak" 
zabaltzeko asmoarekin lan egin-
go dute: "Elkar aberasten joan-
go den" gurpila sortu nahi dute: 
"ezagutza biltzea, sortzea eta 
transmititzea… izaten eta ekiten 
jarraitu ahal izateko".

Bertso-kroniken ideia nondik 
datorren honela azaltzen du 
Nekane Goikoetxeak: "Euskal 
kultur ikasketei ekarpena egin 
nahi diegu eta, formazio eskain-
tza izateaz gain, uste dugu badi-
rela eragiteko modu bat ere. 
Horregatik, titulua mediatizatzea 
eta jendeari gela barruan zer 
egosten dabilen azaldu nahi dio-
gu. Horretarako, bertso-kronikak 
formatu interesgarria dela uste 
dugu, eta oso gurea. Joan den 
hamarkadetan, berritzeko grina 
erakutsi du bertsolaritzak, eta 
oso jarduera inportantea da 
ku l turg in tzaren  t ransmi -
sioan".

Zapatu eta domeketan 
Berrikuntza gehiago ere badau-
de: tartean, eskolak zapatu eta 
domeketan izango dira. Zergatia 
azaltzen du Goikoetxeak: "Jen-
de asko hurbildu izan zaigu 
sarri, titulua oso interesgarria 
iruditzen zitzaiela eta gustura 
apuntatuko liratekeela baina 
ordutegia traba zela esanez. 
Bada, bosgarren aldi honetan 
aukera hori eskaini beharko 
geniekeela pentsatu genuen eta, 
horregatik, hemendik aurrera 
hilean behin aste bukaera baten 
elkartuko gara. Huhezin izango 
dira eskolak eta lo egiteko lekua 
hemend ik  g e r tu  eduk iko 
dugu".

Beraz, zapatuetan 09:00etan 
hasiko dira jardunaldiak, eta 
domekan 17:00etan bukatuko dira. 
Honako aste bukaeretan izango 
dira jardunaldiak: urriaren 18 
eta 19an, azaroaren 15 eta 16an, 

abenduaren 13 eta 14an, urtarri-
laren 17 eta 18an, otsailaren 14 
eta 15ean, martxoaren 14 eta 15ean, 
apirilaren 18 eta 19an, maiatzaren 
16 eta 17an eta ekainaren 13 eta 
14an.

Hori guztia ikasi eta, bukae-
ran, Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioan aditu titulua jaso 
nahi duenak matrikula egiteko 
bi modu ditu: Huhezira joan 

(08:30-12:00 eta 14:30-17:30 da 
ordutegia) edo www.mondragon.
edu/eu/ekt webgunean dagoen 
orria bete eta gutun zertifikatuz 
bidali. Matrikula 2.500 euro kos-
tatzen da; MUko ikasle ohien-
dako, %10 merkeago. Otordue-
tarako eta lotarako tokia Huhe-
ziren bidez lortu nahi dituenak 
beste 300 euro ordaindu behar-
ko ditu.

Curriculumetan, pisua 
Julen Arexolaleibak dioenez, 
orain arte "askotariko" ikasleak 
izan dituzte Euskal Kulturgin-
tzaren Transmisio tituluko ikas-
ketak egiten; denetara, 150 bat. 
"Denetariko jendea dago: euskal 
filologian lizentziadunak, filoso-
fiakoak ere bai, kimikakoak eta 
bestelakoetakoak. Oso profil baria-
tua da, bai formazioari dagokio-
nez bai lanbideari dagokionez: 
irakaskuntzan diharduten hain-
bat izan dira, baina beste mordo 
bat enpresetatik, euren formazio 
planetan interesgarri jo izan 
delako langileek ikasketa horiek 
egitea; euskalgintzatik, herri 
elkarteetatik… eta gero, interes 
pertsonala izan duen jendea". 
Denek honako antzekotasuna 
zuten: "Euskal kulturarekiko 
atxikimendua, horren partaide 
sentitzea eta formazio minimo 
bat unibertsitate ikasketak aurre-
ra eramateko".

Bestalde, tituluaren ikaske-
tak ematen diren bosgarren aldia 
da, eta eraginik izan den igar-
tzeko nahikoa edizio dira horiek. 
Ikasketen koordinatzaileak balo-
razio hau egiten du: "Nik esan-
go nuke igartzen dela eragina, 
bai ikasle aldetik eta baita ira-
kasle aldetik ere. Jende hori 
guztia honen bueltan ipini iza-
na, hori bera ere aurrerabidea 
bada. Bestalde, curriculumak 
egiteko, badakigu Euskal Kul-
turgintzaren Transmisioko ikas-
ketek pisua badutela".

sakabanatua dagoena batu 
Aurtengo helburu zehatzez gain, 
2007/08 ikasturtean sortu zire-
neko helburu orokor berberak 
dituzte Euskal Kulturgintzaren 
Transmisio ikasketek aurten 
ere: euskal kulturgintzari buruz-
ko ezagutza sakabanatua biltzea, 
eta hori transmititzea; euskal 
kulturgintzak dituen helburuen 
eta erronken aurrean ikuspun-
tu askotariko formazio praktikoa 
ematea; kulturgintzaren trans-
misioan izandako estrategia eta 
esperientziak beste alor batzue-
takoen eskura jartzea; eta hori 
dena egitea bi multzo harrema-
netan jarriz: batetik, aritu eta 
adituen multzoa, eta bestetik, 
gai horretan jantzi nahi duten 
gaurko eta etorkizuneko eragi-
leen multzoa.

Euskal Kulturgintza Transmisioko batzorde pedagogikoko lau lagun.   |   L.K.

Proiektua egin beharko dute ikasleek
Ikasleek proiektua egin beharko dute ikasketak aurrera doazen 
neurrian. Bakarka edo taldeka egin dezakete hori. Proiektu hori 
aurrera ateratzeko, ikasleak berak aukeratutako tutorearen 
laguntza izango du. Bestalde, tutore-mintegiak ere izango dira: 
ikasketei etekina ateratzeko, ikasitakoa norberaren interesera 
egokitzeko eta gogoetak eta esperientziak trukatzeko.

Etortzeko gogo 
eta itxaropena

Joseba Sarrionandia 
Eskoriatzan izango ote da? 
Galdera hori egin dio batek 
baino gehiagok Julen 
Arexolaleibari, eta honakoa 
erantzuten du: "Etortzeko 
eta saioak bertatik bertara 
emateko gogoa eta 
esperantza badauzkala 
ziurtatzeko moduan gaude". 

Hori argitzen den 
bitartean, modu batera edo 
bestera Sarrionandia 
Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioko hizlari gisa 
izatea "poza" da 
arduradunendako: "Parte 
hartzeko eskaintza egin 
genion eta baietz esan 
zigun, gertutasuna 
erabatekoa izan zen, eta 
onartu duelako pozik 
gaude. Badakigu 
literaturan eta pentsalari 
aldetik ze nolako gaitasuna 
eta duintasuna daukan". 

Sarrionandiak bi 
hitzaldi egingo ditu: Nazio 
kultural euskaldunaren 
aurrerabideaz atalean, 
kanpotik barrurako 
ikuspuntua emango du; eta 
bestetik, euskal literaturaz 
jardungo du, Arestiren 
Harri eta Herri-k 50 urte 
dituela aitzakia hartuta.

Ihes eginda
Joseba Sarrionandiak 
(Iurreta, 1958) ETAko kide 
izateagatik kartzelan 
zegoela, 1985ean ihes 
egin zuen eta ihes eginda 
jarraitzen du, nahiz eta 
egozten zitzaizkion 
delituak preskribatuta 
egon. Etengabe argitaratu 
izan ditu nobelak, poesia, 
saiakera, itzulpenak… eta 
hainbat sari irabazi ditu, 
tartean Kritikaren Saria 
euskarazko narratiba 
kategorian eta saiakerako 
Euskadi literatura saria.

Sarrionandia.  |   goiEnA

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Argazki guztiak fotoblog honetan: blogak.goiena.eus/argazkiak

UDakO aRGaZkIEn X. GOIEna LEHIakETa

Erakuts egizkiguzu
zure udako argazkiak

eta irabazi sari bikainak!

Ikus itzazu argazkiak, inon baino lehenago Asteleheneko goienan!

2. saria:  orioko Aisia ho-
telean, zirkuitu termala eta 
bazkaria edo afaria, Arrasate 
bidaiak-en eskutik. 

3. saria: bi pertsonarenda-
ko afari edo bazkaria Leintz 
gatzagako gure Ametsa 
jatetxean.

Boto emaileentzat 
saria: Munduko kafe ezber-
dinen otarra, Arrasateko Ka-
ribu dendaren eskutik.

Herritarren saria: 
sPC 5604s liburu elektroniko 
irakurgailua Arrasateko Eroski 
hipermerkatuaren eskutik.

Oinarriak

Sariak

Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 5 argazki aurkez •	
ditzake. argazkiarekin batera adierazi beharko dira:

 - Egilearen izen-abizenak eta herria.
 - Harremanetarako telefonoa.
 - argazkia noiz eta non ateratakoa den.
 - argazkian zer eta nortzuk agertzen diren.

argazkiak bidaltzeko epea: uztailaren 11tik irailaren 21era •	
arte (biak barne).
argazkiak aurkeztu ahal izango dira paperean edo •	
digitalizatuta (paperean, ondo erreproduzitzeko adinako 
bereizmenarekin).
Udako argazkiak izango dira: berdin da aurtengo udan •	
ateratakoak izatea edo beste uda batekoak. 
Irakurle/ikusleei aukera emango diegu argazki onenari •	
botoa emateko blogean. Botoa ematen parte hartzen 
duten guztien artean beste sari bat zozketatuko da.

bidali argazkiak eta datu guzTiAK e-postaz:  •	
argazkiak@goiena.com helbidera, edo goienara ekarri:  
ArrAsATE: otalora Lizentziaduna 31, Arrrasate 
 
Egoitzara ekartzekotan, gutun-azal batean sartuta, CD batean •	
edo argazki digitalak gordetzeko beste edozein euskarritan eta 
JPg formatuan.
Parte hartzeko ez da ezer ordaindu beharko.•	
Debagoieneko edozeinek parte hartu ahal izango du  •	
(ez da adin mugarik izango).
beste inon argitaragabeak izango dira argazkiok.•	
Argazkiak izan daitezke koloretan zein zuri-beltzean.•	
irabazleak nortzuk diren urriaren 13an jakingo dugu, •	
asteleheneko goiena paperean.

Argazkiak argitaratuko ditugu astero uztailaren erdialdetik •	
aurrera asteleheneko goiena paperean eta goiena.eus-n  
sortuko dugun foto-blogean. goiena telebistan, Facebook-en 
(www.facebook.com/udakoargazkiak) eta Twitter-en  
(www.twitter.com/udakoargazkiak) ere erakutsiko dira argazkiak.
Epaimahaia goienako kideek eta bailarako argazkilari •	
profesionalek osatuko dute eta argazkiaren kalitatea, 
originaltasuna eta balio historikoa hartuko dituzte kontuan.
Jasotako argazki guztiak argitaratzerik ez badago, goienak •	
aukeraketa egingo du egokien iruditzen zaizkion irizpideen 
arabera.
Jasotako argazkiak goienako artxiboan gordeko dira, eta, •	
aurrerantzean erabiliz gero, egilearen izena adierazi egingo da.

udakoargazkiak udakoargazkiakbaita hemen ere:

- 14,2 megapixel.
- Full HD bideo-grabazioa.
- 3 hazbeteko pantaila.

- Auto-fokatze sistema, 11 puntukoa.
- iso 100-3200 sentsibilitatea.
- integratutako edizio funtzio ugari.

1. saria

nikon D3100 reflex argazki-kamera digitala eta 18-55 
mm-ko objektiboa. Bergarako kB Photoestudio argaz-
ki-dendaren eskutik.
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XAbiEr ATXA zugAsTi . 2013ko sari nagusiaren irabazlea.
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Har ezazu parte!

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

lagunTzaileak:anTolaTzailea:

KOMUNIKAZIO TALDEA

J AT E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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Gipuzkoako Diputazioak 1,6 milioi 
euroko zigorra ezarri dio Lapatza 
enpresa elkarteari, 2013ko irai-
laren 18an Deskargako obretan 
izandako lan-istripuan gertatu-
tako heriotza dela-eta. Lanean 
zebilen kamioi bat irauli, eta 33 
urteko langile bat hil egin zen. 
Larraitz Ugarte Diputazioko boze-
ramaileak zera azaldu du: "Obra 
hau egiteko pleguetan jartzen 
duena aplikatu dugu, zigor han-
dia da eta espero dugu horrela-
korik berriro egin beharrik ez 
izatea; izan ere, horrek adierazi-
ko luke lan eta segurtasun bal-
dintzak betetzen ari direla obra 
honetan eta, beraz, langileak 
segurtasunez ari direla. Espero 
dugu enpresa guztiek dagokion 
garrantzia ematea segurtasunaren 
gaiari eta era horretan lan istri-
puak gutxitu ahal izatea. Aldun-
diarentzat hasieratik oso garran-
tzitsua izan da lan arloko segur-
tasuna, herritarren ongizaterako 
ezinbestekoa baita arlo horretan 
erakundeek zorrotz jokatzea".

Zigor aitzindaria 
Gaurdaino ezezaguna da erakun-
de batek enpresa bat horren gogor 
zigortu izana lan-istripu baten 
erantzule izateagatik. Aitzindaria 
da Diputazioaren erabakia. 

Baina aitzindaria izanagatik 
justua edo eredugarria ere baden 
galdetuta, sindikatuek ez dute 
modu berean baloratzen ebazpe-
na: LAB eta CCOO sindikatuek 
modu positiboan baloratu dute 
zigorra; ELA eta UGT, berriz, 
kritikoago azaltzen dira. Eta 
Lapatza enpresa elkarteak ez du 
baloraziorik egin gura izan. 
   
jOsE RamOn kORTaBaRRIa
LAb sinDiKATuA

"administrazio 
publikoak obren 
jarraipena egin du" 
LABeko Debagoieneko ordezka-
riak modu "positiboan" baloratu 
du zigorra. "Pentsatzen dugu 
administrazio publikoak isuna 
sartzeak esan nahi duela jarrai-
pena egin duela. Normalean ez 
da hori gertatzen. Izan daiteke 
lehen kasua", dio Jose Ramon 
Kortabarria Moztu-k. 

Puntualizazio bat ere egin du 
sindikatu abertzaleko ordezkariak:  
"Indarra prebentzioan jarri" beha-
rra dagoela. "Lanak hasi aurretik 
gauzak behar den moduan egite-
ko segurtasuna behar da. Batez 
ere lanera doan jendeak istripu-

rik ez izateko, eta hildakorik ez 
izateko" (…) Ikusten dugu kasu 
gehienetan dokumentazio aldetik 
betetzen direla gauzak, baina 
eguneroko kontuetan ez. Gaur 
egungo egoerak ekartzen du pre-
karitatearen bitartez prebentzio 
falta eta hor dirurik ez jartzea, 
eta halako kasuak. Adibide gar-
bi bat dago: AHTko obretan zor-
tzi bat langile badirela hildakoak, 
eta hor ez dirudi ezer gertatu 
denik, ez inongo neurririk hartzen 
den ere, ez neurri prebentiborik 
egon denik eta ezta isunik ere. 
Beraz, ondo ikusten dugu, baina 
kontuan hartuta aurreko lan hori 
ere egin egin behar dela, eta 
administrazioak jarraipena egitea 
ondo ikusten dugu". 

aLfOnsO RIOs
CCoo sinDiKATuA

"Halako isunak 
orokortu egin beharko 
lirateke" 
"Positibo" berba erabili du, baita 
ere, CCOO sindikatuko Euskadi-
ko Lan Osasun arduradunak. 
"Gehiegizko kopurua dela eman 
dezake, baina heriotza eragin 
duen lan-istripu bati buruz dihar-
dugu. Horrelakoei buruz berba 
egiten dugunean lerro gorriak 
gainditu egiten dira, eta uste dugu 
Diputazioak aktuatu duela aktua-
tu behar zuen moduan, azken 
batean Diputazioaren menpeko 
den obra batean diharduen enpre-
sa dela kontuan hartuta. Ulertzen 
dugu halako isunak orokortu egin 
beharko liratekeela, batez ere 
kontuan hartuta eraikuntzari 
buruz berbetan gabiltzala, eta 
hainbat abusu gertatzen diren 

esparrua dela: jendea ordu luzez 
lan egitera behartuta dago, behar-
tzen da baldintza ez egokietan lan 
egitera askotan, eta egoera horiek 
dira halakoak gertatzearen arra-
zoia", adierazi du Riosek. 

IGOR san jOsE 
ELA sinDiKATuA

"gipuzkoan dagoen 
eraikuntzarik okerrena 
da Deskargakoa"
ELA sindikatua, berriz, oso kri-
tiko azaldu da. Bai kopuru aldetik 
eta baita ere erakundearen jardun 
aldetik ere. ELAko Eraikuntza 
Arloko Igor San Jose arduradunak 
onartu du "isunaren zenbatekoa 
ikusita, asko" izan daitekeela. 
"Behin ere ez da halako isunik 
jarri. Egia da", dio. "Baina ez da 
bete hitzartutakoa", gehitu du.  

Batetik, zenbatekoari begira, 
dio "inkongruentea" dela. "Foru 
Araura bagoaz, isun hori falta 
arin bati dagokiona da (adjudika-
tutakoaren %4, 40 milioi euroren 
arabera). Aldiz, isunari larritasun 
maila ezarri izan balitzaio, kopu-
rua %7koa litzateke. Eta oso larria 
izango balitz, berriz, %10ekoa".

Hala, sindikatu abertzaleak 
"etorkizunera begirako" zigorrak 
egokiago ikusten ditu. "Hau da, 
zigorrak eragina izan dezala etor-
kizuneko adjudikazio posibleetan", 
esplikatu du San Josek. 

Horrez gain, ELA ez dago ados 
Diputazioaren jarduteko modua-
rekin. " Hutsetik hasi eta berriro 
ere esleitu beharko zukeen obra 
hori. Bertako lan baldintzak oso 
txarrak dira, eta gaur egun ere 
ez dira segurtasun neurriak bete-
tzen. Gipuzkoan dagoen eraikun-

tzarik okerrena da Deskargakoa. 
Adjudikazioa hasieratik egin da 
gaizki. Diputazioa da promotorea 
eta haren interesa da merke eta 
bizkor egitea. Horren erakusle da 
obraren prezioa 70 milioi euro 
zela eta, aldiz, 40 milioitan adju-
dikatu zela (%37 gutxiago). Eta 
eskatzen duguna da eraikuntza 
publikoan erabiltzen den diru 
publikoa egoki erabiltzea". 

anGEL RamOs
ugT sinDiKATuA

"kamioiak ez zuen 
segurtasun uhalik, 
jarlekurik, balaztarik…"
Eta ELAren bide beretik jo du 
UGTko Gipuzkoako Metal, Erai-
kuntza eta Antzekoen arloko 
arduradunak. Angel Ramosek dio 
kopuru "garrantzitsua" izan eta 
"enpresendako eredugarria izan 
daitekeela" eman arren, ez dutela 
"horrela" ikusten. "Ikuspuntuaren 
arabera. Azkenean itxi egin behar 
izan duen Aballa enpresarendako 
asko izan daiteke, baina hilda-
koaren familiarendako ez (…) 
Osalan eta lan ikuskaritzaren 
txostenen arabera, jakinekoa zen 
kamioi horrek istripu horren 
aurretik beste batzuk ere izan 
zituela; langile batzuk ez zuten 
nahi kamioi horrekin lanik egin, 
ez zuen segurtasun uhalik, ez zuen 
jarlekurik, balaztek ez omen zuten 
funtzionatzen… Eta enpresei ikus-
tarazi behar zaie arauak betetzea 
oso garrantzitsua dela, bai euren 
zuzeneko langileenak eta baita 
azpikontratenak ere. Azken horiek 
ere enpresa nagusiaren ardura 
dira, kasu honetan enpresa elkar-
tearena". 

askotariko erreakzioak eragin 
ditu Diputazioaren isunak

Deskargako obretan, polizia eta suhiltzaileak.  |   goiEnA

1,6 milioi euroko zigorra ezarri dio Diputazioak Lapatza enpresa elkarteari

Lan-istripu bategatik halako tamainako zigor bat jartzen den lehen aldia da

U.m.  |  DEbAgoiEnA

Cata enpresa katalunak eta 
Cevital aljeriarrak Fagor Etxe-
tresnengatik egindako eskain-
tzak hobetu egingo dituzte. 
Atzo, eguena, zenbait komu-
nikabidetan esandakoaren 
arabera, uztailaren 16a litza-
teke eskaintza berriak aurkez-
teko epea. Edozelan ere, Donos-
tiako Merkataritza Epaitegitik 
aditzera emandakoaren ara-
bera, epailearen erabaki bat 
ateratzearen zain daude infor-
mazioa konfirmatzeko.

"Errekorra", automationek 
Bestalde, eta Fagorrekin lotu-
ta, albiste esanguratsu bat 
jakinarazi du Fagor Automa-
tionek: esportazioetan "markak 
apurtzen" dabilela. 

Fagor Automationek gogo-
ra ekarri du 30 urteko eskar-
mentua duela eta teknologia 
dela gaur egun, "inoiz baino 
gehiago, Fagor Automationen 
giltzarri nagusia". Teknologia-
ri esker lortu du, bere esanetan, 
esportazio maila handitzea eta 
produkzioaren %90era ailega-
tzea. Kooperatibaren esanetan, 
zifrek "bide onetik doala era-
kusten dute". 

Fagor erosteko 
eskaintzak 
hobetu egingo 
dituzte

U.m.  |  DEbAgoiEnA

Joan den asteburuan Arrasa-
ten izan ondoren, etzi, dome-
ka, Oñatin egin dute hitzordua 
esklerosi anizkoitzaren kon-
trako bidean laguntzeko Bus-
ti Zaitez ekimeneko kideek. 
Foruen plazan jarriko dute 
ADEMGI elkartearen infor-
mazioa eta material salmen-
tarekin stand-a. Boluntarioen 
laguntzarekin egingo dute 
hori, urtero moduan.  

Arrasaten, esaterako, 1.709 
euro lortu ziren fundazioa-
rendako joan den asteburuan, 
nagusiki esklerosi anizkoitza 
dutenendako errehabilitazio 
zerbitzua finantzatzeko era-
biliko dute diru hori.

Domekan oñati 
"bustiko" da 
aDemgiren alde

Boluntarioak, Arrasaten.  |   ADEMgi
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Gipuzkoako Foru Aldundiak 
iragarri du 9,3 milioi euroko 
inbertsioa egingo duela, urte 
bukaera bitartean, gidarien, 
txirrindularien eta oinezkoen 
segurtasuna handitzeko. Hobe-
kuntzetako bat izango da bide-
gurutzeetan; bidegurutzea ken-
du eta biribilguneak egingo 
dituzte hainbat lekutan; tartean, 
Antzuolan eta Bergaran.

Antzuolan, GI-632 errepi-
dean, Zupide baserri inguruan 
dira biribilgunea egitekoak: 
Ima Beristain alkatearen ara-
bera, trazatu proiektua ezagu-
tzeko zain daude Udalean, jaki-
teko ze lur eremu beharko den 
lanak egiteko.

Bergarako Udaletik adiera-
zi dutenez, berriz, oraingoz ez 
dute Aldundiaren asmoen berri-

rik –erredakzioa ixterako, Foru 
Aldunditik ere ez dute zehaz-
tasun gehiago eman–. Bergaran, 
gainera, beste neurri batzuk 
ere badira hartzekoak, Aldun-
diak iragarri du-eta "zirkulazioa 
lasaitzeko" gauzatuko dituzten 
proiektuen artean Bergarako 
bat ere badagoela.  

Istripu ugariko guneetan, 
bestalde, arreta berezia jarriko 
du Diputazioak, eta horietan 
egingo dutena izango da: lur-
zorua hobetzea; zutikako nahiz 
margotutako seinaleak egokitzea 
eta berritzea; eta euste sistemak 
berritzea eta berriak jartzea. 
AP-1ean daude istripu ugariko 
tarte horietako batzuk. Radar 
berriak jartzeko ere eskatu 
diote Jaurlaritzari. Azkenik, 
motorzaleentzako hesiak jarri-
ko dituzte GI-627an.

segurtasuna hobetzeko 
lanak bailarako bideetan 
AP-1ean, gi-627an, bergaran eta Antzuolan 
egingo ditu hobekuntzak Foru Aldundiak

J.I.  |  ArrAsATE

Udako Argazkien X. Goiena 
Lehiaketa martxan da; irailaren 
21era bitartean dago aurkezte-
ko aukera. Parte-hartzaile bakoi-
tzak aurkeztu ahal izango ditu, 
gehienez, bost argazki, udakoak, 
aurtengoak edo beste urte bate-

koak. Aurkeztu ahal izango 
dira paperean edo digitalizatu-
ta, eta argazkia aurkeztearekin 
batera adierazi beharko dira 
egilearen izen-abizenak eta 
herria, telefonoa, noiz eta non 
ateratakoa den eta zer eta nor-
tzuk agertzen diren. 

Argazkiak izan behar dira 
inon argitaragabeak, eta ahal 
izango dira Goienaren Arrasate-
ko egoitzara eraman edo argaz-
kiak@goiena.com helbidera bida-
li. Sare sozial bitartez ere parte 
hartu ahal izango da lehiaketan, 
Twitter bidez @udakoargazkiak 
helbideari aipamena eginda argaz-
kia bidalita eta facebook.com/
UdakoArgazkiak orriaren horman 
argazkia partekatuta –argazkia-
ren deskribapena egin–. Sare 
sozialetan eta Goienaren heda-
bideetan argitaratuko dira argaz-
kiak, asteleheneko paperekoan 
eta Goiena.eus-eko foto-blogean 
–blogak.goiena.eus/argazkiak.

Sariei dagokienez, lehena 
izango da Bergarako KB Photoes-
tudiok emandako Nikon kamera; 
bigarrena, Orioko Aisia hotelean 
zirkuitu termala eta otordua, 
Arrasate Bidaien eskutik; hiru-
garrena, otordua Leintz Gatza-
gako Gure Ametsan. Herritarren 
saria izango da Arrasateko Eros-
kik emandako liburu irakurgai-
lu bat (e-book-a); blogean botoa 
ematen dutenen artean zozketa-
tuko da munduko askotariko kafe 
otarrea, Arrasateko Karibu den-
daren eskutik.

martxan da udako argazkien 
x. goiena lehiaketa, gaurtik
Kamera jasoko du irabazleak, herritarren saria ere 
egongo da, baita beste bat boto emaileentzat ere 

Iazko bigarren saritua; bi lagun bizikletan, eta arropak eskegita.  |   ArKAiTz LAsKurAin

JUlEN IrIONdO  |  ArrAsATE

Design for all ikasgairako egin-
dako lanak aurkeztu, eta Surge-
niak (Andaluziako Diseinu Tek-
nologia Zentroa) antolatutako 
hirugarren adinekoentzat egoki-
tutako elikagai-ontzien diseinu 
lehiaketan hiru sariak irabazi 
dituzte MUko ikasleek.
Ohikoa da, ezta, zuen ikasleek horre-
lako lehiaketetan parte hartzea.
Bai, saiatzen gara, batez ere hiru-
garren maila aldera, lehiaketak 
topatzen, ikasleak motibatzeko 
eta, gero, ikasleen lanak hedabi-
deetan ager daitezen, hemen 
egiten ditugun gauzak, sarri oso 
politak, kanpoan erakusteko.
Eta ohikoa da oraingoa bezain emai-
tza ona?
Lehenengo hiru sariak, denak, 
irabaztea ez da oso ohikoa gure-

tzat ere. Baina azken urteetan 
lehiaketa batzuk irabazi ditugu, 
sarietakoren bat. Denak irabaztea 
sorpresa izan da guretzat ere.
Esan beharrik ez, oso pozik emai-
tzarekin, ezta?
Bai; gainera, ez genuen espero. 
Design for all ikasgaiaren barruan, 
produktu inklusibo bat diseinatzen 
dugu beti. Jakin genuen lehiake-
ta hau bazela, eta ikasleei propo-
satu nien aurkeztea lehiaketara 
klasean egin behar genuen arike-
ta hori. Ariketako formatua horre-
tara egokitu genuen, beraz. Baina 
ez geneukan esperantza handirik, 
estatu mailako lehiaketa da-eta; 
pentsatu genuen jende asko aur-
keztuko zela eta maila handiko 
lanak egongo zirela. Azkenean, 
bai aurkeztu dira proiektu asko, 
24, lau eskolatatik –hau ez da 

agian kopuru handia–, eta geureek 
irabazi dute. Egia esan, produktuak 
nahikoa sinpleak ziren, eta nahi-
ko errealistak. Gure ikasgaiaren 
helburua da eguneroko produktuak 
inklusiboak izatea, inor ez baz-
tertzea produktu bat diseinatzen 
dugun orduan; diseinatzerakoan 
kontuan hartzea behar desberdi-

nak izan ditzaketen pertsonak. 
Normalean produktu bat diseina-
tzen dugunean pertsona estanda-
rra hartzen dugu kontuan, eta 
berarentzat diseinatzen dugu; 
baina pertsona estandarra ez da 
existitzen: ez da existitzen pertso-
na bat 2,7 ume dituena, adibidez. 
Ikasgaiaren helburua da, beraz, 
askotariko pertsonen profila eta 
haien beharrak kontuan hartzea, 
eta gure diseinuetan horiek ez 

baztertzea; eta, betiere, soluzio 
sinpleak proposatzea, eta bide-
ragarriak, teknikoki ere fabrika-
tzea posible direnak. Eta gure 
produktuek bazuten balio hori. 
Baziren berritzaileak, baina, 
gehienbat, egiteko aukera ematen 
dutenak eta erabilgarriak. 
merkatuan ikusiko ditugu haueta-
ko produkturen batzuk?
Ba, ez dakit, ikusi egin behar. 
Bilatu beharko litzateke enpresa 
bat interesatua. Lehiaketa anto-
latu duten Surgeniakoek uste dut 
badutela kontaktua enpresa horie-
kin, Andaluzian nekazaritzako 
elikagaien industriak garrantzi 
handia dauka-eta, enpresa asko 
eta garrantzitsuak daude. Ikusi-
ko dugu haiek dituzten kontaktu 
horiekin aukeraren bat sortzen 
den. Saria jaso eta gero bildu 
ginen Surgeniako zentro tekno-
logikokoekin eta ONCE Funda-
zioko jendearekin, ikusteko nola 
jarrai dezakegun elkarlanean, 
proiektu berriak egiteko edo hauei 
jarraipena emateko. Baina bai, 
hori litzateke politena, hauek 
merkatura ateratzea. 

arantxa gonzalez de Heredia | diseinu estrategiko Masterreko irakaslea Mun

"Pertsona estandarra ez da 
existitzen; ez dira existitzen 
2,7 ume dituzten pertsonak"

Muren masterreko ikasleak saritu dituzte Kordoban

'Edonorentzako moduko diseinuek' jaso dute saria

"gure produktuak 
ziren egiteko aukera 
ematen dutenak eta 
erabilgarriak"

"lehenengo hiru 
sariak, denak, 
irabaztea ez da oso 
ohikoa guretzat ere"

Arantxa Gonzalez de Heredia.  |   Mu

Urdaiazpikoa 
gordetzeko ontzia

MUren Diseinu Estrategiko 
Masterreko hamalau ikaslek, 
bikoteka, aurkeztu zituzten 
lanak –zazpi denera– 
Andaluziako lehiaketan, eta 
saria lortu zutenak izan ziren 
eskuetan minusbaliotasuna 
duten pertsonentzako moduko 
urdaiazpikoa gordetzeko ontzia 
–lehenengoa– eta lata 
berritzaile batzuen proiektua 
–latentzako bi proposamen 
desberdin; bigarren eta 
hirugarren sariak. Sarituak izandako ikasleak, eurek diseinatutako produktuekin.  |   Mu
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Berrikuntzaz, ekintzailetasunaz, 
turismoaz eta landa garapenaz 
dihardu alorreko diputatuak. 
Gipuzkoa lurralde ekintzaile eta 
berritzailea dela dio, "berritzai-
leagoa" izan beharko litzatekeen 
arren. Pozik azaldu da, bestalde, 
Gipuzkoara geroago eta turista 
gehiago datorrelako.
Sanferminetan bete-betean gaude 
eta horrek zuzenean eragiten dio 
gipuzkoako turismoari ere. Zelako 
uztaila da aurtengoa turismoari 
dagokionez?
Donostia eta inguruan, Zarauzko 
kanpinean-eta, jende asko ikusten 
da zuri jantzita. Eragina dauka, 
bai, halako festa ospetsu batek. 
Orain arte eguraldiak ez du askorik 
lagundu. Eraginik izan du horrek 
turismoan?
Eguraldiak beti dauka eragina, 
baita hemen ere. Nahiz eta saia-
tzen garen eguraldiak ez baldin-
tzatzen gure turismo eskaintza, 
urte sasoi guztietan saiatzen gara 
turismoa erakartzen eta azkenal-
dian lortzen ari garela esan gene-
zake. Beste leku batzuetan baino 
eragin txikiagoa dauka eguraldiak 
hemen, turismoaren aldetik. Hale-
re, ostalariak eta sektorea, oro 
har, eguraldiari begira egotea 
normala da. 
Oro har, zein da aurreikuspena uda-
rako turismoari dagokionez?
Ona. Azkeneko urteak eta hilabe-
teak onak izan dira. 2013an erre-
korra hautsi genuen, milioi bat 
bisitari baino gehiagorekin. Eta 
2014a hobeto hasi dugu. Udako 
daturik ez daukagu, baina jende 
asko dabil kalean eta okupazio 
maila ere handia da. Kontsumoa 
ere hazten doa, gainera.
Aste Santukoak datu historikoak 
izan ziren?
Bai, bai. Gainera, baserri turis-
moari dagokionez, bereziki onak 
izan ziren eta hori nabarmentzea 
merezi du.
Azkeneko hilabeteotan gipuzkoak 
erakartzen ditu turista gehienak 
Euskal Autonomia Erkidegoan. 
Zergatik da hori?
Diputaziotik, Frantziako merka-
tua zaindu dugu bereziki. Mar-
ketin eta sustapen kanpainen 
bidez-eta. Eta horrek izan du 
erantzuna, turista frantziarrak 
hazi egin direlako lurraldean; 
oro har, uste dut gipuzkoarrok 
konturatu garela turismoak geroa-
go eta garrantzi handiagoa dau-
kala. Eta hauek geroago eta hobe-
to zaintzen ditugu dendetan, 
ostalaritzan, herrietan… Horrek 
herri abegikor irudia ematen 
digu, ondo tratatzen dugula turis-
ta, eta horrek baditu ondorio 

positiboak. Eskualdeko turismo 
agentziekin ere badihardugu 
lanean, esperientzia-pakete bere-
ziak sortuta.
Ze pisu dauka turismoak gipuzkoa-
ko ekonomian?
Jarduera ekonomiko oso garran-
tzitsua da, Barne Produktu Gor-
dinaren %7,5.
Non jartzen duzue indarra estrate-
giak diseinatzerakoan?
Gastronomia da gure indargune 
garrantzitsua eta hainbat eskual-
detan ere gastronomia ardatz 
duten politikak diseinatzen ari 
dira. Industria edo lan turismoa 
ere garrantzitsua da eta horre-
tarako ditugu Kursaal eta Ficoba, 
eta hor ere indarra egin nahi 
dugu. Bestetik, kultura eta kirol 
turismoan ere bai. 
gipuzkoako turismo gida berria 
argitaratu duzue berriki. Zein da 
berritasuna?

Eskaintza guztia bateratu eta 
esperientziak modu erakargarri 
eta bisualean aurkeztea izan da 
helburua. Eskaintzak errazago 
topa ditzan Gipuzkoa ezagutu 
nahi duenak. 
berrikuntza da zure ardurapeko 
beste departamentu bat. berritzai-
lea izaten jarraitzen du gipuz-
koak?
Bai, datuek hori erakusten dute. 
Gipuzkoan, Berrikuntza eta Iker-
ketari eskaintzen zaio Barne 
Produktu Gordinaren %2,71. 
Erkidegoaren eta Europako batez 
bestekoaren gainetik. Egia esan, 
berritzaileago izan behar dugu, 
ez bakarrik teknologikoki, baizik 
eta lan egiteko moduetan, kudea-
ketan, eta abar. Munduko one-
nekin lehiatzen ari gara eta hauek 
%5 eta %7 inbertitzen dute alor 
horretan. Foru Aldundian ere 
geroago eta gehiago inbertitzen 
dugu horretan. Berrikuntza tek-
nologikoa, zientzia eta teknologia 
sarea, ikerketa zentroak… Horiek 
izan dira gure apustuak. 
Zertan gauzatzen da hori?
3 milioi euro bideratu ditugu 
unibertsitateetarako… Bestalde, 
berrikuntza ez teknologikoari 
edo kudeaketari dagokionez, 
garrantzitsutzat jo dugu.
gipuzkoako enpresak berritzaileak 
dira?
Orokorrean bai. Baina lehiatzen 
ari dira dimentsioz askoz ere 
handiagoak diren enpresekin. 
Gipuzkoako enpresen ahulezia 
bada txikiegiak direla, eta inber-
tsioetarako, esaterako, baliabide 

txikiagoak dituztela. Nahiz eta 
horrek badaukan alde ona ere: 
malguagoak dira. Enpresen 
nazioartekotze prozesuan ere 
inbertitu dugu. Proiektu dezente 
lagundu dira, betiere, deslokali-
zazioa helburu ez bada. Bestetik, 
kanpora doazen hemengo enpre-
sak bertako beste enpresen trak-
tore izan daitezen bultzatzeko 
laguntza lerroak ere badira. 
bidelaguna plana bultzatzen dihar-
duzue. Ze aurrekontu dauka eta 
zein da helburua?
25 milioi euroko diru-partida 
bideratuko dugu enpresei lagun-
tzeko. Bereziki enpresa txikiei 
zuzendutako edo horiengana hel-
tzeko programa da.
Udalekin batera, enplegua bultza-
tzeko plana ere abian jarri duzue.
Eskualdeetako garapen agentziak 
edo agenteak ezinbestekoak dira 
lurraldea garatzeko. Eta horiei 

inportantzia eta protagonismoa 
eman nahi diegu. Milioi bat euro 
pasako lerro bat onartu berri 
dugu oraingo astean enplegu 
politikak sustatzeko eta bultza-
tzeko eskualdeetan. Nitxo berriak 
identifikatzen laguntzeko, eta 
abar.
langileek enpresetan duten parte 
hartzea bultzatzea bada zuen bes-
te erronka bat. Ze alorretan bultza-
tu nahi duzue, jabetzan ere bai?
Bai, hori da helburua. Aurreko 
agintaldian hasi ziren asmo 
horiekin eta geuk indartu egin 
dugu egitasmoa. Izan ere, Euro-
pa mailan garatzen ari den egi-
tasmo baten barruan gaude. Bai 
Jaurlaritza eta baita beste era-
gile batzuk ere badabiltza horre-
lako mezuak eta politikak bul-
tzatzen. 
Zergetan onurak izango dituzte 
parte hartzea bultzatzen duten 
enpresek?
Bai, hobari batzuk aurreikusten 
genituen, langileendako ez ezik, 
akzioak saltzen zituzten enpre-
sendako ere bai. Hori zen gure 
proposamen fiskala. Baina ondo-
ren etorri zen EAJk, PSE-EEk 
eta PPk bultzatu zuten erreforma 
fiskala eta desagertu egin ziren 
hobari horiek.
Hobera egin dute Adegiren eta 
gipuzkoako Foru Aldundiaren arte-
ko harremanek?
Hobetu beharko lirateke, baina 
horretarako Adegik ere jarrera 
aldatu beharko luke. Haien batzar 
orokorrean mezu katastrofistak 
botatzea helburu politikoekin ez 
zaigu zilegi iruditzen. Harrema-
nak baditugu, normalak dira, 
baina hedabideetan zabaltzen 
diren mezuak saihesten saiatu 
beharko genuke. 
landa garapenari dagokionez, 
harremanak gaizto dira diputa-
zioaren eta baserritarren artean?
Uste dut erabili dituztela heda-
bideak haserrea adierazteko. 
Baina funtsik bako haserrea, 
nire ustez. Ezberdintasunak 
badaude, baina adostasunetara 
heltzen ari gara. Egurraren 
ustiapena garrantzitsua da, sek-
tore ekonomiko bat dago hor. 
Baina pinuaren ordez beste 
espezie batzuk bultzatu nahi 
ditugu. Industria berritu behar 
bada, beste sektore batzuk ere, 
lehen sektorea, esaterako, berri-
tu beharra dago. Hori da plan-
teamendua. 

Jon Peli Uriguen Arrasaten.  |  EnEKo AzKArATE

jon Peli uriguen | berrikuntza, Landa garapen eta turismo diputatua

"gipuzkoako enpresak berritzaileak dira, baina 
haien ahulezietako bat da txikiegiak direla"

Adegirekin eta baserritar batzuekin dituen ezberdintasunak leundu nahi ditu diputatuak

"Turismoa oso jarduera ekonomiko inportantea da gipuzkoan, bPgren %7,5"

"Eskualdeko 
turismo agentziekin 
dihardugu lanean, 
pakete bereziekin"

"lan, kirol edota 
kultura turismoari 
garrantzia handia 
ematen diegu"

"Adegik ere jarrera 
aldatu beharko luke, 
harremanak 
hobetzeko"

"Industria berritu 
behar bada, lehen 
sektorea ere berritu 
beharra dago"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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LaguntzaiLeak

H
assan Ait Chaou berberea da. 
Marokoko Todrako zintzurren 
inguruan jaio zen. Bertan hazi 
zen eta bertan egiten zuen lan 

gurasoek zeukaten souvenirren dendan. 
Bizimodu lasaia zeraman, "prisa mata 
amigo" lelo ezagunaren tankeran. 

Todrako zintzurretara euskaldun 
mordoa joaten da turismoa egitera. 
Bertako pareta bertikalak ezagunak 
dira eskalatzaileen artean. Villabona 
aldetik ere lagun kuadrilla batek ohi-
koa zuen Marokora eta Todrara bisita. 
Hassanek gustuko zituen euskaldunak, 
bazegoen bi herrien arteko nolabaite-
ko lotura (badira euskara berbereratik 
datorren teoria edo usteak; ama edo 
izarra, esaterako, horrelaxe esaten dira 
berbereraz ere).

Uda batean Ainhoak Villabonako 
kuadrillarekin Marokora oporretara 
joateko plana egin zuen eta Hassanekin 
egin zuen topo. Elkarren artean magia 
berezia sortu zen eta maitemindu egin 
ziren. Ezkontzea pentsatu zuten, baina 
Hassanek ezin zuen Euskal Herrira 
etorri paper kontuak tarteko. Ondorioz, 
ahalorde bidezko ezkontza egin behar 
izan zuten. Hassanek bere lagun bati 
eman zion Ainhoarekin ezkontzeko 
boterea eta halaxe ezkondu ziren Ainhoa 
Euskal Herrian zela eta Hassan, berriz, 
Marokon.

Paper kontuak lotuta 2000. urtean 
iritsi zen gure artera Hassan. Gaur 
egun Villabonan bizi da Ainhoa bere 
emaztearekin eta Alaia alabarekin 
batera. Euskaraz bizi da, iturgina da 
ogibidez eta mendi korrikalaria afizioz. 
Korrika tabakoa uzteko aitzakian hasi 
zen Euskal Herrira iristean. Ordutik 
lasterketa mordoa irabazi ditu eta 
euskal selekzioko partaide ere bada. 

Ipuina dirudi, baina egia berdade-
roa da. Atzerritik etorri eta gure artean 
bertakotu daitekeen erakusgarri. Azke-
naldian atzerritarrak gaitz guztien 
iturri diren uste zabalduaren kontrako 
istorioa. Izan ere, Hassanek dioen beza-
la: "Pertsona on eta txarrak herrialde 
guztietan daude".

Hassan

"Euskaraz bizi da, 
iturgina da ogibidez eta 
mendi korrikalaria afizioz"

z a b a l i k
ANArtZ
AgIrrE
goiena.net/
komunitatea/

g u t u n a k

Itzul iezazkiguzue gure 
aurrezkiak! Fagorren 
eta Edesaren zati 
garrantzitsu bat zen 
eta da bideragarria
mikel Olabe eta Asun gonzalez
Debagoiena

FEDen likidazio prozeduran, zenbait 
enpresak –Cevital, CNA, Ecomac…– 
Frantzian, Eskoriatzan, Bergaran, 
Garagartzan, San Andresen, Basaurin 
eta, beharbada, Polonian kooperatibak 
dauzkan aktiboengatik aurkeztutako 
interesak eta eskaintzek, industri 
jarduerarekin jarraitzeko asmoz, 
erakusten dute denok genekiena: 
Fagorren eta Edesaren zati garrantzitsu 
bat zela eta dela bideragarria.

FED eta Edesa salbatzeko plana 
mahai gainean jarri zenean, FEDen 
zuzendaritzak, MCCren Kontseilu 
Orokorrak eta Batzorde Iraunkorrak 
eztabaidatu eta hasiera batean onartu 
zuten.

Bat egiten dugu Gipuzkoako ahaldun 
nagusiak esandakoarekin: kanpoko 
enpresentzat gure faktoriak 
bideragarriak badira, zergatik ez 
MCCrentzat?

Hala ere, hilabete batzuk igaro 
ondoren, goikoek, FEDen eta MCCkoen 
zuzendaritzakoek, inolako azalpenik 
eman gabe, azterlanik egin gabe eta 
kideei kontsultatu gabe, kontrako 
ebazpena hartu zuten: FED jausten utzi 
eta Donostiako Merkataritza Epaitegian 
FEDen likidazio-konkurtsoaren bideari 
hasiera eman izana.

Zer gertatu zen hain epe laburrean 
hau bezalako aldaketa izateko?

Gaur, ez kooperatibako kideei ezta 
gizarteari ere ez zaizkie ebazpen honen 
arrazoiak eman.

Argi gera dadila: zorigaiztoko ebatzi 
hau FEDeko eta Mondragon 
Korporazioko goikoek bakarrik hartu 
zuten, kooperatibako kideok baztertuz.

Orain, konkurtsoaren bidez 
eskubide eta aurrezki horiek ukatzen 
zaizkigu FED jausten uzteagatik, bere 
aktiboen balioa gutxitu egin delako. 
Beren balioa %66 jaitsi da: 800 milioi 
eurotik 272 milioi eurora.

Bien bitartean, Mondragon 
Korporazioa ibili da propaganda 
gezurtia eta maltzurra erabiltzen esanez 
FEDen langabeak birkokatzen ari dela.

Mondragon Korporazioari argi eta 
garbi esan nahi diogu: FEDen eta 
Edesaren likidazioarekin ez da arazo 
hau amaituko; haiek duten 
erantzukizuna ez da konkurtsoaren 
bidez zurituko eta irtenbide bat eman 
behar diote egoerari. Behin eta berriro 
exijituko diogu Mondragon 
Korporazioari guk kooperatibari 
utzitako dirua itzultzeko. Kontuan izan 
dezatela.

Elkarlana… ostikoka? 
Euge Arrizabalaga Olaizola
(Antzuolako EAJko zinegotzia)
Antzuola

Uztailaren 1ean osoko bilkura izan 
genuen Antzuolan, eta, ohikoa izaten 
denez, mozioak izan ziren eztabaidagai 
ugariena, nahiz eta eztabaidagai izateak 
ez duen berekin inolako eztabaidarik 
ekartzen, Bilduko alkate eta zinegotziek 
oso gutxitan hartzen baitute hitza ezer 
esateko. Total, zertarako: bozkatu eta 
kitto. 

Mozioetako batek, bere zioan, 
espetxe politika ezohiko eta 
mendekutzailea salatzen zuen, baina 
ebazpenean "herritarren 
mobilizaziorako deia" besterik egiten ez 
zuenez, abstenitu egin ginen. Gauza bat 
da Españaren jarrera bidegabea salatzea 
eta bestea, manifetara deitzea. 
Aurrenekoarekin ados, 
bigarrengorako… ez al da ba nahikoa 
ezker abertzaleak egindako deialdiekin? 
Baietz dirudi, joan den urtarrilean 
Bilbon egindako manifestaziorako deia 
guk egin izana egokitzat dugun bezala.

Azkenean, plenoko gairik 
garrantzizkoena Kutxa izan zen. 
Herritar bat azaldu zen eta galdetu 
zuen: "Ama, hitza hartu nahi badet, ze 
formatutan har dezaket?". Eta alkateak 
erantzun: "Eskari-galderetan". Hartu 
zuen hitza, luze, eta bazter guztietan 
entzuten ditugun salaketa, gehiegikeria 
eta purrustadak entzun behar izan 
genituen, eta, hala moduzko formatuan, 
erantzuten saiatu.

Beraz, Antzuolako udalbatzan, herri 
borondatearen ordezkariak mutu 
egonda ere, lasai, badago Permachen 
edo Barrenaren tesia defendatuko 
duenik eta. 

EAJren kontra egiteko dena zaie 
baliagarri, eta, kasu honetan, baita 
Kutxari eta Kutxabanki (non 
gipuzkoarren aurrezkien %40 gordetzen 
den) eraso egitea.

Baina horrela, nola demontre 
lortuko dugu inoiz, besteak beste, 
Españako legeen menpekotasunetik ihes 
egiten duen euskal finantza sistema bat 
moldatzea ahalbideratuko digun marko 
juridiko propio bat sortzeko indarra? 

Ze balio du Arraizen "elkarlanerako 
deiak", ezker abertzalearen estrategia 
osoa EAJri ostikoka jardutean 
oinarritzen bada?

San Martzial eguna
Ane barruso
(Aranzadi ikastolaren izenean)
bergara

Honen bidez eskerrak eman nahi 
dizkiegu San Martzial eguneko kantina 
ustiatzen lagundu ziguten guztiei. 

Eguraldi txarra baino txarragoa 
iragarrita egon arren, azpiegitura 
guztia antolatu beharra zegoen: 
sukaldea muntatu; salda, txorizoa eta 
kafea egin; erosketak: edariak, jatekoak, 
menajea; izotza lortu… inork ezer ez 
lapurtzeko gaua pasatu; tabernan nahiz 
sukaldean lan egin; iluntzean dena jaso; 
hurrengo egunean garbitu. Ez da lan 
makala San Martzialeko kantina 
antolatzea eta oso zaila jendearen 
inplikaziorik gabe. Horregatik eskerrak 
eman dizkiegu hau posible egin duten 
guraso, langile eta ikastola-zale guztioi 
hor egon direlako, beti bezala, lanerako 
prest, egunaren aurretik, egunean 
bertan eta baita ondoren ere, bakoitzak 
bere aletxoa jartzen. Mila esker.

Badira, baina, aletxoa baino gehiago 
jarri dutenak antolakuntza honetan eta 
bereziki eskertu nahi ditugunak: 

-Bolintxori, eskainitako azpiegitura 
eta laguntza izotzen kontuan.

-Toldos Leteri.
-Goituko Mondoni. 
-Deporreko Txus eta Ariznoako Juan 

eta Jose Mariri, larrialditik ateratzen 
laguntzearren. 

-Betiko kuadrilla ezin hobeari 
(beraiek badakite zeintzuk diren), lanik 
zailenak eta astunenak hartzearren, 
sukaldea muntatu, salda, txorizo eta 
kafe goxo-goxoa prestatzearren. 

-Udalari, azpiegitura uztearren eta 
kantina ustiatzeko aukera ematearren. 

-Egun horretan kantinara zerbait 
hartzera gerturatu zineten herritar 
guztiei.

-Euria euri, bertan abesten eta 
kantina alaitzen aritu zinetenoi.

Denoi mila-mila esker eta    
hurrengo arte.

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
  iriTzia

LEInTZ GaTZaGa

UbANE mAdErA  |  LEinTz gATzAgA

La carretera eta El bosque. Izen-
buru horiekin bataiatu ditu Nerea 
de Diego artistak (Iruñea, 1974) 
Dorletako Ama Birjinaren gai-
nean landu dituen zortzi minu-
tuko bi bideoak. 

Joan den astea ezkero Artiu-
men daude biak ikusgai, First 
Thought Best eremuak (Asmo 
Lehena Onena) izenburua duen 
erakusketa kolektiboaren baitan. 
Museoaren ordutegian (beheko 
taulan) uneoro ikus daitezke 
Leintz Gatzagako Ama Birjinaren 
gaineko ikus-entzunezkook, eten-
gabe dabiltza-eta proiektatzen, 
bukle eran. Hain justu, beste 
hamabost artistaren lanek osatzen 
dute erakusketa kolektiboa. Eta 
irailaren 21era arte egongo da 
ikusgai, Gasteizko museoko 
Ekialde Beheko aretoan. 

Elkarren osagarri 
Arlaban mendatean egin ditu 
grabazioak artista iruindarrak. 
"Dorletako aldare horren ingu-
ruko irudiak agertzen dira. Ez 
dago narrazio linealik, ez da ager-
tzen pertsonarik berba egiten. 
Da nik izandako esperientziaren 
ondorio bisuala edo plastikoa (…) 
Bi bideo dira. Batak besteari 
elkar laguntzen diote. Banaka, 
modu autonomoan funtzionatzen 
dute, baina kasu honetan bezala, 
bata bestearen ondoan jarrita 
daude, eta osagarri dira", espli-
katu du.  

Ia urtebete muntatzen 
Grabazioak egiteko astebetean 
egon da Arlabanen De Diego. 
Goizero ibili da, joan-etorrian: 
"Goiza errepidean pasatzen nuen, 
pasatzen zen jendearekin berba 

egiten, grabatzen, ikusten, zona-
tik paseatzen… (…) Jendearekin 
dudan harremana, nahiz eta ez 
grabatu, gero bideoan nonbait 
badago jasota. Ez nuen grabatzen 
guztia, baizik eta lekua ezagutu, 
jendea ezagutu, haiekin hitz egin, 
haiek kontatzen zizkidaten gau-
zak entzun… eta nik material 
horrekin guztiarekin egin dut 
nire lana", zehaztu du. 

Bada, material guztia jaso 
ostean, ia urtebete eman du mun-
tatzen, eta horren emaitza da 
Artiumen jarri dutena. 

ama Birjina oso deigarria 
Artelan hori egiteko Dorletako 
Ama Birjina aukeratzeko arrazoia, 
berriz, Arlabango mendatean 
dagoen Ama Birjinaren aldarea 
da. Edo zehatzago esanda, aldare 
horrek duen erakargarritasuna 
pertsona askorendako. 

"Herri erlijiositatearekin egi-
ten dut lan; batez ere interesatzen 
zaizkit Ama Birjinaren aldare 
herrikoiak. Asko daude. Nonahi. 
Baina Dorletako hau nahiko ikus-
garria da. Batez ere, interesatzen 
zaizkidalako jendeak uzten dituen 
objektuak, ofrendak… horien 
pilaketak. Zentzu horretan, Dor-
letako Ama Birjina oso deigarria 
da. Zenbait garaitan dago gauzaz 
gainezka. Ez zait horrenbeste 
Ama Birjina berez interesatzen, 
baizik eta jende askoren artean 
sortzen den instalazio anonimo 
hori. Errituala. Badago horra 
joan eta gauzak uzteko errituala. 
Txirrindulariek, adibidez, ur-bo-
tilatxoak uzten dizkiote. Bakoitzak 
jakingo du zergatik, ze interesen-
gatik edo ze arrazoirengatik uzten 
dituen objektuak. Niri interesa-
tzen zait pertsonek leku edo alda-
re horrekin duten erlazioa". Hori 
horrela, Dorletako Santutegiko 
irudia edo Dorletako Santutegia 
bera ez ditu bideoetan jaso artis-
ta iruindarrak.

Edozelan ere, hiru hilabetez, 
Leintz Gatzagako Amarekiko 
debozioa artelan bilakatu eta 
museoan izango da ikusgai. 

Nerea de Diego artista, berak landutako bideoen proiekzioaren ondoan, Artium museoan.  |   nErEA DE DiEgo

La carretera bideoaren irudi bat.  |   nErEA DE DiEgo

Esanak

"Ofrenda 
pilaketa 
interesatzen 
zait niri"

n e r e a  D e  D i e g o   |   a r t i S ta

Erakusketa 
kolektiboa

First Thought Best 
eremuak programak 
ekoiztutako erakusketa 
kolektiboa da. 2014ko 
deialdian aukeratutako 
egileak biltzen ditu, hemen 
eta orain kontzeptuak 
nabarmentzeko asmoz. 
Erakusketa euskal 
arte-esparruari lotuta dago, 
eta erakusketa-formatuan 
aurkeztea eskatzen duten 
lan eta proiektuak 
agerraraztea du helburu, 
horrela harrera publikoko 
eremu bat aktibatzeko. 
Artistak hainbat 
belaunalditakoak dira, eta 
orotariko interesen arabera 
garatu dituzte euren 
prestakuntza-ibilbideak.

Leintz gatzagako amarekin lotutako erritualaren gaineko bi bideo daude erakusketa kolektibo baten

irailaren 21era bitartean egongo dira gasteizen ikusgai, etengabeko buklean proiektatuta

Dorletako Amaren Arlabango 
aldare oparoa, Artium museoan

v

ArTIUM: PrEzIoA 
ETA orDUTEGIA
martitzenetik 
egubakoitzera: 

11:00-14:00 eta 
17:00-20:00.

Zapatuetan eta domeketan:            
11:00-20:00 (etengabe). 

Prezioa: 6 euro   
(ikasle, langabe, erretiratu  
eta umeek, borondatea).
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AnE ELorDi

Udaleku irekietako entzierroak ez 
du hutsik egin aurten ere. 
Txatxilipurdiko hezitzaileek 
gidatutako zezenen aurrean egin 
zuten korrika 3 eta 12 urte arteko 
umeek. Entzierroa hasi aurretik 
San Fermini kantatu zioten eta 
Udaleko balkoitik suziria jaurti 
ostean hasi ziren korrika, adinaren 
arabera bi taldetan banatuta. 

Aurten ere 
entzierro 
jendetsua 
udalekuetan

Bedoñako Loramendi elkartea-
ren 50. urteurreneko ospakizu-
nen barruan, domekakoa izan-
go da egun handia. Egitarau 
polita antolatu dute: Galarri-
xarako ibilbidea 09:00etan elkar-
tetik irten eta bertan amaituta 
–amaieran salda eta mokadu-
txoa–, haur zein helduendako 
jolasak (10:15), meza (12:00), 
dantzak eta luntxa (13:00). 

Bedoñako Loramendi 
elkartearen 50 urteak 
ospatzeko eguna etzi

Elizako batzarrak aditzera eman 
duenez, Gesalibar auzoko San-
ta Ageda eliza berrituaren 
inaugurazioa domekan egingo 
da, hilak 13. Iaz hasi zituzten 
zaharberritze lanak, "behar-
beharrezkoak" zirelako, eta, 
hainbat hilabetez itxita egon 
ostean, etzi irekiko dute. Meza 
berezia egingo da, 12:00etan, 
abesbatzak girotuta. 

Gesalibarko Santa 
Ageda eliza berritua 
irekiko dute domekan

J.b.  |  ArrAsATE

Hasi berri den udako kanpai-
nan, Musakolako igerileku 
txikia buruhauste iturria ari 
da izaten Udaleko Kirol Zerbi-
tzuarendako. Ekainaren 30ean 
hainbat umek ebakiak izan 
ostean igerilekua itxi egin zuten 
eta astelehenean eta martitze-
nean berriz ixtea erabaki zuten, 
"segurtasuna bermatzeko". 

Zoruko baldosa txikiek eta 
txirrista berriaren amaierako 
pitzadurek eragin dituzte zau-
riak, eta horregatik erabaki 
dute txirrista kendu eta zoruko 
baldosa txikiak ondo lotzea: "Ez 
da normala horrenbeste zauri 
eta ebaki gertatzea; horregatik, 
igerilekua itxi eta segurtasuna 
bermatzea erabaki dugu". Egu-

raldi eskasa aprobetxatu dute 
lanok egiteko, erabiltzaileen 
artean ahalik eta eragozpen 
gutxien eragiteko. Txirrista 
dela-eta erreklamazioa jarri 
dute: "Oraindik erantzunaren 
zain gaude. Betikoa da; bitar-
tekariak daude eta horrek dena 
atzeratzen du", adierazi dute 
kiroldegiko arduradunek.

Eguraldiaren menpe 
Egin duen eguraldi eskasaren 
eraginez, oso jende gutxi egon 
da igerilekuetan. Hala ere, ardu-
radunek asmoa dute jende gutxi 
dagoen egunetan ere aurtengo 
nobedade nagusia den anima-
zioarekin jarraitzeko. Txatxi-
lipurdiren Freskura ekimenak 
ere aurrera segitzen du. 

Igerileku txikia konpontzen ibili 
dira, "segurtasuna bermatzeko"

Udaleko bi langile igerilekua garbitzen, astelehenean.  |   JoKin bErEziArTuA

J.b.  |  ArrAsATE

CCOO sindikatuak salatu du 
Iturbide egoitzan Eulen enpre-
sako langile baten kontra gau-
zatu den kaleratzea "neurrigabea" 
dela. Sindikatuaren arabera, 
Eulenek eta Udaleko kudeatzai-
leek "zigor handiena" jarri dio-
te langileen artean "ohikoa" den 
praktika batengatik: "Familia 
batek Iturbiden oso zabaldua 
dagoen praktika baten berri 
izan eta erreklamazioa jarri 
zuen, eta Eulenek praktika horri 
amaiera emateko diziplina-ka-
leratzea ezarri zion. Zigorra 
guztiz neurrigabea da langilea 
errudun egiten duelako zentroan 

oso zabaldua dagoen jokaera 
bategatik. Langile guztiekin 
egoera hori berriro ez errepi-
katzeko jarraitu beharreko pro-
tokolo zuzena zein den azaldu 
beharrean, zigor handiena ezar-
tzearen alde egin dute". 

Udalak, bestalde, CCOOren 
bertsioa gezurtatu egin du: 
"Langile horren praxia onarte-
zina da eta funtzionatzeko modua 
ez da, inolaz ere, ohikoa Itur-
bideko zein Euleneko langileen 
artean. Gainera, kexak ez ziren 
senitartekoen aldetik etorri, 
solairuko arduradunak eta lan-
kideek eman zuten gertaera 
larri horren berri". 

Iturbide egoitzako kaleratzea 
"neurrigabea" dela dio CCOOk 

JOkIN bErEZIArtUA  |  ArrAsATE

Udalak hamabi kontratazio egin-
go ditu datozen hilabeteetan, 
enplegua sustatzeko planaren 
barruan. Herriko langabeak kon-
tratatuko ditu interes publikoko 
lanak egiteko eta izen-emate epea 
izango da uztailaren 16tik 23ra. 
Lanbideko bulegoan edo webgu-
nean eman beharko da izena. 

Aldi baterako kontratazioak 
izango dira, sei hilabeterako, eta 
horien finantzazio eta kudeaketa 
guztia, %100ean, Udalak hartuko 
du bere gain. Kontratatuak irai-
lean hasiko dira lanean.

sei hilabeterako lanpostuak 
Lan eskaintzan aurkezteko bal-
dintzak dira Lanbiden izena 
emanda egotea eta Arrasaten 
erroldatua egotea gutxienez sei 
hilabetez. Lan bakoitzaren ara-
bera ezaugarri jakin batzuk bete 
beharko dira, baina aurreratu 
dute batxilergoko titulua izatea 
gutxienekoa izango dela. 

Interes publikoko lanak buru-
tzeko lan eskaintzak dira; besteak 
beste, digitalizaziorako teknikaria, 
neguko aterperako hezitzailea eta 

hondakinen bilketa sistema berria-
rendako informatzailea. Lanpos-
tu bakoitzaren gaineko informa-
zioa Udalaren webgunean dago: 
www.arrasate-mondragon.org. 

Programak, beste hiru lan-ildo
Kontratazioez gain, beste hiru 
lerrok osatzen dute enplegua sus-
tatzeko plana. Lehena da herriko 
enpresetan herriko langabeak 
kontratatzeko laguntzak ematea. 
Udalak 100.000 euro bideratu ditu 
eta diru laguntza 2.250 eurokoa 
izango da kontratatutako pertso-
nako; 375 euro hileko, gehienez 
sei hilabetez pertsona beragatik.  

Inazio Azkarragaurizar alkatearen 
arabera, "hainbat" enpresa zuzen-
du dira Udalera programa horren 
gainean galdetu eta eskaerak egi-
teko: "Diru laguntza eska dezake-
te kontratatzen dituzten langabeak 
Arrasaten erroldatuta badaude; 
garaiz dabiltza, animatu aurkez-
tera". Beste lan ildo bat izan da 
Mondragon Unibertsitatearekin 
batera ekainaren 19an egin zen 
Lanbai azoka; 700 pertsona era-
karri zituen eta alkatea pozik 
dago azokak eman zuenarekin: 
"Argi ikusi da erreminta oso era-
ginkorra dela". 

Azkenik, programa barruan 
dagoen beste lerro bat da uda 
ostean martxan jartzea gura duten 
beka programa: "Titulatu berriei 
lehen lan esperientzia kualifika-
tua erraztu gura diegu eta enpre-
sei titulatu berri horien gaitasun 
profesionala ezagutzeko aukera 
eman", adierazi du alkateak. Eki-
men horretarako 50.000 euro 
bideratu ditu Udalak; irailerako 
erabat zehaztuta egongo da beka 
horien funtzionamendua eta 
orduan emango dute xehetasun 
guztien berri. 

DaTUa

Horixe da hamabi 
kontratazioendako 
programaren aurrekontua; 
kostuaren %100 hartuko 
du Udalak bere gain. 

229.290
Euro

Udalaren apustua herriko 
enpleguaren alde egiteko
interes publikoko lanak egiteko hamabi arrasatear kontratatuko dituzte, irailean

arrasaTe

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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Hilabetez Kulturateko klaustroan 
egon ostean, uztailaren 6an itxi 
zuten Mondragoe beirazko pla-
ketan erakusketa. Arrasatek orain 
arte eman dituen argazki zaha-
rrenak erakutsi dira, 108 erre-
tratu. Argazkiok denoi erakus-
teko lan mardula egin duen 
Arrasate Zientzia Elkarteko kideek 
diote balorazioa egitea "oso zaila" 
dela: "Altxor bat baloratzea bene-
tan da zaila. Hori esanda, neur-
keta egin dezakegu eta neurke-
tarekin oso pozik gaude, milaka 
pertsonak bisitatu dutelako era-

kusketa. Jende asko etorri da, 
eta askotarikoa: jende nagusia 
eta gaztea, kirolariak, politikariak, 
elizgizonak...", dio AZEko bazki-
de Xabier Bengoak. Erakusketa 
irekita egon den egunetan, batez 
beste, egunero 300 lagunek bisi-
tatu dute klaustroa: "Eta segu-
ruenik, motz geratzen gara", dio 
Bengoak. Beraz, 6.500 lagundik 
gora erakarri ditu erakusketak 
hilabete baten. 

Liburua "oso ondo" saldu da 
Era berean, erakusketa irekitzea-
rekin batera kaleratu zuten libu-

rua "oso ondo" saldu da: "Ale 
gutxi batzuk gordeta ditugu gure 
konpromisoetarako; sekulako 
esfortzua egin dugu eta erantzu-
na bikaina izan da. Erantzun 
horri esker elkarteak aurrera 
egingo du". Azken erakusketa 
horrek "pozez gainezka" utzi du 
herriko ondarea mantendu eta 
ezagutarazteko lan egiten duen 
elkartea: "Milaka zorion-mezu 
jaso ditugu eta bitxikeriaren bat 
gertatu zaigu zoriondu gaituene-
tako baten eskutik. Baina horren 
gainean irailean egingo dugu 
berba, elkarteko kideok batera 

egingo dugun balorazioaren 
ostean", aurreratu du Bengoak. 

Hurrengoa, gerraostekoa
Etorkizunari begira esku artean 
dituzten proiektuen artean dago 
36ko gerraren ostean Arrasateko 

industriaren eta komertzioaren 
egoera ikertu eta ezagutzera ema-
tea: "Planoak, produktuak, argaz-
kiak eta beste informazio gehi-
garri bat lortzen baditugu, oso 
proiektu berezia izango da gure 
historiarako". 

AZE: "Oso pozik gaude, jende 
asko etorri da, eta askotarikoa"
'Mondragoe beirazko plaketan' erakusketak, 6.500 bisita baino gehiago

AzEkoak azalpenak ematen, hainbat herritarren aurrean.  |   iMAnoL soriAno

J.b.  |  ArrAsATE

Udazabal ekimenaren barruan, 
The Funes Troup taldearen Funes 
Van ikuskizunaz gozatzeko auke-
ra egongo da domekan Seber 
Altube plazan (20:00). Taldearen 
lehen ikuskizuna da, baina espek-
takuluaren munduan eskarmen-

tu handia duten hiru lagunek 
osatzen dute. Ikuskizun "ausarta 
eta dibertigarria" izango da: "Ondo 
pasatzeko asmoz elkartu ginen, 
eta ederto pasatzen dugu. Horre-
gatik uste dugu ikusleak ere ondo 
pasako duela", dio taldeko kide 
Mikel Larreak. Zirku teknikak 

erabiltzen dituzte: salto akroba-
tikoak, gogoratzeko dantzak eta 
ezohiko koreografiak, betiere 
umore dosi handiarekin. Kara-
bana baten barruan iritsiko dira 
Seber Altube plazara: "Gure kara-
banatik irtengo dira istorio eta 
gorabehera guztiak, oso marka-
tuta dauden pertsonaiekin". 

Adin guztiendako ikuskizuna 
da, familia giroan ikusteko apro-
posa: "Ez dugu berba larregi egi-
ten, ikusiz gozatzeko emanaldia 
da; edonorendako aproposa". 

'Funes Van', zirkua baino 
gehiago etzi Seber Altuben

The Funes Troup-en Funes Van ikuskizunaren promoziorako argazkia.  |   MAHATu

GAUR EGUNGO
GALDERA GUZTIEN 
ERANTZUNA 
AUTO HONETAN

Citroenek nahiago du Total

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 emisioa (g/km): Citroen C4 Cactus: 3,1-4,6 / 82-107

CITROEN C4 CACTUS BERRIA
Zergatik kontsumitzen dute horrenbeste motorrek? Zergatik ez dute zerbait asmatzen autoen ateak babesteko? Zergatik izan behar du 
hain konplikatua gidatze-panelak? Zergatik eseri behar dugu elkarrengandik urrun, elkarrekin bagoaz bidaian? Ondo pentsatuta, erantzun 
erraz batera garamatzate galdera horiek guztiek: Citroen C4 Cactus berria. Gaur egungo galdera guztiei erantzuten dien autoa. Gidatzeko 
modua irauli egin du eta erraz egiten du dena. Igo zaitez autora eta detaile bakoitzean igarriko duzu teknologia eta autoaren beraren diseinu 
intuitiboa; auto honek erantzun guztiak ditu.

BABES TERMIKO HANDIKO SABAI PANORAMIKOA KRISTALAREKIN 7”-KO UKIPEN-PANTAILA SOFA-ESPIRITUA DUEN ESERLEKUA
AIRBUMP AIRBAG ROOF TEKNOLOGIA MAGICWASH

www.citroen.es

San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22TALLERES CHAPIME
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Udalak eta Olaso Dorrea Funda-
zioak hitzarmena sinatu dute  
dorrearen lorategia zabaldu eta 
herritarrek zein kanpotik dato-
zen turistek bisitatu ahal izate-
ko. Hau da, herriko gainerako 
parkeak bezala, zabalik egongo 
da egunez, herriko ondarea herri-
tarrei gerturatzeko, era era 
berean, turismoa erakartzeko 
helburuarekin. 

Hitzarmenaren arabera, zabal-
tzeaz gain, lorategia inguratzen 
duen hesi begetala –burdinazko 
itxituraren kontra dagoena– ken-
tzea eta ikusmena galarazten 
duten landareak aldatzea ere 
adostu dute, Aldundiak udabe-
rrian magnolioa ikuskatzera 
egindako bisitan egindako pro-
posamena aintzat hartuta, eta 
era berean, lorategiak jatorrian 
zuen itxura emanez. Eta Udale-
ko lorezain zerbitzuko langileek 
dagoeneko kendu dute hesi bege-
tala, eta lorategia oztopo barik 
ikus daiteke orain kanpotik.   

Horrekin batera, Udalak 
herriko lorategi publikoetan 
egiten dituen diseinu, garbiketa 
eta mantentze-lanak ere egingo 
ditu dorrearen lorategian, Apar-
teko Zuhaitz izendapena duen 
magnolian izan ezik. Era berean, 
lorategia ireki aurretik, bertan 
dauden pieza apaingarriak 
–loreontziak eta beste zenbait 
elementu dekoratibo– babesteko 
neurriak ere hartuko dituzte; 
dagoeneko zehaztuta dago ele-
mentu mugigarri horiek nola 
finkatu –horrek atzeratu egin 
du apur bat hitzarmenaren sina-
dura– eta udal brigadako langi-
leek egingo dute hori. Bada, lan 
horiek amaitu ondoren irekiko 
dute lorategia: "Irailerako ireki 
nahiko genuke", esan du Jaione 
Isazelaia alkateak.

Hitzarmena, esan bezala, 
dagoeneko sinatu dute. Aurreko 
asteko eguenean sinatu zuten 
Jaione Isazelaia alkateak eta 
Jose Luis Elkorok, Olaso Dorrea 
Fundazioko lehendakariak. 
Horren aurretik, astelehenean, 
ohiko osoko bilkuran onartu zen 
hitzarmena, Udal Gobernu tal-
dearen aldeko eta EAJren eta 
PSE-EEren kontrako botoekin. 
Hain zuzen ere, EAJ alderdiak 
" hitzarmenean irregulartasunak" 
salatu ditu: "Alkateak dagokion 

batzordeari informaziorik eman 
gabe, eta aurretik udalbatzan 
proposamenik aurkeztu gabe, 
udal langileei erakunde pribatu 
baten lorategiak zaintzeko agin-
dua eman die", esan dute EAJko 
ordezkariek prentsa oharrean.  

akordio positiboa 
Isazelaia alkatea pozik dago 
hitzarmenarekin. "Uste genuen 
lorategia oso interesgarria zela 
bai ondare zein turismo aldetik, 
eta baita aisialdirako herritarren 
eskura jartzea ere. Hala, trami-
te batzuen ondoren, adotasune-
ra iritsi ginen Fundazioarekin". 
Horrekin guztiarekin, "herria-
rendako oso albiste ona" dela 
uste du Isazelaiak.

Olaso Dorrea Fundaziotik 
ere oso irakurketa ona egin dute. 
Olaso Dorrea Fundazioko lehen-
dakari Jose Luis Elkorok azaldu 
duenez, "alde biko iniziatiba" 
izan da eta emaitzaren "oso balo-
razio positiboa" egin du. Eta 
gehitu du: "Fundazioaren helbu-
ruetan dago bere ondarea –dorrea 
bera eta bere edukia– herriaren 
zerbitzura ipintzea, eta hau auke-
ra polita izan da horretarako. 
Fundazioaren helburuak bete-
tzeko bidean jarri gaitu honek. 
Oso lorategia ederra da eta herri-
tarrek zein herriaren irudiak 
irabazi egingo dute berau zabal-
duta".  

XIX. mende erdikoa 
XIX. mende erdialderaino egin 
behar da denboran atzera lora-
tegi horren sorrerara iristeko.   
Olaso etxeak, bere inguruko lur-
sailez aparte, sail batzuk zituen 
goiko plazaren beste aldean, 
Errekalde jauregiaren eta Mag-
dalenako ospitalearen –gaur egun 
epaitegia– lurrekin muga egiten 

zutenak. Bada, goiko plazaren 
ostean zeuden lursail haietako 
batean zeukan Olaso etxeak lora-
tegia, XVII. mendean. 

Baina XIX. mendean aldatu 
egin zen egoera. 1855 eta 1863. 
urteen artean, aurretik existitzen 
ez zen Komenio kalea zabaldu 
zuten eta epaitegia eraiki zuten. 
Orduan sortu zen Olaso dorrea-
ren lorategiak gaur egun betetzen 
duen espazioa. Lekuak baratze 
izateari laga zion eta lorategi  
txiki bat sortu zen bertan, dorreak 
orduan zeukan hiru solairuko 

etxe-egutera edo galeriaren sar-
bide zena. 

Duela hiruzpalau hamarka-
da, esandako hiru solairuko 
etxe-egutera erautsi zen eta gaur 
egun haren lehen solairuko 
harrizko arku bat eta lorategi-
tik etxe-eguterarainoko harriz-
ko eskailerak baino ez dira 
gelditzen.     

Balio handiko lorategia 
Olaso dorreak, gaur egun Jakiun-
de Zientzia, Arte eta Letren Aka-
demiaren egoitza denak, monu-

mentu izendapena du 2003a 
ezkero. Baina eraikinak ez ezik, 
lorategiak ere badu babes bere-
zia. Alde batetik, 2009ko Udale-
ko Plan Orokorrean lorategiari 
osotasunean aitortzen zaiona; 
hau da, udal mailako babesa 
duten ondasun higiezinen zerren-
dan jasota dago, bere balioagatik. 
Bestetik, lorategian dagoen ehun 
urtetik gorako magnolia ere 
babestuta dago; hain zuzen ere, 
Aparteko Zuhaitz izendatu zuen 
Eusko Jaurlaritzak 1995ean. 

Udaleko museologo Xabier 
Aranburuk egindako txostenak 
ere agerian lagatzen du Olaso 
dorreko lorategiaren balioa; 
"dudarik ez dago balio handi eta 
ugari dituen lorategia dela", 
jasotzen du txostenean. Bertan 
azpimarratzen duenez, "lorategia 
herriko txokorik erakargarrienen, 
ebokatzaileenen eta deigarrienen 
artean dago. Kasko historikoaren 
erdian kokatuta, ondare aldetik 
balio handia duten elementu 
bakunak ere gordetzen ditu". 

Eta honela deskribatzen du 
lorategia: "Lantza itxura dauka-
ten burdinazko balaustrada doto-
rez dago inguratua. Lorategira-
ko sarbidea burdin sare eder 
batek babesten du, hori ere lan-
tza forma duen balaustradez 
osatua. Burdin sare horren alboe-
tako pilareen gainean burdinaz-
ko loreontzi ederrak eta landa-
redunak daude, XIX. mendean 
ohikoa zen moduan".

Espazioak duen "kutsu erro-
mantikoa" ere aipatzen du Aran-
buruk bere txostenean: "Lorate-
giaren barruan berehala naba-
ritzen da landaretza ugariak 
ematen duen freskotasun lasai-
garria eta usain goxo askoren 
aberastasuna. Espazio horrek 
kutsu erromantikoa dauka, lan-
daretza burdinarekin eta harria-
rekin nola nahasten den ikusita. 
Burdinazko loreontzi bilduma 
ederra dago bertan, guztiak lan-
daretzarekin, eta horietatik 
gehienek lehengo etxe-eguterara 

Olaso dorreko lorategia 
zabaldu egingo dute 
herritarrek erabiltzeko 

Hitzarmena sinatu dute udalak eta olaso Dorrea fundazioak horretarako

EAJ alderdiko udal taldeak irregulartasunak salatu ditu hitzarmenean  

Jaione Isazelaia –alkatea– eta ramon Mendibil –olaso Dorrea Fundazioko ordezkaria– lorategiaren sarreran.  |  T.M.

Esanak

"bergarako 
herriarendako 
oso albiste ona 
da lorategia 
zabaltzea" 

j a i o n e  i s a z e l a i a   |  a L k at e a

"Herritarrek 
zein herriaren 
irudiak irabazi 
egingo du 
lorategia irekita" 

o l as o  D o r r e a  F u n D a z i o a

edo solanara ematen duten har-
mailak apaintzen dituzte".   

Balio handiko hiru elementu 
Baina guztien artean, balio han-
diko hiru elementu azpimarratzen 
ditu Xabier Aranburuk: alde 
batetik, Jesusen Lagundiaren 
armarria, Seminarioa jesuiten 
eskola zen garaikoa eta jesuitak 
1767an kanporatuak izan zirenean 
jesuiten eskolako fatxadatik ken-
du zena –Seminarioaren jatorriz-
ko fatxadatik, gaur egungoa 
1867koa da-eta. 

Hain zuzen ere, Seminarioko 
eliza eta eliza horren jatorrizko 

fatxadan zegoen eta orain Olaso 
dorrean dagoen armarri hori 
dira XVII. eta XVIII. mendeetako 
Jesusen Lagundiaren ikastetxe-
tik gelditzen diren arrastorik 
aberatsenak.

Azpimarratzeko bigarren ele-
mentua jesuiten armarriaren 
gainean dagoen armarri heral-
dikoa da, ondo landua eta barro-
ko garaikoa; seguru asko, XVII. 
mende bukaerakoa. 

Hirugarrena, berriz, 1995 
urtean Eusko Jaurlaritzak Apar-
teko Zuhaitz izendatutako mag-
nolia da –beheko koadroan 
jasota.

"Akordioan irregulartasunak"
EAJk "irregulartasunak" salatu 
ditu Udalak eta olaso Dorrea 
Fundazioak sinatutako akordioan. 
Bidalitako prentsa oharrean 
diotenez, EAJko udal taldea, 
"beste behin ere, kezkatuta dago 
legealdi honetan ohiko bilakatu 
diren Udal gobernuaren jardunaren 
irregulartasunengatik, kasu 
batzuetan legez kanpoko jarduna 
ere izan dena". Eta gehitzen dute: 
"Alkateak maiatzean Udal 
lorezainei agindu zien Jose Luis 
Elkorok zuzentzen duen olaso 
fundazio pribatuko lorategiak 
konpontzeko eta zuhaitzak 
mozteko. Hori aurretik dagokion, 
eta duela hiru hilabete deitu ez den, 
batzordean informaziorik eman 
gabe eta oposizioko zinegotziei 
informaziorik helarazi gabe. Bilduk 
udaletxea bere lanabes gisa 
erabiltzen du, inor kontutan hartu 
gabe gobernatuz eta oposizioko 
alderdiei informazioa ezkutatuz". 
Eta gehitzen dute: "Udal langileak 
erakunde pribatu honen 
lorategietan lanean ari zirela jakin 
genuen herritarrek ikusi eta esan 
izanagatik".

Horrekin batera azaltzen dute 
ekainaren 30eko osoko bilkuran 
"daturik ez ezkutatzeko eta erabat 
garden izateko" eskatu ziotela 
Gobernu taldeari; "baita euren 
proposamenak alderdi guztiak 
ordezkatuta dauden informazio 
batzordeetan aurkezteko ere".

Halaber, gehitzen dute 
alkateari eskatu diotela "herritarrei 
azaltzeko zer egiten duen 
bergararren poltsikotik 
bildutakoarekin, bereziki udaletxeko 
baliabide eta langileak 
udalgintzakoak ez diren ekimen 
pribatuetarako erabiltzen 
dituenean".

Azkenik diote, osoko bilkuran 
beharrezko txosten teknikoak 
aurkezteko eskatu ziotela Gobernu 
taldeari, "nonbait txosten horietan 
oinarritu baita aipatu erabakia 
hartzeko". Halaber, herriko beste 
lorategien azterketa egiteko ere 
eskatu zutela azaltzen dute, 
"horrela olaso fundazioko 
lorategietan aurrera eramandako 
ekimen bera herriko lorategietan 
ere martxan jarri ahal izateko".

Alkatearen erantzuna
Udal langileek lorategian egindako 
lanei dagokienez, honela azaldu ditu 
Isazelaia alkateak: "Ahozko akordioa 
bagenuen Fundazioarekin eta hesi 
begetala ahalik eta azkarren kendu 
nahi genuen turistak egunero 
datozelako eta lorategia ikusteko 
moduan jartzeko. Aktuazio oso 
sinplea izan da; egun baten kendu 
zuten gehiena eta geratzen zen 
zatitxoa orain kendu dute". Eta 
zehaztu du: "Hori egin zen ahoz 
adostuta zegoenean hitzarmena 
sinatzea.Gertatu dena da, konturatu 
ginenean bazirela balioa zuten 
elementuak lorategian, hartu 
beharreko babes neurriak definitzeak 
atzeratu egin duela sinadura".

Bestalde, hori guztia 
"batzordean aditzera" eman zela 
esan du Isazelaia alkateak, eta Iñaki 
Irizar ondare eta Turismo 
teknikariak berretsi egin du hori: 
"Batzordean azaldu zen bazirela, 
dagoeneko, lanak olasoko lorategia 
publikora zabaltzeko. Nola arloko 
teknikoak txosten bat egin zuen 
haren balioa azaltzen, baina gero, 
lanean hastean, ikusi zela bazirela 
elementu batzuk babestu 
beharrekoak. Eta bigarren txosten 
horrek atzeratu du guztia, bestela 
azkarrago joango zen". 

Eguaztenean Gipuzkoako Foru 
Aldundiko adituak izan ziren 
gurean, olasoko lorategiko 
magnolia ederra ikuskatzen. 
Lorategiak duen elementu 
aipagarrienetako bat da. Eusko 
Jaurlaritzak maiatzaren 16ko 
265/1995 dekretuaren 
bitartez, EAEko 15 zuhaitz 
Aparteko zuhaitz izendatu eta 
babestu egin zituen eta olasoko 
magnolia horietako bat da.  

Juan Pagola Aldunditik 
etorritako biologoak 
esandakoaren arabera, 
Diputazioak Aparteko zuhaitz 
izendatutako 10i egiten die 
jarraipena, gaur egun. Urtean 
behin egiten diete errebisioa eta 
horretara etorri ziren 
eguaztenean.  

Pagolaren esanetan olasoko 
magnoliak 150 bat urte ditu, 
"zoragarria" da eta herrigunean 
egoteak garrantzia berezia 
ematen dio. Jatorriz AEBetakoa 
dela gehitu zuen, baina "bere 
espeziean, hemen dagoen 

handiena". Gainera, Aldundiaren 
ardurapeko Aparteko zuhaitzen 
artean magnolia bakarra dela 
gehitu zuen.

Egoera onean dago
zuhaitzean goraino igo eta 
adarrak aztertu zizkioten 
eguaztenean egindako 
errebisioan, loturak ikusi, egurra 
zartatuta dagoen ala ez 
begiratu... Azterketa osoa egin 

zioten olasoko lorategiko 
magnoliari. 

Neurtu ere egin zuten eta 
24 metroko altuera dauka: 
"Arbola harrigarria da, espezie 
honetan harrigarria", berretsi 
zuen Pagolak. Eta 
garrantzitsuena, osasun egoera 
onean dagoela ondorioztatu 
zuen eta gehitu zuen: "Beste 
150 urte egiteko, lasai bizi 
izaten laga behar zaio".

Adituak magnolioari azterketa egiten.  |   AMAiA TXinTXurrETA

Magnolia, Aparteko zuhaitz izendatuta
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Ur eta energia kontsumoa murriz-
teko lanak iazko martxoan hasi 
baziren ere, irailean hasi ziren 
aurrezte neurriak aplikatzen. 
Orain, hilabete batzuk igarota, 
pozik agertu dira kirol ardura-
dun eta teknikariak, pixkanaka 
neurria hartu baitiote aurrezte 
sistemari. Dena den, kontsumoa 
murriztea denon esku dagoela 
azpimarratu zuten martitzenean 
egindako prentsaurrekoan.

143.000 euroko aurrekontua 
izan duen proiektuaren oina-
rrietako bat uraren deklorazioa 
izan da. Horretarako, lehen 
zegoen deposituaz gain, beste 
bat jarri dute, eta horien bidez, 
erabiltzen den ur guztiari kloroa 
kentzeko gai dira orain.

Besteak beste, komunetako 
zisternetan, ureztatzean eta Ago-
rrosin kanpoan dagoen bizikle-
tak garbitzeko gunean berrera-
biltzen dute igerilekuetako ura. 

Aurrezte neurrien aurretik ura-
ren %30 berrerabiltzen zuten, 
baina emaitzak asko hobetu 
dituzte. Aurten, neurri berriei 
esker, %50 inguru berrerabili 
ahal izan dute (512 m3).

Era berean, berrerabiltzen 
ez den ura errekara isurtzen 

dute, Ur Kalitate Agentziak fin-
katutako baldintzak errespeta-
tuta, eta inongo klororik gabe. 
Orain arte, ur berriztatze gehien 
spa-gunean eta igerileku txikian 
egiten zuten. Aurrerantzean, 
UVA izpidun filtro berri bat 
jarrita: gune horietako ura lan-
para batzuetatik pasatzen da, 
eta horiek igortzen dituzten 
UVA izpiek uretan dauden bak-
teriak hiltzen dituzte, eta ur 
zikina garbi bihurtu. 

Energia ere bai 
Uraz gain, energia ere aurrezten 
dute; esaterako, igerilekuan 
erabilitako ur zaharra sartuko 
duten ur berriaren tenperatura 
igotzeko erabiltzen dute, berotzen 
energia txikiagoa gastatzeko. 

Udaleko Kirol teknikari Iña-
ki Ugartebururen esanetan, 
datuek frogatzen dute "instala-
zioen eraginkortasuna hobetzen" 
ari direla.

Agorrosingo kirolguneko ur kontsumoa 
txikitu egin dute, instalazioak berrituta
Erabiltzaile kopurua hazi egin den arren, orain ur gutxiago kontsumitzen da

Lauri Askargorta.  |   MAiALEn TorrEs

Arratsaldeko sei eta erdietan 
bilera informatiboa eta batzarra 
egingo ditu herriko Gure Esku 
Dago taldeak Irizar jauregian. 
Bada, bertan, giza katearen balo-
razioa egiteaz gain, herriko 
kilometroan grabatutako bideoa 
aurkeztu, eta hurrengo pausoak 
zehaztu nahi dituzte bertaratzen 
direnen artean.

Gure Esku Dago taldeak 
bilera informatiboa 
egingo du astelehenean

Uztailaren 20an Arcachongo 
uretako parkera joango dira 
gaztelekuko kideak eta hila-
ren 26a eta 27a Urbasako 
kanpinean igaroko dituzte. 
Hurrenez hurren, izen-ema-
te epea 17an eta 23an amai-
tuko da. Gaztelekuan edo 
Jarduneko bulegoan eman 
daiteke izena.

Xabalote gaztelekuko 
uztaileko irteeren 
izen-ematea zabalik

Zirko Atrezzok mugimenduz 
betetako gorputzak, zirku 
garaikidea eta antzerkia 
nahasten dituen Tira y aflo-
ja ikuskizuna erakutsi zuen 
eguaztenean. Egun bat geroa-
go, berriz, Mikel Laskurain 
aktoreak sindikatu baten 
tripak erakutsi zituen Konga 
antzerki komikoan. 

Gertuko antzerkiaz 
gozatzeko aukera 
bikoitza izan da 

I.g.  |  bErgArA

Joan den egubakoitzean festei 
hasiera eman eta gero, atzo 
ospatu zuten San Kristobal jaien 
egun handia.

Hala, lehenengo bi egun 
hauetako ekintzen eta parranden 
ostean, auzotarrek etzi amaitu-
ko dituzte festak. 

angiozartarren kontrako pikea 
Jaiak berritzeko asmoarekin, 
Aldai-Egiako auzotarrek angio-
zartarren kontrako lehen herri 
kirol saioa egingo dute zapatuan, 
19:00etan. Antolakuntzatik azal-
du dute apustuak egin daitez-
keela, betiere, auzoaren alde 
egiten badira. 

Egitarauan zehazten den 
moduan, "jaietan egindako beka-
tutxoak  barkatzeko esperantzaz" 
meza izango dute, 11:00etan. 
Ondoren, auzoko erretiratuen-
tzako luntxa egongo da eta nahi 
duen guztiak autoa bedeinka-
tzeko aukera izango du. 

Domeka eguerdia girotzeko, 
gainera, Bihurri-k herri kirol 
erakustaldia egingo du, eta Ber-
garako Trikiti Eskolako musi-
kariek doinua jarriko diote San 
Kristobal jaien amaierari.

Domekan borobilduko dituzte 
sankristobalak Aldai-Egia auzoan
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Udalak eta Olaso Dorrea Funda-
zioak hitzarmena sinatu dute  
dorrearen lorategia zabaldu eta 
herritarrek zein kanpotik dato-
zen turistek bisitatu ahal izate-
ko. Hau da, herriko gainerako 
parkeak bezala, zabalik egongo 
da egunez, herriko ondarea herri-
tarrei gerturatzeko, era era 
berean, turismoa erakartzeko 
helburuarekin. 

Hitzarmenaren arabera, zabal-
tzeaz gain, lorategia inguratzen 
duen hesi begetala –burdinazko 
itxituraren kontra dagoena– ken-
tzea eta ikusmena galarazten 
duten landareak aldatzea ere 
adostu dute, Aldundiak udabe-
rrian magnolioa ikuskatzera 
egindako bisitan egindako pro-
posamena aintzat hartuta, eta 
era berean, lorategiak jatorrian 
zuen itxura emanez. Eta Udale-
ko lorezain zerbitzuko langileek 
dagoeneko kendu dute hesi bege-
tala, eta lorategia oztopo barik 
ikus daiteke orain kanpotik.   

Horrekin batera, Udalak 
herriko lorategi publikoetan 
egiten dituen diseinu, garbiketa 
eta mantentze-lanak ere egingo 
ditu dorrearen lorategian, Apar-
teko Zuhaitz izendapena duen 
magnolian izan ezik. Era berean, 
lorategia ireki aurretik, bertan 
dauden pieza apaingarriak 
–loreontziak eta beste zenbait 
elementu dekoratibo– babesteko 
neurriak ere hartuko dituzte; 
dagoeneko zehaztuta dago ele-
mentu mugigarri horiek nola 
finkatu –horrek atzeratu egin 
du apur bat hitzarmenaren sina-
dura– eta udal brigadako langi-
leek egingo dute hori. Bada, lan 
horiek amaitu ondoren irekiko 
dute lorategia: "Irailerako ireki 
nahiko genuke", esan du Jaione 
Isazelaia alkateak.

Hitzarmena, esan bezala, 
dagoeneko sinatu dute. Aurreko 
asteko eguenean sinatu zuten 
Jaione Isazelaia alkateak eta 
Jose Luis Elkorok, Olaso Dorrea 
Fundazioko lehendakariak. 
Horren aurretik, astelehenean, 
ohiko osoko bilkuran onartu zen 
hitzarmena, Udal Gobernu tal-
dearen aldeko eta EAJren eta 
PSE-EEren kontrako botoekin. 
Hain zuzen ere, EAJ alderdiak 
" hitzarmenean irregulartasunak" 
salatu ditu: "Alkateak dagokion 

batzordeari informaziorik eman 
gabe, eta aurretik udalbatzan 
proposamenik aurkeztu gabe, 
udal langileei erakunde pribatu 
baten lorategiak zaintzeko agin-
dua eman die", esan dute EAJko 
ordezkariek prentsa oharrean.  

akordio positiboa 
Isazelaia alkatea pozik dago 
hitzarmenarekin. "Uste genuen 
lorategia oso interesgarria zela 
bai ondare zein turismo aldetik, 
eta baita aisialdirako herritarren 
eskura jartzea ere. Hala, trami-
te batzuen ondoren, adotasune-
ra iritsi ginen Fundazioarekin". 
Horrekin guztiarekin, "herria-
rendako oso albiste ona" dela 
uste du Isazelaiak.

Olaso Dorrea Fundaziotik 
ere oso irakurketa ona egin dute. 
Olaso Dorrea Fundazioko lehen-
dakari Jose Luis Elkorok azaldu 
duenez, "alde biko iniziatiba" 
izan da eta emaitzaren "oso balo-
razio positiboa" egin du. Eta 
gehitu du: "Fundazioaren helbu-
ruetan dago bere ondarea –dorrea 
bera eta bere edukia– herriaren 
zerbitzura ipintzea, eta hau auke-
ra polita izan da horretarako. 
Fundazioaren helburuak bete-
tzeko bidean jarri gaitu honek. 
Oso lorategia ederra da eta herri-
tarrek zein herriaren irudiak 
irabazi egingo dute berau zabal-
duta".  

XIX. mende erdikoa 
XIX. mende erdialderaino egin 
behar da denboran atzera lora-
tegi horren sorrerara iristeko.   
Olaso etxeak, bere inguruko lur-
sailez aparte, sail batzuk zituen 
goiko plazaren beste aldean, 
Errekalde jauregiaren eta Mag-
dalenako ospitalearen –gaur egun 
epaitegia– lurrekin muga egiten 

zutenak. Bada, goiko plazaren 
ostean zeuden lursail haietako 
batean zeukan Olaso etxeak lora-
tegia, XVII. mendean. 

Baina XIX. mendean aldatu 
egin zen egoera. 1855 eta 1863. 
urteen artean, aurretik existitzen 
ez zen Komenio kalea zabaldu 
zuten eta epaitegia eraiki zuten. 
Orduan sortu zen Olaso dorrea-
ren lorategiak gaur egun betetzen 
duen espazioa. Lekuak baratze 
izateari laga zion eta lorategi  
txiki bat sortu zen bertan, dorreak 
orduan zeukan hiru solairuko 

etxe-egutera edo galeriaren sar-
bide zena. 

Duela hiruzpalau hamarka-
da, esandako hiru solairuko 
etxe-egutera erautsi zen eta gaur 
egun haren lehen solairuko 
harrizko arku bat eta lorategi-
tik etxe-eguterarainoko harriz-
ko eskailerak baino ez dira 
gelditzen.     

Balio handiko lorategia 
Olaso dorreak, gaur egun Jakiun-
de Zientzia, Arte eta Letren Aka-
demiaren egoitza denak, monu-

mentu izendapena du 2003a 
ezkero. Baina eraikinak ez ezik, 
lorategiak ere badu babes bere-
zia. Alde batetik, 2009ko Udale-
ko Plan Orokorrean lorategiari 
osotasunean aitortzen zaiona; 
hau da, udal mailako babesa 
duten ondasun higiezinen zerren-
dan jasota dago, bere balioagatik. 
Bestetik, lorategian dagoen ehun 
urtetik gorako magnolia ere 
babestuta dago; hain zuzen ere, 
Aparteko Zuhaitz izendatu zuen 
Eusko Jaurlaritzak 1995ean. 

Udaleko museologo Xabier 
Aranburuk egindako txostenak 
ere agerian lagatzen du Olaso 
dorreko lorategiaren balioa; 
"dudarik ez dago balio handi eta 
ugari dituen lorategia dela", 
jasotzen du txostenean. Bertan 
azpimarratzen duenez, "lorategia 
herriko txokorik erakargarrienen, 
ebokatzaileenen eta deigarrienen 
artean dago. Kasko historikoaren 
erdian kokatuta, ondare aldetik 
balio handia duten elementu 
bakunak ere gordetzen ditu". 

Eta honela deskribatzen du 
lorategia: "Lantza itxura dauka-
ten burdinazko balaustrada doto-
rez dago inguratua. Lorategira-
ko sarbidea burdin sare eder 
batek babesten du, hori ere lan-
tza forma duen balaustradez 
osatua. Burdin sare horren alboe-
tako pilareen gainean burdinaz-
ko loreontzi ederrak eta landa-
redunak daude, XIX. mendean 
ohikoa zen moduan".

Espazioak duen "kutsu erro-
mantikoa" ere aipatzen du Aran-
buruk bere txostenean: "Lorate-
giaren barruan berehala naba-
ritzen da landaretza ugariak 
ematen duen freskotasun lasai-
garria eta usain goxo askoren 
aberastasuna. Espazio horrek 
kutsu erromantikoa dauka, lan-
daretza burdinarekin eta harria-
rekin nola nahasten den ikusita. 
Burdinazko loreontzi bilduma 
ederra dago bertan, guztiak lan-
daretzarekin, eta horietatik 
gehienek lehengo etxe-eguterara 

Olaso dorreko lorategia 
zabaldu egingo dute 
herritarrek erabiltzeko 

Hitzarmena sinatu dute udalak eta olaso Dorrea fundazioak horretarako

EAJ alderdiko udal taldeak irregulartasunak salatu ditu hitzarmenean  

Jaione Isazelaia –alkatea– eta ramon Mendibil –olaso Dorrea Fundazioko ordezkaria– lorategiaren sarreran.  |  T.M.

Esanak

"bergarako 
herriarendako 
oso albiste ona 
da lorategia 
zabaltzea" 

j a i o n e  i s a z e l a i a   |  a L k at e a

"Herritarrek 
zein herriaren 
irudiak irabazi 
egingo du 
lorategia irekita" 

o l a s o  D o r r e a  F u n D a z i o a

edo solanara ematen duten har-
mailak apaintzen dituzte".   

Balio handiko hiru elementu 
Baina guztien artean, balio han-
diko hiru elementu azpimarratzen 
ditu Xabier Aranburuk: alde 
batetik, Jesusen Lagundiaren 
armarria, Seminarioa jesuiten 
eskola zen garaikoa eta jesuitak 
1767an kanporatuak izan zirenean 
jesuiten eskolako fatxadatik ken-
du zena –Seminarioaren jatorriz-
ko fatxadatik, gaur egungoa 
1867koa da-eta. 

Hain zuzen ere, Seminarioko 
eliza eta eliza horren jatorrizko 

fatxadan zegoen eta orain Olaso 
dorrean dagoen armarri hori 
dira XVII. eta XVIII. mendeetako 
Jesusen Lagundiaren ikastetxe-
tik gelditzen diren arrastorik 
aberatsenak.

Azpimarratzeko bigarren ele-
mentua jesuiten armarriaren 
gainean dagoen armarri heral-
dikoa da, ondo landua eta barro-
ko garaikoa; seguru asko, XVII. 
mende bukaerakoa. 

Hirugarrena, berriz, 1995 
urtean Eusko Jaurlaritzak Apar-
teko Zuhaitz izendatutako mag-
nolia da –beheko koadroan 
jasota.

"Akordioan irregulartasunak"
EAJk "irregulartasunak" salatu 
ditu Udalak eta olaso Dorrea 
Fundazioak sinatutako akordioan. 
Bidalitako prentsa oharrean 
diotenez, EAJko udal taldea, 
"beste behin ere, kezkatuta dago 
legealdi honetan ohiko bilakatu 
diren Udal gobernuaren jardunaren 
irregulartasunengatik, kasu 
batzuetan legez kanpoko jarduna 
ere izan dena". Eta gehitzen dute: 
"Alkateak maiatzean Udal 
lorezainei agindu zien Jose Luis 
Elkorok zuzentzen duen olaso 
fundazio pribatuko lorategiak 
konpontzeko eta zuhaitzak 
mozteko. Hori aurretik dagokion, 
eta duela hiru hilabete deitu ez den, 
batzordean informaziorik eman 
gabe eta oposizioko zinegotziei 
informaziorik helarazi gabe. Bilduk 
udaletxea bere lanabes gisa 
erabiltzen du, inor kontutan hartu 
gabe gobernatuz eta oposizioko 
alderdiei informazioa ezkutatuz". 
Eta gehitzen dute: "Udal langileak 
erakunde pribatu honen 
lorategietan lanean ari zirela jakin 
genuen herritarrek ikusi eta esan 
izanagatik".

Horrekin batera azaltzen dute 
ekainaren 30eko osoko bilkuran 
"daturik ez ezkutatzeko eta erabat 
garden izateko" eskatu ziotela 
Gobernu taldeari; "baita euren 
proposamenak alderdi guztiak 
ordezkatuta dauden informazio 
batzordeetan aurkezteko ere".

Halaber, gehitzen dute 
alkateari eskatu diotela "herritarrei 
azaltzeko zer egiten duen 
bergararren poltsikotik 
bildutakoarekin, bereziki udaletxeko 
baliabide eta langileak 
udalgintzakoak ez diren ekimen 
pribatuetarako erabiltzen 
dituenean".

Azkenik diote, osoko bilkuran 
beharrezko txosten teknikoak 
aurkezteko eskatu ziotela Gobernu 
taldeari, "nonbait txosten horietan 
oinarritu baita aipatu erabakia 
hartzeko". Halaber, herriko beste 
lorategien azterketa egiteko ere 
eskatu zutela azaltzen dute, 
"horrela olaso fundazioko 
lorategietan aurrera eramandako 
ekimen bera herriko lorategietan 
ere martxan jarri ahal izateko".

Alkatearen erantzuna
Udal langileek lorategian egindako 
lanei dagokienez, honela azaldu ditu 
Isazelaia alkateak: "Ahozko akordioa 
bagenuen Fundazioarekin eta hesi 
begetala ahalik eta azkarren kendu 
nahi genuen turistak egunero 
datozelako eta lorategia ikusteko 
moduan jartzeko. Aktuazio oso 
sinplea izan da; egun baten kendu 
zuten gehiena eta geratzen zen 
zatitxoa orain kendu dute". Eta 
zehaztu du: "Hori egin zen ahoz 
adostuta zegoenean hitzarmena 
sinatzea.Gertatu dena da, konturatu 
ginenean bazirela balioa zuten 
elementuak lorategian, hartu 
beharreko babes neurriak definitzeak 
atzeratu egin duela sinadura".

Bestalde, hori guztia 
"batzordean aditzera" eman zela 
esan du Isazelaia alkateak, eta Iñaki 
Irizar ondare eta Turismo 
teknikariak berretsi egin du hori: 
"Batzordean azaldu zen bazirela, 
dagoeneko, lanak olasoko lorategia 
publikora zabaltzeko. Nola arloko 
teknikoak txosten bat egin zuen 
haren balioa azaltzen, baina gero, 
lanean hastean, ikusi zela bazirela 
elementu batzuk babestu 
beharrekoak. Eta bigarren txosten 
horrek atzeratu du guztia, bestela 
azkarrago joango zen". 

Eguaztenean Gipuzkoako Foru 
Aldundiko adituak izan ziren 
gurean, olasoko lorategiko 
magnolia ederra ikuskatzen. 
Lorategiak duen elementu 
aipagarrienetako bat da. Eusko 
Jaurlaritzak maiatzaren 16ko 
265/1995 dekretuaren 
bitartez, EAEko 15 zuhaitz 
Aparteko zuhaitz izendatu eta 
babestu egin zituen eta olasoko 
magnolia horietako bat da.  

Juan Pagola Aldunditik 
etorritako biologoak 
esandakoaren arabera, 
Diputazioak Aparteko zuhaitz 
izendatutako 10i egiten die 
jarraipena, gaur egun. Urtean 
behin egiten diete errebisioa eta 
horretara etorri ziren 
eguaztenean.  

Pagolaren esanetan olasoko 
magnoliak 150 bat urte ditu, 
"zoragarria" da eta herrigunean 
egoteak garrantzia berezia 
ematen dio. Jatorriz AEBetakoa 
dela gehitu zuen, baina "bere 
espeziean, hemen dagoen 

handiena". Gainera, Aldundiaren 
ardurapeko Aparteko zuhaitzen 
artean magnolia bakarra dela 
gehitu zuen.

Egoera onean dago
zuhaitzean goraino igo eta 
adarrak aztertu zizkioten 
eguaztenean egindako 
errebisioan, loturak ikusi, egurra 
zartatuta dagoen ala ez 
begiratu... Azterketa osoa egin 

zioten olasoko lorategiko 
magnoliari. 

Neurtu ere egin zuten eta 
24 metroko altuera dauka: 
"Arbola harrigarria da, espezie 
honetan harrigarria", berretsi 
zuen Pagolak. Eta 
garrantzitsuena, osasun egoera 
onean dagoela ondorioztatu 
zuen eta gehitu zuen: "Beste 
150 urte egiteko, lasai bizi 
izaten laga behar zaio".

Adituak magnolioari azterketa egiten.  |   AMAiA TXinTXurrETA

Magnolia, Aparteko zuhaitz izendatuta
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Esklerosi anizkoitza zer den 
azaltzeko eta horri aurre egi-
teko dirua batzeko eguna egin-
go dute domeka goizean Oñatin. 
Bigarren urtez antolatu dute, 
eta Gipuzkoako elkarteko kideez 
gain, oñatiarrak ere egongo 
dira Foruen plazan jarriko duten 
informazio mahaian. 

Laguntza 
Informazioaz gain, Kukuxumu-
xu etxeak propio diseinatutako 
kamisetak ere izango dituzte 
salgai. "Ademgi elkartearenda-
ko izango da domekan batuko 
dugun dirua. Esklerosi aniz-
koitza dugun gipuzkoarron 
elkartea da Ademgi eta zerbitzu 
asko eskaintzen ditu. Logopedak 

eta psikoterapeutak ditu elkar-
teak, adibidez, eta gaixotasuna 
dugunondako oso beharrezkoak 
dira, gure egunerokotasuna 
hobetzen laguntzen digutelako. 
Gainera, hilean behin, Donos-
tiako kiroldegi batera ere joaten 
gara, hango igerilekuan arike-
tak egitera. Hori guztia ordain-
du egin behar da, eta horreta-
rako izango da kamisetak sal-
duta lortuko digun dirua. 
Krisi garai honetan diru lagun-
tzak ere gutxitu egin dira, eta 
diru sarrera hau ere ongietorria 
izango da", dio Jose Luis Calvo 
oñatiarrak.

Ademgi elkarteak emanda-
ko datuen arabera, egun 600 
lagunek dute esklerosi anizkoi-
tza Gipuzkoan.

Busti Zaitez eguna domekan, 
esklerosia zer den azaltzeko

Duela bi urte ere jarri zuten mahaia eta materiala.  |   goiEnA

Jeltzaleek azpimarratu dute bat 
datozela Udal Gobernuaren plan 
partziala aldatzeko arrazoiarekin, 
baina Bilduk egindako proposa-
menak araudia ez duela betetzen 
berretsi dute, eta horregatik jarri 
diotela alegazioa aldaketa horri. 
EAJko udal taldeak Udal Gober-
nuari eskatu dio plan partzialaren 
behin betiko aldaketa ez onartze-
ko eta aurreikusitako 49 etxebi-
zitza berrietatik 32 babes ofizia-
lekoak izateko. “Arrazoi dute, 
adibidez, aurreikusitako etxebi-
zitza libreak handiegiak direla 
eta egungo eskariei erantzuten ez 
dietela esaten duenean, baina argi 

utzi nahi dugu arrazoiekin ados 
egon arren, Bilduren gobernuak 
egindako proposamenak ez duela 
legedia betetzen, ez kasu honetan 
aplikatu behar zaion 1994ko lur-
zoru legedia, ezta egungoa ere”, 
adierazi du Lourdes Idoiagak.

Hala, "oñatiarren interesak 
eta bereziki San Martingo etxe-
bizitza erostera doazen familien 
interesak defendatzeko", EAJk 
Udal Gobernuari eskatu dio plan 
partzialaren behin betiko aldake-
ta ez onartzeko. EAJk dio aurkez-
tu duen alegazioa "legezkotasu-
naren eta oñatiar guztien intere-
sen defentsan" egin dutela.

EAJk alegazioa jarri dio San 
Martingo plan partzialaren aldaketari
bilduren asmoak araudia ez duela betetzen dio

Anton Azpiazu, Txokolateixia berria erakusten, eguaztenean.  |   o.E.

OIHANA ElOrtZA  |  oñATi

Orain arteko Txokolateixia den-
datxoaren parean, lehen Orbea 
txokolatea egiten zuten tokian 
zabalduko dute Txokolateixia 
berria. Denda bakarrik izan barik, 
baina, interpretazio zentroa eta 
museo txiki bat ere izango da.  

juanito Zahor 
Datorren eguaztenean, hilak 16, 
inauguratuko dute lokala. Anton 
Azpiazuk gertutik jarraitu ditu 
lanak eta zabaltzeko ilusioz dago: 
"Txokolatea usaindu ere egin 
ahal izango da gero. Txokolatea 
egiteko behar diren osagaiak eta 
prozesu ezberdinen ostean osagai 
horiek hartzen duten forma, kolo-
rea eta usaina ere ikusi eta usain-
du ahal izango da hemendik 

aurrera. Izan ere, usain diferen-
tea du kakaoak, esaterako, tos-
tatu aurretik eta ostean. Gainera, 
hotzean edo berotan ere aldatu 
egiten da usaina eta hori guztia 
erakusteko moduan egongo gara 
orain. Pozik nago". 

Txokolateixa berriaren era-
kusketa gelak 75 metro karratu 
inguru ditu eta era guztietako 
informazioa jasotzen du. Txoko-
lateari lotua dena, noski. Esate-
rako, Oñatin garai batean egon 
ziren zazpi txokolate etxeen ingu-
ruko informazioa dago, argazki 
zahar eta guzti. "Ikusten da, adi-
bidez, lehen denek egiten zutela 
txokolatea armadarendako. Kurio-
soa da", dio Anton Azpiazuk. 
Txokolateak kirolean izan duen 
islaren adibideak ere badaude, 

esaterako, futbolean, txirrindu-
laritzan, mendian eta saskibaloian. 
Produktu hori zinemarekin eta 
margoekin lotutako adibideak 
ere ikusgai daude eta baita lehen-
go kromo bildumak ere; Juanito 
Zahor ilargira joan zeneko bil-
duma, esaterako.

Turismo Bulegoarekin 
Hemendik aurrera, baina, Turis-
mo Bulegoarekin elkarlanean 
jardungo dute, kanpotik datozen 
bisitei txokolatearen berri ema-
teko. Oinatur kooperatibarekin 
berba egin dute dagoeneko. Ikas-
tetxeekin ere hitz egingo dute, 
umeen bisitak antolatzeko. "Era-
kusleiho txiki bat ere badugu eta 
lehengo bidetik jarraituko dugu", 
gaineratu du Azpiazuk.

Eguaztenean zabalduko 
dute txokolatearen 
interpretazio zentroa 
orbea etxea zegoen eraikinean egongo da aurrerantzean Txokolateixia

O.E.  |  oñATi

Bizikleta konpontzeko tailerra 
antolatu du Txirrinka elkar-
teak. Hamar ordukoa izango 
da, lau egunean banatuta. 

Saio bakoitzean teoria eta 
praktika irakatsiko dira eta 
Zubillagako Olaburu zentroan 
izango dira, 18:00etatik 20:30e-
ra, egun hauetan: uztailaren 
14an, 16an, 21ean eta 23an. 
Zortzi lagunendako tokia baka-
rrik dago ikastaroan, eta ize-
na emandakoen ordena kon-
tuan hartuko da. Prezioa: 10 
euro bazkideek eta 15 euro ez 
direnek. Izena emateko hel-
bidea: txirrinka@gmail.com.

Bizikleta nola 
konpondu 
ikasteko tailerra

Uztailaren 23an Saint Laryn eta 24an Hautacamen bukatuko 
diren Tourreko etapak ikusteko irteera antolatu dute Markel 
Irizarren, Aitor Garmendiaren eta Jon Odriozolaren lagunarteek. 
Izen-ematea zabalik dago eguaztenera arte, hilak 16. Aurten, 17 
urtez beherakoek 75 euro ordainduko dituzte eta gorakoek, 150 
euro. Lizarralde Kirolak dendan eman behar da izena. 

Saint Laryn eta Hautacamen bukatuko diren 
Tourreko etapak ikusteko irteera antolatu dute

Lekeitiko itsas zeharkaldiarekin, ekainaren 28an, hasi zuten 
aurtengo denboraldia Txantxiku Igeriketa Taldeko kideek. Joan 
den astean Deban izan ziren eta bihar, zapatua, Ondarroako 
zeharkaldian ere parte hartuko dute. Baita datorren asteburuan 
egingo den Getaria-Zarautz proban ere. Gainera, Xabier Gordoak 
hirugarren egin zuen Bilbon eta bosgarren Deban.

Ondarroako eta Getaria-Zarautz itsas 
zeharkaldietan ere egongo dira oñatiarrak

19:00etan jaitsiko da Astotrasto Trianara Trikitxarangak lagun-
duta eta domeka gauera arte jaiak ospatuko dituzte auzo horre-
tan. Adibidez, Luhartz, Trikimailu eta TrikiDantz taldeek giro-
tuko dituzte gauak. Jolasak ere egongo dira, ume zein nagusien-
dako. Baita ardo eta moxal-okela dastatzea ere. Bihar, tirolina, 
rappela eta slacline-a dituen abentura parkea muntatuko dute.

Gaur iluntzean jaitsiko da Astotrasto Trianara, 
eta jaiek domeka gauera arte iraungo dute

Josu Zubia eta Aitor Regueiro abeslariek kontzertua egingo dute 
bihar, zapatua, Iturri pubean. Josu Zubiak aurreratu duen 
moduan, eurek sortutako kantuak abestuko dituzte, batik bat, 
baina beste bakarlari batzuen bertsioak ere kantatuko dituzte. 
Josu Zubiak Argitzal taldearekin batera joko du. 19:00etan hasi-
ko da emanaldia.

Josu Zubia eta Aitor Regueiro abeslariek 
kontzertua egingo dute bihar Iturri pubean



gOIENA  |  2014-07-11  |  EgubAKoiTzA 15areTxabaleTa

Mitarte 7 behea
ARETXABALETA

Tel.: 943 77 00 33 / 943 79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak

F E L I X  PA G A L D AY

Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA

gAzTELEKuA

Gaztelekuko kideek astean jarri dute abian Udaero (Eskoriatzako eta 
Arrasateko gazteekin batera), eta, eguraldia lagun ez izan arren, 
geratu barik dabiltza hara eta hona. Astelehenean, esaterako, 
Kurtzebarrin izan ziren eta martitzenean, kostaldean: zarautzen 
Donejakue bidea hartu eta zumaiaraino ibilaldia. Ez dira gazte asko 
elkartu lehen egunotan, baina giro polita sortu dela jakinarazi dute.

Mendira eta kostaldera egun-pasa

m.A.  |  ArETXAbALETA

Atez ate hasiko dira jasotzen 
hondakinak astelehenetik aurre-
ra. Aldaketa izango da aretxaba-
letarrendako, baina lasai hartze-
ko esan du Lore Martinez Axpek,  
Ingurumen zinegotziak: "Bosga-
rren edukiontzia erabili dutenek 
ez dute inolako arazorik izango.
Eta hori egin ez dutenak ere lasai 
egon, oso samurra da-eta".

Atez atekoa abian jartzeko 
Iñaki Errazkin Ingurumen eta 
Lurralde Antolamendu diputatua 
eta Ainhoa Iraola Aldundiko 
Ingurumen zuzendaria etorriko 
dira, astelehenean. Txarapean 
dagoen auzo-konpost gunearen 
alboko esekitokietan elkartuko 
dira, 18:00etan, eta Udalak herri-
tar guztiak gonbidatu gura ditu 
atez atekoaren ongietorri ekital-
di horretara.

Gune guztietan abian 
Gune guztietan jarriko da abian 
atez atekoa. Industrian lehenen-
go; izan ere, 08:00etarako atera 
beharko dituzte ontziak haiek; 
eta komertzioetan gero, 10:00eta-
rako aterata. Hona bi gune horien-
dako egutegia: astelehenetan, 
papera; martitzenetan, organikoa 
eta kartoia; eguaztenetan, ontzi 
arinak; eguenetan, organikoa eta 
kartoia; egubakoitzetan, errefusa; 
eta zapatuetan, organikoa eta 
kartoia. 

Herritarrek, ostera, 19:00eta-
tik 06:00etara aterako dituzte 
ontziak, zapatuetan izan ezik; 
orduan, 19:00etatik 23:00etara. 
Hona egutegia: astelehenetan, 
papera eta kartoia; martitzenetan, 
organikoa; eguaztenetan, ontzi 
arinak; eguenetan, errefusa; egu-
bakoitzetan, organikoa; zapatue-

tan, ontzi arinak; eta domeketan, 
organikoa. Pixoihalak, konpresak 
eta antzekoak egunero atera ahal 
izango dira. 

Hondakin organikoen ontzia-
ri poltsa konpostagarria jarri 
ahal izango dio gura duenak. 
Poltsa horiek eros daitezke Jon 
harategian eta Mari Merke baza-
rrean. Errefusaren ontzian, oste-
ra, edozein poltsa jar daiteke. 

Edukiontziak kendu 
Astelehenean kendu egingo dituz-
te kalean dauden hainbat edu-
kiontzi: organikoaren marroia, 
zaborraren berdea, paperaren 
urdina eta ontzi arinen horia. 
Hiru geratuko dira: beirarena; 
ehunkiena; eta olioarena.

argibideak informazio gunean 
Atez atekoaren funtzionamen-
duaren gaineko argibideak ema-
teko aldizkaria banatuko du 
Udalak, astelehenean. Dena den, 
edozein zalantza izanez gero, 
Durana kalean dagoen Hondaki-
nen Informazio Gunera jo deza-
kete herritarrek: hondakinak.
aretxabaleta@debagoiena.com 
edo 943 25 06 82.

Atez ateko hondakin 
bilketa astelehenean hasita
zapatuetako ordutegia aldatu egin dute eta 
ontziak atera behar dira 19:00etatik 23:00etara 

mIrArI AltUbE  |  ArETXAbALETA

Aukeratu dute Andramaixetako 
egitaraua osatuko duen kartela. 
Izaro Sanchezek (Aretxabaleta, 
1987) egin du, eta 300 euroko saria 
jaso. Dantzaria, zezena, kanpan-
dorrea eta suzko erruberak iru-
dikatu ditu jaiak iragartzeko. 

anje Duhalde eta Hesian 
Egitarauko azala bakarrik ez, 
egitaraua bera ere dagoeneko 
zehaztuta dauka Kultura Sailak. 
Jai batzordea apiril inguruan 
hasi zen bilerak egiten urrira 
bitarteko jai guztiak antolatzeko 
asmoarekin. Hamar bat lagun 
elkartu dira bilera horietan, 
horien artean Gazte Ekimeneko 
eta musika eskolako ordezkariak, 
eta gertu dituzte Andramaixak. 
Berrikuntza askorik ez da egon-
go; izan ere, urtero arrakasta 
duten ekintzak mantenduko 
dituzte, hala nola sokamuturra, 

txirrindulari lasterketa, herri 
bazkaria eta kuadrillen arteko 
jolasak.

Berrikuntzarik handienak 
kontzertuei dagokie. Anje Duhal-

de eta Hesian izango dira Herri-
ko Plazako oholtzako protagonis-
tak eta Arkada Social, The Potes, 
eta Niña Coyote eta Chico Tor-
nado, txosnagunekoak. Horiekin 
batera, afrikar perkusioa, maria-
txien doinuak, txaranga eta Mila-
groko banda izango dira jaiak 
girotzen.

jaiak girotzeko esaldirik ez 
Bestalde, Andramaixak girotzeko 
esaldi lehiaketara ez da inor aur-
keztu. Antolatzaileen esanetan, 
"metodologia" aldaketa izan dai-
teke horren arrazoia: informazioa 
kartel bidez bakarrik eman izana; 
saria dirutan eman beharrean 
Aretxabaletako establezimendue-
tan gastatzeko txartela izatea, eta 
kopuru txikiagoa, hau da, 100 
euro; eta esaldiarekin eranskailuak 
egin beharrean pankarta egingo 
dela iragartzea. Kontuak kontu, 
ez da esaldirik erabiliko.

Kartel irabazlea.  |   izAro sAnCHEz

Izaro Sanchezek egin du 
Andramaixak iragartzeko kartela
Egitaraua lotuta dago; Anje Duhalde eta Hesian izango dira, besteak beste

O H a R R a k

vILLaBUEnaRa IRTEERa
Euskararen Eguna ospatuko 
dute Villabuenan (Eskuernaga, 
(Arabako Errioxa) uztailaren 
19an. Ume eta helduendako 
ibilaldiak eta tailerrak izango 
dira, zanpantzarrekin eta tri-
kitilariekin kalejira eta herri 
bazkaria. Autobuserako eta 
herri bazkarirako txartelak 
dituzte salgai Loramendin (lora-
mendielkartea@gmail.com; 943 

77 09 70 edo 685 75 67 29): umeek 
15 euro eta helduek 20 euro. 

mEZEn ORDUTEGIan 
aLDakETak
Uztail eta abuzturako aldatu 
egin dute mezen ordutegia parro-
kian: zapatuetako meza 20:00e-
tan da orain eta domeketakoa, 
11:00etan. Agustindarren monas-
terioko domeketako meza 09:00e-
tan da, betiko legez.

m.A.  |  ArETXAbALETA

Aretxabaletako PSE-EEko zine-
gotzi Jorge de Castrok babes 
osoa agertu die bosgarren edu-
kiontziaren aldekoei, platafor-
ma horretako ordezkari Nerea 
Etxaberekin elkartu ondoren. 

Era berean, Bilduk duen 
jarrera kritikatu du: "Inposa-
keta erabiliz eta jasotako 1.700 
sinadurei kasurik egin barik 
herritarrak kaltetuak izango 
diren hondakin bilketa sistema 
jarriko du abian Bilduk. Atez 
atekoa zikinagoa da, deserosoa-
goa eta edukiontzi bidezko bil-
keta baino %20 garestiagoa". 
Eta hauxe gaineratu du: "Bos-
garren edukiontziarekin eta 

atez atekoarekin antzeko emai-
tzak lortzen dira, baina mer-
keago, garbiago eta erosoa-
go".

Esan du "atez atekoa jartze-
ko asmoa" agintaldi hasieratik 
zuela Bilduren gidaritza duen 
Udal Gobernuak, "herritarrek 
gura edo ez", eta horren adibi-
de dela 2011ko abenduaren 6an 
Ana Bolinaga alkateak eskuti-
tza bidali izana Gipuzkoako 
Hondakinen Kontsortzioari "atez 
atekoa eskatuz".

Hala, PSE-EEko ordezkariak 
dei egin die herritarrei bosga-
rren edukiontziaren aldeko 
plataformak egingo dituen ekin-
tzetan parte hartzeko.

PSE-EEko ordezkariak bosgarren 
edukiontziaren aldekoak babestu ditu
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Axtrokitan ordainduko dituzte esandako laguntzak.  |   goiEnA

m.b.  |  EsKoriATzA

Garapen jasangarria eta gizar-
te garapena sustatzeko diru 
laguntzen bigarren deialdieta-
rako eskaerak aurkez daitezke 
uztailaren 30era arte. Gizarte 
garapena sustatzeko honako 
hauek dira laguntza gai: Onda-
sun Higiezinen Zerga (OHZ), 
kiroldegiko abonua eta azken 
hamazortzi hilabeteotan urte-
bete langabezian egon diren 
pertsonak. Eta garapen jasan-

garria bultzatzekoetan honako 
egoera hauek lagun daitezke: 
energia berriztagarri sistemak 
ezarri diren ondasun higiezi-
nekiko subjektu pasiboa izatea 
OHZn, eta hondakin solidoak 
batzeagatik ordaintzen den tasan 
subjektu pasiboa izatea eta auto-
konpostatzea egitea. 

Eskaerak udal erregistro 
orokorrean aurkeztuko dira 
09:00etatik 14:30era. Laguntzak 
axtrokitan ordainduko dira.

Hainbat diru laguntza eska 
daitezke hil amaierara arte

Bi ibilaldi gogor izango dituen 'Esko Xtrem' mendi 
bizikleta martxa abiatuko da bihar goizean, plazatik
Urrian beharrean, biharko, zapatua, gertatu dute Zikloturistak 
eta Areka BTT taldeek eta Udalak elkarlanean Esko Xtrem mendi 
bizikleta martxa; 09:00etan irtengo dira txirrindulariak, plazatik. 
Bi ibilaldi gogor izango dituzte aukeran, bat 21 kilometrokoa eta 
bestea 37 kilometrokoa. Izen-ematea 08:15ean zabalduko dute 
plazan bertan, eta prezioa hamabost euro da. Asegurua, anoa, 
aldagelak, dutxak eta bizikleta garbitzeko tokia dago sartuta horren 
barruan. Bestalde, kaskoa eroatea derrigorrezkoa izango da.

m.b.  |  EsKoriATzA

Bidaia berria gertatu du Olazar 
erretiratuen elkarteak urrirako. 
Hain justu, urriaren 1etik 7ra 
bitartean Asturias aldera joa-
teko aukera izango dute herri-
ko erretiratuek, eta martitze-
nean, uztailak 15, zabalduko da 
horretan izena emateko epea. 
Olazartik gogorarazi dute bidaia 
horren prezioa 330 euro dela 
eta interesa duten bazkideak 
irailaren 4ra arteko martitze-

netan eta eguenetan joan dai-
tezkeela elkartearen bulegora, 
11:00etatik 12:30era. 

Bazkide ez direnak 
Irailaren 4an, berriz, elkarteko 
bazkide ez direnek eman ahal-
ko dute izena, 350 euroren tru-
ke. Astebetean askotariko 
herriak bisitatuko dituzte, hala 
nola Cangas de Onis, Llanes, 
Villaviciosa, Covadonga, Luar-
ca eta Oviedo.

Olazarrek martitzenean zabalduko du 
Asturiasera joan ahal izateko izen-ematea

MiriAn biTEri

Herriko umeek astelehenean eman zioten ongietorria aurtengo udaleku 
irekiei. Aurten, 255 haur inguru parte hartzen dabiltza hilaren 24ra arte 
Eskoriatzan bertan zein kanpoan egingo diren ekintzetan. 
Kulturartekotasunarekin egongo dira lotuta horietako asko. Esaterako, 
astelehenean bertan munduko jolasak egin zituzten. Nagusienek bost 
kontinenteetako jolasak aukeratu eta ikasi zituzten goiz partean, eta 
arratsaldean, gainerako parte-hartzaileei erakutsi zizkieten.

Uztailaren 24ra
arte badute zer 
egin umeek

Astelehenetik, 19:00etatik 
23:00etara atera behar 
dira hiri hondakinak  
Tren geltoki zaharrean dagoen larrialdi-guneko giltza 
eskatzeko ordutegi berezia izango da abuztuan
mIrIAN bItErI  |  EsKoriATzA

Zaborra ateratzeko ordutegi berria 
izango dute astelehenetik aurre-
ra eskoriatzarrek (uztailak 14). 
Orain arte, zapatuetan izan ezik, 
gainerako egunetan 19:00etatik 
06:00etara atera ahal izan dira; 
bada, aurrerantzean, 19:00etatik 
23:00etara bitartean utzi beharko 
dira hondakinak esetokietan. 
Behin betiko erabakia da hori.

Hondakinen bulegoko tekni-
kari Ane Otegik nabarmendu du 
aldaketa horrek hainbat onura 
ekarriko dituela; besteak beste, 
hondakinak denbora laburragoan 
egongo direla zintzilikatuta ese-
kitokietan; ontzi hutsak goizean, 
lanera joan aurretik, jaso ahal 
izango direla; eta herri barruko 
zirkulazioa arindu egingo dela. 

Larrialdi-guneko giltza
Bestalde, Otegik jakinarazi du 
abuztuan larrialdi-guneko giltza 
hartzeko ordutegia ere aldatuko 
dela. Gune hori erabiltzeko giltza 
Manuel Muñoz kiroldegian edo 
udaletxean eskatu behar da, eta 
bi udal eraikin horiek ordutegi 
berezia izango dute abuztuan. 
Kiroldegian, astelehenetik eguba-
koitzera bitartean eskatu ahal 
izango da 10:00etatik 14:00etara; 

eta udaletxean, 10:00etatik 13:00e-
tara. Asteburuan ez da zerbitzurik 
eskainiko batean zein bestean.

Uztailean eta irailean, ostera, 
honako ordutegi hau izango du 
larrialdi-guneak: astegunetan, 
10:00etatik 13:00etara eta 16:00e-
tatik 20:00etara; eta zapatuetan, 
10:00etatik 14:00etara; eta udale-
txean, ohiko ordutegian, aste-
lehenetik egubakoitzera, 09:00e-
tatik 14:30era.

Egoera berezietan erabiltzeko 
gunea da tren geltoki zaharraren 
aldamenean dagoena, ohikoa den 

baino hondakin gehiago sortzen 
denean edo behar den egunean 
dagokion frakzioa atera ezin 
denean.

Hondakinen Bulegoa goizez
Larrialdi-guneak ez ezik, Iba-
rraundi museoan dagoen Honda-
kinen Bulegoan ere ordutegi 
berezia dute uda partean. Otegik 
azaldu du uztailean eta abuztuan, 
astelehenetik egubakoitzera, goi-
zean bakarrik egongo dela zaba-
lik bulegoa; hain justu ere, 10:00e-
tatik 15:00etara bitartean.

Esetokietan denbora gutxiago emango du zaborrak.  |   MiriAn biTEri
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JosETXo ArAnTzAbAL

BIKAINTASUNARI BEGIRA 
EGINDAKO LANA

Lizarragako Hiribidea z/g
20577 Antzuola
Gipuzkoa     
Tel.: 943 76 61 00
Faxa: 943 76 62 62
www.elay.com

Larrain- dantza, 2013ko jaietan.

jaieTako egiTaraua
HonTzaren HisToria
alarDeko beTeranoak
menDizabal-rezusTa PiloTa ParTiDa
iñaki leTeren omenezko TxirrinDulari Proba
mariaTxiak eTa erromeria
larrain DanTza
jolasak eTa lasTerkeTa, leHenengoz
lore aPainkeTa leHiakeTa

jaieTako egiTaraua
HonTzaren HisToria
alarDeko beTeranoak
menDizabal-rezusTa PiloTa ParTiDa
iñaki leTeren omenezko TxirrinDulari Proba
mariaTxiak eTa erromeria
larrain DanTza
jolasak eTa lasTerkeTa, leHenengoz
lore aPainkeTa leHiakeTa
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Lehenik eta behin, beste 
b e h i n  e r e  g u n e  h a u 
aprobetxatu nahi nuke 

e r b e ste ra t u r i k  d a u ka te n 
Eltzikortari eta bere familiari 
elkartasuna adierazteko. Bereziki 
animo, bizi dituzuen une zail 
hauetan!

Hori esanik, ez da erraza 
urteroko jai programaren txoko 
honetan ezer berririk esatea, 
eta ezin ukatu, gainera, hainbat 
sentipen kontrajarri sortzen 
zaizkidala mezu hau idaztean.

Alde batetik, eguneroko 
arazoak tarte batez alde bate-
ra utzi eta jaiegunak gogoz 
gozatzeko dei egin nahi nuke. 
Baina zer gertatzen da gure 
artean, arazo ekonomikoak 
tarteko, jaiak gozatzeari ere 
uko egin behar dioten horiekin? 
Kolektibo gisa hainbat per-
tsonaren oinarrizko beharrak 
asetzeko gai ez baldin bagara, 
ba al dauka zentzurik jaiak 
ospatzeak?

Aprobetxa ditzagun jaiegun 
hauek elkartasuna adierazi eta 
ingurukoak pozteko. Nola uka-
tu jaietan sortzen diren espe-
rientzia berriek, ezusteko lagun-
tasunek eta euforia uneek duten 
garrantzia?

Igaro ditzagun gure herri-
ko jaiak bakoitzak ahalik eta 
modu atseginenean, eta har 
ditzagun indarrak aurrean 
ditugun erronka handiei behar 
bezala erantzuteko!

Alkatearen 
agurra

ag u R R a

ImA bErIStAIN 
Antzuolako 
alkatea

Tailer profesionala

TXOMIN GARAJEA

Mekanika orokorra 

Lizarraga auzoa. ANTZUOLA. Tel.: 943 78 70 77

ZORIONAK,
GUZTIOI!

Aprobetxatu 
gure 

eskaintzak!

IAT/ITVrako prestaketa

egubakoiTza

11
18:00 Tartalo eta Mari Sorgina, bi 
buruhandi berrien KALEJirA.

Domeka

13
09:30 Txirrindulari LAsTErKETA. 

14:00 Erretiratuen bAzKAriA 
ikastetxean. Jarraian, dantzaldia.

eguena

17
12:30 Jaien HAsiErA. ikuskizuna.

13:30 umeen herri bAzKAriA.

18:00 Musikarien KALEJirA.

19:00 Meza eta sALbEA.

19:00 Txosnen irEKiTzEA. Luntxa.

19:45 ikurrin DAnTzA. Antzuolako 
bandera eta ikurrina jasotzea. 
udalbatzaren aurreskua.

22:00 bentazaharreko Mutiko Alaiak 
taldearekin KALE AFAriA, plazan.

22:30 imanol ituño MAgoA txosnetan.

00:00 HonTzArEn JAiTsiErA. 
Jarraian, kalejira bentazaharrekoekin.

03:00 Txosnak itxi aurretik, 
LAsTErKETA gaztetxera.

egubakoiTza

18
10:00 Txistulariekin goizErEsiA.

10:30 Patata-tortilla LEHiAKETA.

11:30 umeen JoLAsPArKEA.

12:00 MEzA nagusia.

13:00 Lore eta tortilla lehiaketako 
sAri bAnAKETA. 

13:15 Patata-tortilla DAsTATzEA.

14:30 Herri bAzKAriA Kalebarrenen.

16:30 umeen JoLAsPArKEA.

18:30 Poneyak eta zEzEnTXoAK. 

18:30 baralde TXArAngA.

22:00 PiLoTA partiduak.

 Lasa-urruzola vs Jaka-Tolosa

 Titin-rezusta vs 
Mendizabal-zabaleta

 sarrerak: behean, 25 euro; goian, 
20 euro.

23:00 MAriATXiAK. Esencia de 
Jalisco de guadalajara musika 
taldea.

23:00 Txosnetan: Joxpa eta zurraia 
taldeen KonTzErTuA.

zaPaTua

19
07:00 ogiTArTEKoAK txosnetan.

09:55 Kanoiak suTzEA.

10:00 Txistulariekin goizErEsiA.

11:30 bErgArAKo bAnDArEn 
kalejira.

12:30 bandaren KonTzErTuA.

19:00 Mairuaren ALArDEA.

20:30 ELEKTroTXArAngA

22:30 JosELu AnAiAK, plazan.

23:00 Minority of one, Mc onak eta 
Los zopilotes Txirriaos taldeen 
KonTzErTuAK txosnetan.

00:00 zEzEnsuzKoA, plazan.

00:15 DAnTzALDiA.

Domeka

20
07:00 ogiTArTEKoAK txosnetan.

12:00 PinTXoAK eta sAgArDoA.

12:30 Eriz MAgoA, plazan.

14:30 HErri bAzKAriA. 

16:00 zozKETA eta Fermin 
Valenciaren KAnTALDiA.

17:30 ur JoLAsAK, txosnetan. 

18:30 zirKuA. Tira y Afloja, zirko 
Atrezzoren eskutik.

20:00 LArrAin-DAnTzA.

20:15 Pintxo DAsTATzEA.

20:45 Ezten giro taldearekin 
DAnTzALDiA, plazan.

00:00 HonTzArEn igoErA

00:15  Ezten giro taldearekin 
DAnTzALDiA, plazan.

00:00 zEzEnsuzKoA plazan.

zaPaTua

26
ErrEKA gArbiTzEA eta bazkaria.

BERGaRakO BanDaREn kOnTZERTUa | zAPATuA | 12:30 
Kontzertua egin aurretik, kalejira egingo dute bandakoek.

iMAnoL soriAno 

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

Ondo pasau 
Antzuolako jaixetan!

Kalitatezko produktuak
-

Bertako produktuak
- 

Produktu ekologikoak

mIrEN ArrEgI  |  AnTzuoLA

2006an hasi ziren Antzuolan hon-
tzaren jaitsiera gaur ezagutzen 
dugun eran egiten. Ordutik hona, 
Mikel Ibartzabal bergararrak 
sortutako hontza herriko jai guz-
tien testigu izan da. Jaien lehe-
nengo egunean jaisten da parro-
kiatik udaletxera eta azkenengo 
egunean egiten du bueltako bidea. 
Nolabait, jaien hasiera eta bukae-
ra irudikatzen ditu horrela. 

Lehenengoz, 1991n
Baina hontzaren jaitsieraren 
aurrekarietara egiteko, atzera 
egin behar dugu denboran: 1991-
ra, hain zuzen. Urte hartan, jaien 
bezperatan lagun kuadrilla bat 
afaltzen zela, jaietan zerbait des-
berdina egiteko proposamena 
bota zuen batek. Euretako batek 
hontzen bilduma bat egiten zue-
la, eta kanpandorretik udaletxe-
ra hontz bat jaisteko ideiak 
indarra hartu zuen afari hartan. 
Hurrengo egunean erosiko zuten 
Antzuolako jaietako lehenengo 
jaitsiera egingo zuen hontza, 
Donostian; zumezko hontza zen. 
Ondo apaindu zuten hura,  herria-
ren aurrean txukun ager zedin; 
bonbillatxo bana ipini zioten 
begietan eta txapela ere jantzi 
zioten. Eta hala, 1991ko herriko 
jaiak hasi ziren egunean, plaza 
gainezka eta Korkoil musika 

taldea plazan kontzertua eskain-
tzen ari zela, lagun taldeak musi-
kariak isilarazi, plazako argiak 
itzali eta kanpandorretik hontza 
jaitsi zuen udaletxera. Sekulakoa 
izan zen; jendeari asko gustatu 
zitzaion eta asko hunkitu ere 

egin ziren. "Garai hartan, gai-
nera, plazak jendez gainezka 
egoten ziren. Sekulakoa izan zen. 
Oso polita, baina horretan gel-
ditu zen", dio Jone Larrañagak, 
Kultura teknikariak. 

Ofizialki 2006an 
Hurrengo urteetan ez zen festetan 
hontzaren jaitsierarik egin, harik 
eta 2006an, lehenengo hontz hura 
jaitsi zutenean plazan jotzen 
ziharduen Korkoil musika talde-
ko kide batek, Patxi Olabarriak, 
berriz egitea proposatu zuen arte. 
Bada, Mikel Ibartzabal bergara-
rrari enkargatu zioten hontza, 
eta ordutik hona, urtero izan da 
jaien testigu.  

aurten, betiko erara
2008an hasita iaz arte, Antzuola-
ko piroteknia, su eta argi ikus-
kizunak lagundu du beti hontza, 
haren jaitsieran. Iaz, horri guz-
tiari buelta bat eman guran, 
ongietorri bertso batekin egitea 
bururatu zitzaion Jai Batzordea-
ri. Helburua zen bertako balioak 
ematea eta herritarrek hontzaren 
ekitaldia bereganatzea. Ez zen, 
baina, begi onez ikusi: "Harrera 
txarra izan zuen iazkoak, tekni-
koki ere ez zen ondo irten eta ez 
zen batere gustatu. Herritarren 
eskaerari erantzunez, lehen egi-
ten zen moduan egingo dugu 
aurten", dio Jone Larrañagak, 
Kultura teknikariak. 

Hala, beti bezala, gaueko 
hamabietan, hontzari piroteknia 
egitura ipini eta jaitsi egingo 
dute kanpandorrean behera. 
Musika nahasketa bat izango du 
lagun: "Mikel Laboaren Txoria 
txori, Donostiako Orfeoiaren bes-
te abesti bat, musika klasikoko 
obra ezagunak... Musika txundi-
garri eta zirraragarria, azken 
finean, momentuari behar duen 
indarra emango diona", dio 
Larrañagak. 

Jexux Etxeberria, Andoni rodriguez eta Pello Mugurutza, 1991n jaitsi zuten hontzarekin eta oraingoarekin.  |   MirEn ArrEgi

lagun talde batek 
jaitsi zuen hontza 
kanpandorretik 
lehenengoz, 1991n

Herritarren nahiari 
erantzunez, beti 
egin den moduan 
egingo da aurten ere

23 urte dira hontza lehen aldiz 
kanpandorretik jaitsi zenetik
Aurten, lehengo eran egingo da hontzaren jaitsiera; alegia, suz, pirotekniaz eta musikaz lagunduta 
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Antzuolako jaietan 
ZATOZ GURERA!
Gorosti • Larrea • Arin • Mox 
Gailur • Ongi Etorri • Surpe

•Gasa 
•Berogailuak
•Aire egokitua 
•Enpresen mantenimendua
•Lurrun instalazioak

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

Ondo ibili jaietan!

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

Zabalo Iturgintza S.L.U.

mIrEN ArrEgI  |  AnTzuoLA

Izaskun Larrañaga, Imanol Gar-
mendia eta Iker Manso Mairua-
ren Alardeko hiru beterano dira; 
urteak daramatzate jaietako 
hitzordu garrantzitsuenean par-
te hartzen. Haiekin izan gara, 
lehengo eta oraingo bizipenez. 
Noiztik alardean? Zergatik?
Izaskun Larrañaga: Etxean beti 
bizi izan dugu Alardea. Osabak 
kapitainaren papera egiten zuen 
eta txikitatik bizi izan dut hori. 
Ni txistua jotzen hasi nintzen, 
2009an emakumeak fusilari irte-
ten hasi ginenean ere irten nin-
tzen eta orain danborra jotzen 
irteten naiz.
Iker Manso: Txistulari eta dan-
tzari moduan irteten naiz Alar-
dean. Oso gaztetan hasi nintzen 
ni ere, 15 bat urte nituela. Seku-
lako biharamunarekin joaten 
ginen; goizean txistua jotzen irte-
ten ginen, askotan gaupasa egin-
da. Arratsaldean Alardean dantza 
egitera, sekulako eguzkiarekin...
Nola egiten genuen ere ez 
dakit... 
Imanol Garmendia: Fusilero 
moduan atera izan naiz beti, 25 
urte nituenetik, gutxi gorabehe-
ra. Antzuolako Kirol Elkartean 
nengoen orduan eta jende beha-

rra zegoela-eta galdezka etorri 
ziren. Ordutik, urtero irten naiz. 
Horren aurretik, 18 urterekin 
irten nintzen zaldiari eusten. 
Bergarara joan nintzen zaldiaren 
bila. Antzuolara ekarri eta gero 
bueltan eraman genuen. Sekula-
ko agujetak izan nituen.
Zer da Alardea zuendako?
Iker Manso: Denok dugu ingu-
ruan norbait Alardean modu 
baten edo bestean parte hartzen 
duena. Gure etxean, esaterako, 
aitaita zen txistularia eta birrai-
taita danbor-jotzailea. Etxean 
jaso dugu tradizioa. 
Izaskun Larrañaga: Herriko 
gauza bat da. Nik beti entzun 
izan dut historia bat Alardearen 
gainean; azken baten, gure arba-
soek Antzuola Bergaratik bereiz-

tu zenean herri moduan norta-
suna aldarrikatzeko hasi zuten 
Alardea eta guk horrekin jarrai-
tzen dugu.
Imanol Garmendia: Aurkitu 
diren dokumentuen arabera, 
1880an egin zen lehenengoz. Herri 
gehienetan egiten ziren alardeak 
lehen. Indar erakustaldi bat zen, 
azken baten.
Alardeak aldaketa handiak bizi izan 
ditu azken urteotan. beharrezkoak 
ziren? Ondo hartuak izan dira?
Izaskun Larrañaga: Inolako 
asmo txar barik, seguru asko 
ezjakintasunagatik, baina lehen-
go Alardean mairua ez zen, nola-
bait esateko, ongi tratatua. Glo-
balizazioarekin beste kultura 
batzuk ezagutu ditugu eta kon-
turatu gara gustu txarrekoak 

zirela lehen egiten ziren gauza 
batzuk. Horiek aldatzea positiboa 
izan da. 
Iker Manso: Orain dela ehun 
urtetik horrela egin da eta ez 
zaio bueltarik eman. Gero kon-
turatzen zara kapitaina zaldi 
gainean eta mairua asto gainean 
eta, gainera, lotuta egoteak badi-
tuela konnotazio desegokiak.
Imanol Garmendia: Aldaketak 
onerako izan dira. Ikuskizun 
moduan ez dauka zerikusirik. 
Asko hobetu da; parte-hartzaileok 
ongi ikusi ditugu, eta ikusleek 
ere bai.
Eta zuek zer nabarmenduko zenu-
kete Alardeaz?
Iker Manso: Egin diren berri-
kuntza guztiak. Asko izan dira, 
eta denak onerako. Nik ez dut 

aldaketa prozesuan parte hartu, 
baina oinarrizkoa izan da.
Izaskun Larrañaga: Nik, mai-
ruaren jaitsiera eta bukaeran 
udaletxeko arkupeetatik kanpo-
ra kapitaina eta mairua ateratzen 
diren unea. Oso hunkigarria egi-
ten zait. 
Imanol Garmendia: Moldaketa 
nabarmenduko nuke, batik bat, 
baina tiroa botatzeko unea ere 
asko gustatzen zait. Musika ere 
ikaragarria da. Hunkigarria, era-
bat. 
Jarraituko du Alardeak urte 
luzez?
Izaskun Larrañaga: Indarberri-
tuta atera da Alardea biziberri-
tzeko prozesutik. Nik uste dut 
onerako izan dela, eta bai, urte 
luzez jarraituko du. 
Iker Manso: Inoiz baino jende 
gehiagok hartzen du parte orain 
eta uste dut denbora baten osa-
suntsu jarraitzeko elementuak 
badituela.
Imanol Garmendia: Ados nago 
Ikerrek eta Izaskunek esanda-
koekin. Hori bai, nik danbor-jo-
tzaileak faltan igartzen ditut.  
Dabor-hots gehiago izatea polita 
izango litzateke. Hortaz, hemen-
dik, deia, jendea danborra jotze-
ra anima dadin. 

Iker Manso, Izaskun Larrañaga eta Imanol Garmendia.  |   MirEn ArrEgi

izaskun larrañaga, iker manso eta imanol garmendia | herritarrak 

"indarberrituta atera 
da alardea prozesutik"
Alardean urte askoan parte hartu duten hiru herritarrekin izan gara

Esanak

"Etxean beti bizi 
izan dugu; askok 
parte hartzen 
dugu orain ere"

i z a s k u n  l a r r a ñ a g a   |  Pa r t e - h a r t z a i L e a

"Inoiz baino jende 
gehiagok hartzen 
du parte orain 
Alardean"

i k e r  m a n s o   |   Pa r t e - h a r t z a i L e a

"Alardean egin 
diren aldaketa 
guztiak onerako 
izan dira"

i m a n o l  g a r m e n D i a   |   Pa r t e - h a r t z a i L e a
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Azkenengo urteetan bezala, aur-
ten ere profesional mailako pilo-
ta partiduak izango dira Antzuo-
lako jaietako erakargarrietako 
bat. Hilaren 18an, 22:00etan, 
Antzuolako frontoia puntako 
pilotarien jokoaren lekuko izan-
go da. Lehenengo partiduan, Lasak 
eta Urruzolak batera neurtuko 
dituzte indarrak Jakaren eta 
Tolosaren kontra. Horren ostekoa 
izango da partidu nagusia; horre-
tan, Titin eta Rezusta arituko 
dira Mendizabalen eta Zabaleta-
ren kontra. 

maila handiko partidua 
"Maila handiko partidua izango 
da bigarrena", dio Felix Agirre 
antolatzaileak. "Titin 22 urte pro-
fesional mailan aritu ondoren 
erretiroa hartzeko puntuan dago. 
Pentsa, horrenbeste urte profe-
sional mailan aritu den pilotari 
batek zer-nolako maila izan behar 
duen. Bestetik, Zabaleta ere mai-
la handiko jokalaria da", gaine-
ratu du. Baina ez horiek bakarrik; 
izan ere, Debagoieneko ordezkariek 
ere sekulako maila erakutsi dute 
profesional mailan hasi zirenetik. 
Beñat Rezusta bergararrak biga-
rren mailako txapela jantzi du 
aurten eta horrek datorren urtean 
lehenengoan jokatzeko bidea eman-
go dio. Aitor Mendizabal da par-

tiduko laugarren izarra. Haustu-
ra txiki baten ondorioz hilabete 
geldi egon ondoren, hasia da par-
tiduak jokatzen. "Momentu onean 
nago. Partidurako guztiz erreku-
peratuta egotea espero dut, aurrei-
kuspenak onak dira", dio Aitor 
Mendizabalek. Antzuolarrak hiru 
urte daramatza profesional mailan 
eta jaietako pilota partiduan joka-
tuko duen hirugarren aldia izan-
go da aurtengoa. Badaki partidu 
konplikatua izango dela, "aurka-
riak oso onak" direlako, baina 
ilusio berezia egiten dio aurten-
goak: "Deseatzen nago partidua 
jokatzeko. Titinen kontra egiteak 
erretiratzeko gutxi gelditzen zaio-
la kontuan hartuta... ilusio bere-
zia egiten dit", dio. 

Partiduak ikusteko sarrerak 
aurrez har daitezke Internetez, 
eta, bestela, egunean bertan 
leihatilan. ETBk emango du par-
tidua telebistaz.

Aitor Mendizabal pilotari antzuolarra .  |   goiEnA

mendizabal eta rezusta 
aurrez aurre partidu nagusian
Mendizabalek eta zabaletak jokatuko dute Titinen eta rezustaren kontra hilaren 18ko pilota partiduan

Ehundik gora txirrindulari herrian etzi
Etzi, domekan, izango da Antzuolako jaietako beste kirol hitzordu 
handia, horrenbeste eta horrenbeste urtean Antzuolako jaietan egin 
izan dena eta Euskal Herriko txirrindulari onenak batu izan dituena;  
Iñaki Leteren omenezko 69. txirrindulari lasterketa, hain zuzen. Hain 
zuzen ere, 23 urtez azpikoen lehia izango da eta afizionatu mailako 
ehundik gora txirrindularik hartuko dute parte 130 kilometroko 
proban. Goizeko bederatzi eta erdietan irtengo dira txirrindulariak 
herriko plazatik; Antzuolatik oñatira bi buelta egin beharko dituzte, 
handik Deskargan gora egin beharko dute, eta Udanatik berriz ere 
oñatira joango dira. oñatitik Bergarara, handik Asentziora eta 
Kanpanzartik behera Antzuolara iritsiko dira berriz. Hasierako toki 
berean bukatuko da lasterketa, herriko plazan. Txirrindulariak lasterketan.  |   goiEnA

Buztinzuri 6 behea Antzuola
Tel.: 943 78 62 69

JAI ZORIONTSUAK ANTZUOLAR GUZTIOI!

Ondo 
pasau 

jaixak!!!
KALEBARREN 5 943 76 62 90 ANTZUOLA

EUSKAL
OKELA

Bertan jaio eta hazitako txahal okela

Erretiroa hartuko 
duen urtean, titin 
ikusteko aukera 
izango da Antzuolan
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Herriko jaietan ondo errotuta-
ko ekitaldia da domekan egiten 
duten larrain-dantza. Urtetik 
urtera jende gehiago animatzen 
dela dio Aitziber Goñik, Oina-
rin dantza taldeko kideak. Eta, 
hain zuzen ere, hori da helbu-
rua, dantza taldeko kideez gai-
nera, herritarrek dantza ema-
naldian parte hartzea. Ekitaldi 
herrikoia da; bada, askotariko 
adinetakoak elkarrekin dantzan 
egiteko aitzakia bikaina. Jaie-
tan bakarrik dute ohitura, bai-
na Oinarin taldekoek ez dute 
alboratzen beste egunen baten 
ere egitea hainbat herritarrek 
horrela proposatuta.

Oinarin dantza taldeak anto-
latzen eta gidatzen du saioa; 
betiere, Udalaren laguntzarekin.   
Ezagun da herritarek dagoene-
ko ondo menperatzen dituztela 
dantzaren pausoak, aurten 

entsegu gutxiago egiteko beha-
rra ikusi dute-eta: "Bi entsegu 
besterik ez dugu egin aurten, 
uztailaren 8an; eta uztailaren 
15ean egingo dugu azkena, beti-
ko tokian, eskolako barruko 
patioan. Konturatu gara dagoe-
neko jendeak badakizkiela egin 
beharrekoak eta errepasatu 
besterik ez duela behar. Hala 
ere, badira entseguetara etorri 
ez baina egunean bertan mul-
tzora biltzen direnak. Dantza 
erraza da; beraz, gura duten 
guztiak ondo hartuak izango 
dira", dio Oinarinekoak. 

Domekan, 19:00etan, plazan 
Ordu laurden inguruko dantza 
saioa izaten da. Dultzainen doi-
nuekin lagunduta. Antzuolakoek 
parte hartu izan badute ere, 
aurreko bi urteetan moduan, 
aurten ere kanpoko dultzaine-
roak gonbidatu dituzte.

bederatzigarrenez egingo 
dute aurten larrain-dantza
Entseguetan hogei bikote inguru elkartzen dira, 
eta egunean bertan bikoiztu egiten da kopurua 

Iazko jaietan egin zuten larrain-dantzaren une bat.  |   goiEnA

mariatxien eta etxekotutako 
erromerien doinuak jaietan
A. ArANbUrUZAbAlA  |  AnTzuoLA

Aurtengo musika berrikuntza, 
jaietan, zortzi emakume mexika-
rrek osatzen duten Esencia de 
Jalisco de Guadalajara mariatxi 
taldea da. Euskal musikaz gai-
nera, beste estilo bat eskaintzeko 
asmoz gonbidatu dituzte eguba-
koitzean Antzuolara (23:30); iaz 
fadoak aukeratu zituzten.

Etxeko ezagunak, bestela  
Gainontzeko egunetan, aurreko 
urteetan izan duten harrera ona 
dela-eta, herrian ezagunak diren 
taldeak izango dira. 

Bentazaharreko Mutiko Alaiak 
taldearekin afalduko dute egue-
nean, plazan (22:00); eta hontzaren 
jaitsieran atsedenaldia hartuta, 
jotzen jarraituko dute 13:00ak 
bitartean. Kultura teknikari Jone 
Larrañagak dio orokorrean erro-
meriek ez dutela orain dela urte 
batzuk besteko harrera eta horre-
gatik egin zutela proba orain urte 
batzuk, kale-afari musikatuarekin. 
Harrezkero, Bentazaharrekoak 
etxeko bihurtu dira. 

Joselu Anaiak taldekoak ere 
aspaldiko lagunak dituzte Antzuo-
lan. Iaz ez ziren etorri, dataz 
nahastu eta beste herri baten 
lotu zuten-eta aurrez erromeria. 
"Sekulako pena hartu zuten jose-
lutarrek, eta aurtengoa lehenbai-
lehen lotzeko asmoaz, urtarrilean 
deitu ziguten. Gustura etortzen 
dira gurera, urte askoan izan 
dira herriko jaietan. Herritarrek 

oso ondo hartzen dituzte, adin 
guztietako publikoarekin ondo 
funtzionatzen dute", dio Kultura 
teknikariak. Zapatuan herriko 
plazan izango dira, 22:30ean hasi-
ta. "Amaitu ez dakigu zein ordu-
tan amaituko duten, ordu txikiak 
arte jotzeko prest izaten dira", 
gaineratu dute Udaletik.

Eta erromeria giroan amai-
tuko dituzte antzuolarrek herri-
ko jaiak, iaz lehenengoz gonbi-
datu zituzten Oiartzungo Ezten 
Giro neska taldeak du hontzare-
kin batera aurten ere ohorea. 

Bergarako Banda, kuttuna
Aipatutako musika hitzorduez 
gainera, ohi bezala, Bergarako 
Bandak kontzertua egingo du 
zapatuan. "Bandaren kontzertua 
ezin da jaietako egitarautik ken-
du. Beste aukera batzuk probatu 
ditugu: Leioatik eta Debatik eto-
rri izan dira, besteak beste, bai-
na herritar askok Bergarakoa 
ekartzeko eskatu izan digute". 

Kalejiran hasten dira jotzen, 
Bergarako eta Antzuolako alka-
teak gidari dituztela; eta 12:30ean 
egiten dute kontzertua. 

Esencia de Jalisco de guadalajara mariatxi taldea da aurtengo berrikuntza

Esencia de Jalisco de Guadalajara taldea.  |   AnTzuoLAKo uDALA

Esanak

"Ordezkaezina 
da bergarako 
bandaren 
kontzertua" 

j o n e  l a r r a ñ a g a   |   t e k n i k a r i a

Ez da osasun zentroa - RPS 291/13

Errekalde auzoa 6, behea 943 76 60 13

Osteopatia
Osteopatia pedriatikoa

Akupuntura
Kirol Masajeak

Ondo pasau 
jaixak!!!

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

JAI 
ZORIONTSUAK 
ANTZUOLAR

GUZTIOI!
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• Eskulan Ikastaroak
• Arropak
• Osagaiak 
• Gozokiak.

Antzuolako udala
www.antzuola.com

ANTZUOLA
JAIXETAN. 
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mAIdEr ArrEgI  |  AnTzuoLA

Herriko jaiei hasiera emateko, 
Antzuolako Gazte Asanbladak 
antolatuta, luntxa egingo dute 
eguenean, hilaren 17an, txosna-
gunean. Txosnak, baina, 19:00etan 
irekiko dituzte. Ondoren, 19:45ean, 
ikurrin-dantza egiteko, itxi egin-

go dituzte. Eta Antzuolako ban-
dera eta ikurrina jaso ostean, 
luntxa egingo da, gaztetxeak anto-
latuta, txosnagunean. Gauean, 
22:30ean, Imanol Ituño magoaren 
magia saioaz gozatzeko aukera 
izango da. Euskal Autonomia 
Erkidegoko lehen magia eskola-

ko irakaslea da Ituño eta eskue-
kin duen abilezia eta trebetasuna 
erakutsiko du. Magiarekin zuze-
neko kontaktua izateko aukera 
izango da, gainera.

Goizeko hiruretan txosnak 
itxiko dituzte, eta gaztetxea zabal-
du. Eta lehen aldiz, gaztetxeko 
irekiera iragartzeko, lasterketa 
antolatu du AGAk. Goizaldean, 
animatzen diren denek har deza-
kete parte bertan. 

askotariko musika emanaldiak 
Kontzertuen txanda egubakoitzean 
izango da. Oñatiko Zurralla tal-
deak Kuraia talde mitikoaren 
bertsioak egingo ditu. Ondoren, 
Joxpa taldearekin erromeria.  

Zapatuan, hilaren 19an, Mai-
ruaren Alardearen ondoren, 
Skandalue elektrotxarangak giroa 
berotuko du herriko erdiguneko 
kaleetan barrena.

Gauean, musika gehiagorekin 
disfrutatzeko aukera izango da 
txosnetan. Minority Of One talde 
andaluziarra, McOnak eta Los 
Zopilotes Txirriaos taldeek girotu-
ko dute zapatu gaua eta domeka 

goizaldea. Zapatu eta domeka goi-
zetan, txorizo-ogitartekoak eta 
Nocilla banatuko ditu gaztetxeak. 

Domekan, lehenengoz, ur jola-
sak ere egingo dituzte bazkalos-
tean. Arropa zaharrekin joateko 
esan dute antolatzaileek. 

Eta jaien ondorengo zapatuan, 
auzolanean, erreka garbitzera 
joateko deialdia ere egin dute. 

Ogitartekoak egunero
Ez dot moztuko bizarra taldeak 
–eskubide zibil eta politikoen 
alde egiteko taldea– ogitartekoak 
jarriko ditu, urtero egiten duen 
moduan. Herriko festek irauten 
duten egun guztietan jarriko 
dituzte ogitartekoak txosnan. 
Eguenean pasta-entsaladak das-
tatzeko aukera ere izango da.

jolasak eta 
lasterketa,
lehenengoz 
Minority of one talde andaluziarrak, Mconak eta 
zopilotes taldeek girotuko dute zapatu gaua

Askotariko ekintzekin gozatzeko aukera izango da gaztetxean.  |   oiEr PEñAgAriKAno Los zopilotes Txirriaos taldeko kideak promozio argazkian.  |   zoPiLoTEs-TXirriAos.CoM

'Erasorik ez 
erantzunik 
gabe!'  
Aurten, Antzuolako 
gaztetxeko lagunek sexu 
erasoen aurrean 
erantzuteko dinamika bat 
aurkeztu dute. "Urte 
askoan erasoen aurkako 
kartelak jarri ditugu, baina 
ez geneukan tresnarik sexu 
zein bestelako erasoen 
aurrean herritarrek euren 
erantzuna eta konpromisoa 
eman zezaten". Hala, 
herrian zehar aholku 
zerrenda duen eskuorria 
eta telefonoa banatuko 
dute. "Herri guztiaren 
atxikimendua nahi da eta 
jendeari betaurreko 
koloretsuak jantzita 
argazkiak aterako dizkiogu 
asteburuan". Jaietan, 
txosnagunean mural bat 
jarriko dute, gainera.

Erreka garbituko 
dute jaiak amaitu 
osteko zapatuan, 
auzolanean
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Arrate Arangurenen afizioetako 
bat dira loreak. Izan ere, gustuko 
du udaberrian eta udan loreak 
landatu eta zaintzea. Hori dela 
eta, bere etxeko balkoia lorez 
apainduta egoten da, itxura poli-
ta ematen diola esaten du Aran-
gurenek. Orain dela bi urte, 
2012an, balkoien eta leihoen lore 
apainketa lehiaketako epaimahaia-
ren erabakiz, Arrate Aranguren 
izan zen irabazlea. Iaz ere egi-
tasmoarekin bat egin zuen, eta 
herritarren boto zenbaketan jar-
dun zuen boluntario.
Urte osoan balkoia apaintzeko ohi-
tura daukazu?
Udaberrian soilik izaten ditut 
balkoian loreak; amak ere izaten 
ditu, eta nik harengandik jaso 
dudan ohitura da. Etxearen kan-
poaldea zein barnealdea apaintzen 
dut loreekin; baditut batzuk due-

la hamabi urte ingurukoak dire-
nak. Loreek asko alaitzen dituz-
te balkoi eta etxeak.
txapelketari begira, kolore edo lore 
bereziak jartzen dituzu?
Ez. Izan ere, lore guztiak ez dira 
ondo irteten balkoietan, eta, 
horrenbestez, nik ondo ateratzen 
diren loreak landatzen ditut. 
Adibidez, geranio batzuk jarri 
nituen behin, eta ez ziren ondo 
irten. Gero, surfiniekin egin nuen 
proba, eta, ondo irten zirenez, 
urtero jartzen ditut. Kolore asko-
tarikoak daudenez, horrekin 
jolasten dut; aurten, gorriak bai-
no ez ditut jarri.
txapelketak zeresana emango du  
herritarren artean, ezta?
Bai; kalean zoazela herriko bal-
koiei begiratzea ohikoa da, eta 
lagun artean komentatzen da 
zeinek daukan balkoi polita. Jen-
de ezagunak esan izan dit balkoi 

polita dudala. Jendartean komen-
tatzen da, bai.
Iaz eta aurten, herritarren botoen 
bitartez erabakiko da irabazlea.
Bai, metodologia egokia dela 
iruditzen zait, eta herritar guz-
tientzat garrantzitsua den gauza 
bat dela uste dut, guk erabakitzen 
dugulako zein balkoi edo leihok 
merezi duen irabaztea. Asko 
hurbildu ziren botoa ematera, 
ez delako loreez askorik jakin 
behar, politenari botoa ematea 
nahikoa da. Esperotakoa baino 
arrakasta handiagoa izan zuen 
berrikuntzak.

Arrate Aranguren etxeko balkoian, aurten landatu dituen loreekin.  |   AnE ELorDi

arrate aranguren | 2012ko lore apainketa lehiaketako irabazlea

"loreek asko 
alaitzen dituzte 
balkoi eta etxeak" 
Loreak ditu gustuko, eta, amaren ohiturari eutsiz, 
udaberrian balkoia lore koloretsuz apaintzen du

Herritarren esku irabazlea izendatzea
Tradizio bilakatu da Antzuolako jaietan balkoien eta leihoen lore 
apainketa lehiaketa egitea. Herritarren artean arrakasta duen 
egitasmoa da; gainera, aurten, bigarrenez, herritarrek erabakiko 
dute zein izango den irabazlea. Iaz, herritarren botoen bitartez 
erabaki zen txapelduna, eta, izandako arrakasta ikusita, aurten ere 
bide bera hartu dute.

Egubakoitzean, 18an, tortilla txapelketako epaimahaiak 
irabazleak zeintzuk diren erabaki bitartean, balkoien eta leihoen 
lore apainketa lehiaketako botoak emateko aukera izango da. 
Panel batean lore apainketan parte hartuko duten balkoien eta 
leihoen argazkiak izango dira ikusgai, botoa ematera doazenek 
erraztasunak izan ditzaten. Irabazleak 90 euroko saria jasoko du.
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Dagoeneko sei hilabete betetzear 
da Udalak eta Ekogunek abiatu-
tako Ontziratu zaitez kanpaina. 
Otsail hasieran 520 tuper banatu 
zituzten herriko familien artean. 
Bada, erabiltzaileen artean gal-
detuta, harrera ona daukala eta 
ekimenarekin bat egin dutenek 
"gustura eta pozik" daudela kon-
tatu dute. 

Antzuolan, oraingoz, herriko 
arrandegiak eta Amaia dendak 
egin dute bat Ontziratu zaitez 
egitasmoarekin.  

Arrandegian galdetuta, dagoe-
neko ohitura bihurtu dela ontzia-
rekin joatea kontatu du Abel 
Uribesalgok. "Ekimenak izanda-
ko erantzunarekin pozik nago. 
Izan ere, erabiltzaileen %70 ontzia-
rekin etortzen dira arrandegira. 
Gainera, norbaiti ahazten bazaio 
ontzia etxean, geuk dauzkagun 
urdin koloreko ontziak uzten 
dizkiogu. Gero bueltan ekartzen 
dute eta listo", dio. Izan ere, fami-
lia bakoitzari ontzi berde bat 
banatu zitzaion, eta urdin bat 
dendetan dute etxean ahaztuz 
gero erabiltzeko.

Amaia dendako Amaia Laz-
kanori galdetuta, "erosoa eta 
garbia" dela kontatu du. "Ondo 
doa ekimena; hasieran zalantzak 
sortu zitzaizkien erabiltzaileei;  
baina behin zertarako erabili 

behar zuten garbi izanda, ez da 
arazorik izan", azaldu du Lazka-
nok. "Plastikoaren erabilera arin-
tzeko aukera ikusita, asko kon-
tziente da orain ontziaren erabi-
lera bultzatzeaz. Nire kasuan, 
sasoiko produktuak plastikoan 
sartu beharrean, tuperrean sar-
tzen dituzte". 

Udalak balorazio positiboa 
Udalak balorazio baikorra egiten 
du. Zero zabor filosofiaren bidean 
beste pauso bat dela dio, hain 
justu, helburua ahalik eta zabor 
gutxien sortzea da-eta. "Kanpai-
na honekin helburua hirukoitza 
da: erosotasuna eroslearentzat, 
kostuak txikitzea dendarientzat 
eta, noski, onura orokorra, hon-
dakinak murriztuko dira-eta", 
dio Udalak. "Ontziak poltsan sar-
tu ahal izateko neurri egokia 
dute eta material birziklatuekin 
dago egina", dio Ekogunek.

Zozketa hilero
Antzuolan sustapen berezia egi-
ten dute, eta ontzien erabilera 
saritu. Hala, ekimenean parte 
hartzen dutenen artean hogei 
euroko erosketa-txartela zozkatzen 
dute hilero-hilero. "Zozketa ideia 
ona da; jendeari gustatu zaio 
ekimena eta asko animatu dira 
bat egitera", kontatu du Abel 
Uribesalgok. 

Arrandegira joaten 
direnen %70ek ontzia 
eramaten dute
'ontziratu zaitez' ekimenarekin gustura daude 
herritarrak, eta "erosoa eta garbia" dela diote

as un c i On
Olaba RRia 
a n t z u o L a

"Niri ontzia ekartzea gustatzen 
zait; txukunagoa da, papel gabe. 
Gero garbitu eta hurrengorako 
prest. oso ideia ona dela iruditu 
zait hasiera-hasieratik".

i tzi aR
mantzizid OR 
a n t z u o L a

"Arrandegian erabiltzeko ohitura 
daukat. Ahaztuz gero, tuper bat 
uzten didate etxera eraman eta 
gero bueltatzeko. Sistema erosoa 
da, zuzenean hozkailuan uzteko".

abe l
uRibesalg O 
a n t z u o L a

"Hasieran jendeari kosta egin 
zitzaion, baina berehala ohitu dira. 
Ia denek ekartzen dute orain 
ontzia. Jendearentzako hobea da, 
poltsa eta paper gabe doaz".

amai a
lazkan O 
a n t z u o L a

"Plastikoaren erabilera arintzeko 
aukera ikusita, jendea animatu da 
etxetik tuperrarekin etortzera 
dendara. Askori, sasoiko produktua 
poltsan sartu beharrean, ontzian 
eramatea gustatzen zaie".

Lehenengoz, Ez dot moztuko bizarra taldeak antolatuko du herri-
ko jaietako domekan egin ohi den herri bazkaria. Dena eurek 
egingo dutela azaldu dute: txartelak salgai jarri, mahaiak eta 
aulkiak ipini, mahaiak zerbitzatu eta ekintza aurrera eraman. 
Jaso, berriz, bazkaltzen duten guztien artean jaso beharko dute. 
Menua hauxe da: entsalada mistoa, oilasko-paella, postrea eta 
kafea. Prezioa 14 euro da. Txartelak gaztetxean, Arin eta Mox 
tabernetan eros daitezke, uztailaren 16ra arte.

Jaietako domekan egingo den herri bazkarirako 
txartelak salgai gaztetxean, Arinen eta Moxen

G
ustuko dut adin luzeko 
pertsonek eta umeek 
osatzen duten bino-
mioa. Edonon ikusten 

ditudanean, begira-begira gel-
ditzen naiz istant batez, lelotu-
ta, aurreko batean Anoetako 
piszinetan gertatu zitzaidan 
bezala. 

Batak ilusio eta ikusmin 
handiarekin egiten du guztia, 
presaka, denbora agortzen ari 
balitzaio bezala, eta ez ditu 
gizarte arauak ezagutzen orain-
dik. 

Besteak, berriz, motel, 
pazientziaz, denborak ez du 
beldurtzen eta jada hamaika 
buruhauste eman dizkioten 
konplexuak menperaturik dauz-
ka (gizarte arauak txakurraren 
salara bidali ditu). Bizitzaren 
bi punta hauek libertatearekin 
lotzen ditut eta inbidia pixka 
bat ematen didate. Askotan 80, 

90 edo 100 urte izan nahi nituz-
ke, kale izkin batean eseri eta 
eguna barrezka pasatzeko; lagun 
batek esaten duen moduan, "me 
van a tener que aguantar!". 

Emantzipazioa behar bat 
bilakatu zaigun honetan, kon-
turatzen ari naiz pertsona hel-
duekin hazi eta bizi izatearekin 
izan dudan suerteaz. 

Gazteagoa nintzenean barre 
edo behar bezala kasu egiten 
ez niela oroitzean lotsa sentitzen 
dut. "Ba, kaka-mutiko bat nin-
tzen", esaten dut barrenerantz, 
eta justifikatu dudalakoan lasaia-
go gelditzen naiz.

Bueno, niri ere San Martin 
eguna iritsi bitartean neure 
burua zaintzen saiatuko naiz, 
gorputzari astindu bat eman 
eta kirol pixka bat egingo dut. 
Ekarri dudan bainujantzi kutre 
hau ipini eta uretara noa bizkor, 
ahalik eta jende gutxienak ikus 
nazan piura honekin. 

Gerturatu eta uretara salto 
egin dut buruz, a lo pro. Kloro 
usainean murgilduta eta biri-
ketako azkenengo oxigeno par-
tikula xahutu bitarteko hiru 
segundoak nahikoa izan dira 
ohartarazteko, ostias, oraindik 
kaka-mutiko bat naizela.

Dementzia

mIkEl 
bArgIElA

n i R e  u s t e z

943 05 70 95 
670 68 58 07
Herriko plaza 12 • Antzuola 
helburuakademia@hotmail.com

Ondo pasau jaixetan!

 Ondo 
ibili 

jaietan!

HARATEGIAHARATEGIA

Kalebarren 1, behea • 943 79 64 84 • ANTZUOLA

Ondo pasau jaixetan!!!

Ile apaindegia

Edertze
aretoa

Sagasti 1  943 78 71 37   ANTZUOLA

Germaine de Capuccini produktuak 

Laser bidezko depilazioa
Informa zaitez!

Ondo pasatu

Antzuolako jaixetan!

Kalebarren 13 ANTZUOLA

Zorionak antzuolar guztioi!
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Itzar
LIBURU DENDA

ESTANKOA

Kalebarren 1 
ANTZUOLA

Tel. / Faxa: 943 76 60 62

JAI ZORIONTSUAK!

Antigua auzoa z/g Antzuola. 
Tel.: 943 76 62 75

DESKARGA
autoak

DESKARGA
AUTOAK

Jai zoriontsuak 
antzuolar guztioi!

Errekalde 6 Antzuola • 943 76 60 19 • 637 55 14 46  

Ondo pasau jaixetan
!

Jai zoriontsuak
antzuolar guztiei!!!

Herriko plaza 4
ANTZUOLA

Tel.: 677 46 63 21

Lantegia:Kalebarren 4
Saltokia: Herriko plaza

943 76 64 35

Jai zoriontsuak
antzuolar guztioi!

HORTZ KLINIKA
Ana Sainz Malkorra
Mediku estomatologoa
Elkargokide zk.: 20000437 

ZORIONAK, ANTZUOLAR GUZTIOI!

 orokorra 
Periodontzia eta inplanteak

Herriko Plaza 4, behea 20577 
Antzuola Tel.: 943 78 71 69

RP
S:

 3
06

/1
3

JUlEN IrIONdO  |  AnTzuoLA

Auzoko ekimenean parte hartzen 
duten lagunek Uzarraga auzora 
txangoa egin zuten eguaztenean, 
Joxe Mari Iturbe gidari zutela, 
bertako ingurune naturala, eliza, 
iturria eta historia ezagutzeko. 
Maiatzean hasita, eguaztenero 
pare bat orduz elkartzen dira 
kultura etxean auzotar eta auzo-
kideak, euskaraz bizi diren herri-
tarrak eta orain arte euskaratik 
aldenduta bizi izan direnak, jokoen 
bitartez oinarrizko hitz eta egi-
turak ikasten joateko. Tarteka, 
baina, bestelako ekintzak ere 
egiten dituzte, kultura etxetik 
kanpora. 

"Egiten ari garena da Antzuo-
lako talde eragileekin harremana 
sortzea, ekintza desberdinak egin 
ahal izateko, edo Joxe Marirekin 
egin dugun bezala, bere bitartez 
Uzarraga ezagutu ahal izateko, 
euskaraz, ahal den neurrian. 
Nahi duguna da Auzoko herri-
ratzea, ez geratzeko beti gela itxi 
batean", zioen Maite Telleria 
dinamizatzaileak, eguazteneko 
ekintzaren nondik norakoak azal-
tzerakoan. 

sei-zortzi auzokide 
Bizpahiru euskaldun eta sei-zor-
tzi auzokide, hamar bat lagun 
elkartzen dira astero Auzokon. 
Ekimenaren bultzatzaile den 
Euskaltzaleen Topaguneak eta 
Antzuolako Udalak egin dute 
aurreneko hiruhilabeteko balo-

razioa, eta oso positibo jo dute 
orain arte egindako bidea. Baina 
jarri dute opor osterako erronka, 
emakume auzokideak erakartzea: 

"Emakume horiek etxeetan lan 
egiten dute edo, agian, ez dauka-
te halako bizitza sozialik. Orduan, 
irailera begira, emakumeei dei 

bat egin behar diegu, eurekin 
batu eta ikusi interesik baduten, 
eta hala bada ordutegiz posible 
den ikusi, gizonezkoekin parte-
katu nahi ote duten...", zioen 
Telleriak. 

Eta antzuolar gehiago anima-
tzea ere nahi lukete. Probatu 
dutenak oso gustura daude. 
Herrian dagoen aniztasuna eza-
gutzeko aukera da haientzat eki-
mena, eta elkarren arteko zubi 
guztientzat. Datorren astean ere 
kalean ibiliko dira, herriko jaie-
tako lehen egunean, festak elka-
rrekin bizi izaten.

Auzoko ekimenaren lehenengo 
hiru hilabeteen balorazio positiboa
uzarragara txangoa egin zuten eguaztenean, Joxe Mari iturbe gidari zutela, hango kontuak ezagutzeko

Eguazteneko txangoan parte hartu zutenak, Uzarragako iturrian.  |   JuLEn irionDo

isHOR
bud Hatm Oki 
a u z o k i d e a

"Herri txikia da Antzuola, baina 
oso polita. Niri asko gustatzen zait 
Antzuola. Auzoko oso egokia da 
guretzat, kultura trukerako. 
Irailean jarraituko dut".

aR antzazu
aR bulu 
a u z ota r r a

"Momentu politak pasatzen 
ditugu, hiztegia apur bat landu 
eta... Guk egiten dugu ekarpena, 
baina eurek ere bai: euren 
herriaren berri eman eta...". 

yasiR
ma Hndi 
a u z o k i d e a

"Duela hiru urte etorri nintzen. 
Beste pakistandar bat dago 
herrian; ibiltzen naiz Nepalgoekin, 
marokoarrekin eta bertakoekin. 
Auzoko lagungarri da".

lu R des 
aR enatza 
a u z ota r r a

"Saio gehienetara joan naiz, eta 
oso esperientzia ona izaten ari da. 
Pena daukat antzuolar gutxi 
joaten direla; nahi dugu euskaraz 
ikas dezaten, baina geuk ez dugu 
gure aldetik jartzen".

Herritarrei deia, parte har dezaten
opor garaiko etenaren ostean, irailean itzuliko da Auzoko, eta 
ekimenaren bultzatzaileek nahi dute antzuolar gehiago anima 
daitezen parte hartzera. Eguaztenetan 18:00etan da hitzordua, 
kultura etxean, eta egin beharreko bakarra da auzokideekin egiten 
dituzten jokoetan-eta haiekin batera jardutea, euskara 
barneratzen joan daitezen poliki-poliki. 
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JoKin bErEziArTuA

Eguaztenean hasi ziren udalekuak. 3 eta 12 urte arteko 107 umek 
eman dute izena aurten eta lehen egunean taldetan banatu eta mural 
bat margotu zuten. Hilaren 22ra arte askotariko ekintzak egingo 
dituzte: Gantzagako ortu ekologiko batera bisita eta otxandioko 
igerilekutara irteera, besteak beste. Gainera, zuiako Koadrilako 
Euskararen Eguna Aramaion egingo da aurten, uztailaren 17an. 

Udalekuak uztailaren 22ra arte

J.b.  |  ArAMAio

Muru auzoko hondakin urak 
saneatzeko eta auzorako sarbi-
dea egokitzeko proiektua lehia-
ketara aurkeztu du Udalak 
asteon, prozedura ireki bidez.  
Iragarkiak jasotzen duenez, 
enpresa interesatuak lau hila-
bete izango ditu egin behar 
diren lan guztiak bukatzeko. 

Eskaerak, hilaren 21era arte
Obraren aurrekontua 309.878 
eurokoa da (BEZik gabe) eta 
eskaera aurkezteko azken egu-
na uztailaren 21a da, Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldiz-
kari Ofizialak (ALHAO) aurrei-
kusten duenez. 

aspaldi egin beharreko obra
Ez da albiste berria Muru auzo-
ko obrak beharrezkoak direla. 
Batez ere saneamendu lanak 
–ur zikinen eta euri uren sarea 
berritzea– eta auzorako errepi-
dea egokitzea dira egin beha-
rreko lan nagusiak. Errepidea-
ri dagokionez, auzotarrek sala-
tu izan dute larrialdi kasuetan 
auzorako sarbidea oso zaila 
dela: "Anbulantziek ez dute hona 
etorri nahi izaten, eta behin, 
sute bat gertatu zen eta suhil-
tzaileak ezin izan ziren hemen-
dik pasatu, errepidea oso estua 
delako". Dena ondo bidean, urtea 
amaitu baino lehen konpondu-
ko dira arazo horiek guztiak.

Muruko lanak egiteko 
lehiaketa ireki du Udalak 

23 metroko egurrezko zubi bat jarriko dute 
Iturrizuri eta Matxain kaleak lotzeko
Zubi bat jarriko dute Aramaioko Iturrizuri eta Matxain kaleak 
lotzeko. Plan Orokorrean jasotzen zen bi kale horiek lotzea eta 
Udalak orain du aukera lan hori egiteko. Egurrezko zubia izan-
go da, 23 metrokoa. Aurreikuspenen arabera, Nafarroako Mader-
gia enpresak bi aste beharko ditu zubia muntatu eta dagokion 
lekuan jartzeko; beraz, abuztuko oporren aurretik zubia jarrita 
egongo da. Lanen aurrekontua 30.000 euro ingurukoa da eta 
obraren kostua Udalak hartuko du bere gain. 

Oletan urte luzez bizi izan zen Bittor Kapanaga 
otxandiarrari omenaldia bihar, haren jaioterrian
Bittor Kapanaga euskaltzale eta ikertzaile otxandiarra hil zela 
hiru urte bete dira, eta omenaldia egingo diote bihar Otxandion 
bertan. Sortzez otxandiarra izan arren, Oletako Apieta baserrian 
bizi izan zen urte luzez. Korostondo jatetxean bazkalduko dute 
eta ondoren ikertzailearen gaineko solasaldia egingo dute. 20:00e-
tan jaialdia egingo dute Otxandiko elizan eta, besteak beste, 
Gontzal Mendibil, Niko Etxart, Xabier Amuritza, Unai Iturriaga, 
Igor Elortza eta Otxandioko Abesbatza arituko dira kantuan.

Kuadrillen arteko pikea 
eta mozorro afaria, festak 
ezin hobeto amaitzeko
Astelehenean bukatu ziren sanmartinak; udala "oso 
pozik" dago: "Jendea ibili da eta giro ona egon da"
JOkIN bErEZIArtUA  |  ArAMAio

Lau egunez festa giroa nagusi 
izan ostean, astelehenean amai-
tu ziren ofizialki San Martin jaiak. 
Astelehena izan zen azken eguna, 
aramaioar askorendako egun 
kutunena. Goizeko umeendako 
jolasez gain, kuadrillen arteko 
pikea eta mozorro afaria izan ohi 
dira jaietako azken eguneko eki-
taldi arrakastatsuenak. 

Pikean lau kuadrillak hartu 
zuten parte, Aramaioko Bandera 
lortzeko borrokan. Aurten parte
-hartzeak behera egin duen arren, 
proba guztietan lehia sanoa izan 
zen nagusi eta parkean elkartu 
ziren ikusleek barre sendo egite-
ko aukera izan zuten. Askotariko 
probak egin zituzten, guztiak tal-
dean egitekoak: lasterketak egu-
rrezko oholekin, zakuekin eta 
errubera irristakorrekin, urez 
betetako platerak batak besteari 
pasatzeko proba, elkarri lotuta 
sagarra lortzekoa... Eta jaiak urte-
roko umore onarekin amaitzeko, 
mozorroak kalera atera eta herri 
afaria egin zuten Bizente Goikoe-
txea plazan. Afariaren ostean, 
Bixente Senarrek jaso zuen parran-
dazale onenari ematen zaion 
Urrezko Gibela sari preziatua. 

jai herrikoiak 
Eguraldiak askorik lagundu ez 
duen arren, Udalak jaien balo-
razio positiboa egin du: "Oroko-
rrean ondo joan dira jaiak, nahiz 
eta eguraldiagatik ekintza batzuk 
ez diren behar bezala irten. Jen-
dea ibili da eta giro ona egon da. 
Urtero moduan, beti dago zer 
findu eta beste ekintza batzuei 
buelta bat eman beharko zaie, 
baina oso pozik gaude aurtengo 
jaiekin", adierazi du Kultura 
zinegotzi Lierni Altunak. Kon-
tzertuek jende askotxo mugitu 

dute eta aurtengo itzal aipaga-
rriena da kuadrillen arteko pikean 
parte-hartzeak behera egin due-
la: "Ondo egon zen arren, parte
-hartzearen beherakadari buelta 
eman beharko zaio". 

Bestalde, Udalak herriko tal-
de zein norbanakoen inplikazioa 
txalotu gura du: "Pozgarria eta 

aberasgarria da herriko taldeek 
eta norbanakoek horrenbeste lan 
egitea jai herrikoiak egiteko: 
txosnagunea kudeatzen duten bi 
taldeak, trikitixa eskola, txistu-
lariak, Papargorri eta Bizente 
Goikoetxea abesbatzak, Gazte 
Asanblada... Eskerrik eta zorio-
nik beroenak denei!". 

Aurten kuadrilla gutxiago elkartu diren arren, giro ederra izan zen nagusi.

Herri afarian, askotariko mozorroak.  |   ArgAzKiAK: iMAnoL gALLEgo

Herri afariaren ostean banatu zioten 
bixente senar aramaioarrari urrezko 
gibela, aurtengo san Martin jaietan 
parrandazaleena izan delako. gustu-
ra jaso zuen sari preziatua; goienako 
kameraren aurrean igarri zitzaion ez 
zuela kargu berria espero...
Hasteko, zorionak sariagatik!
Eskerrik asko!
Parrandazaleena izan zara zu aur-
tengo sanmartinetan, ala?
ba, ez dakit... itxura denez bai, saria 
eman didate-eta. 

bakarrik ibili zara parrandan?  
Ez. Lulu nire txakurtxo leiala izan dut 
alboan [argazkian, urrezko gibelare-
kin batera ageri da] eta, egia esan, bai 
egin dugula parranda apur bat aur-
tengo jaietan... Kar-kar. gustura ibili 
gara, jo eta ke. 
gaur [astelehena], Urrezko gibe-
la jaso ondoren, noiz bukatuko da 
parranda zuretako?
goiz, goizean goiz. Egun berriaren 
argiarekin batera joango gara etxera; 
bai ni eta baita Lulu ere. 

"Lulu' nire txakurtxo leiala izan dut alboan; 
oso gustura ibili gara aurten, jo eta ke"

BIXEnTE sEnaR | urrEzKo gibELA 2014

i.g.
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UbANE mAdErA  |  LEinTz gATzAgA

Bi egun pasatu dituzte asteon 
udalerrian 32 gaztek eta bi begi-
ralek. Kosta ala kosta izeneko 
udaleku ibiltariko partaideak 
dira. Eta Garaion eta Gorla arte-
ko ibilbidean egin dute bi egu-
neko geldialdia Gatzagan: mar-
titzenean eta eguaztenean. Hain 

zuzen ere, bertako kultura etxean 
eman dute gaua (argazkian). 

mendirik mendi, kostaldera 
Arrasateko Txatxilipurdi, Ber-
garako Jardun eta Soraluzeko 
Pil-Pilean elkarteek antolatuta-
ko udalekuak dira horiek, eta 
uztailaren 5ean hasi eta 16an 

bukatuko dira. Bada, bitarte 
horretan, Arabatik Gipuzkoara 
mendirik mendi egingo dute 
bidea gazteok, "itsasoaren lasai-
tasunean amaitzeko". Garaionen 
hasi dute abentura eta Zarautzen 
bukatuko dute. Edozelan ere, 
eguraldiaren eraginez egokitu 
egin behar izan dute hasierako 
tarteko ibilbidea; izan ere, Garaio-
netik Arangurenera ziren joate-
koak, baina eguraldi eskasak 
lagundu ez, ibilbidea egokitu eta 
horrelaxe pasatu dituzte bi egu-
nok Leintz Gatzagan.  

Udaleku ibiltarietako 
gazteak Gatzagan

Gazteak kultura etxean eguazten goizean.  |   JosEbA gAbiLonDo

LEInTZ GaTZaGa

L.z.

Gipuzkoako Foru Aldundia mantentze-lanak egiten ari da GI-2639 
errepidearen 0,8 kilometro-puntuan. Astelehenean hasi ziren lanak, 
eta euste-horma egiten ari dira errepide tarte horretan segurtasuna 
bermatzeko. Hori dela eta, semaforo bidez txandakako zirkulazioa 
dago ezarrita puntu horretan, eta arduradunek aurreikusten dute 
gaur, barikua, amaituko dituztela lanak.

Lanak Kanpanzarreko bidean

Iragarri moduan, astelehenean, herriko jaien ostean, hasi zituz-
ten hobekuntza lanak Ozkarbi elkartean. Sukia enpresak dihar-
du horretan, eta, aurreikuspenak betetzen badira, elkarteak lau 
aste emango ditu itxita. Sukaldea txukunduko dute, eraikineko 
leihoak aldatuko dituzte eta beheko solairuko komunak eta barra 
ere berrituko dituzte. 

Hasi dituzte Ozkarbi elkartea txukuntzeko lanak, 
eta hilabetez egongo da itxita erabiltzaileendako

Kultura etxeko hirugarren solairuan dagoen KZgunean izango 
da hilaren 22an, martitzena, dinamizatzailea. Erabiltzaileen 
zalantzak eta galderak erantzungo ditu, eta interesatuek hainbat 
ikastaro egiteko aukera izango dute. Ikastaroak mota askotakoak 
izan daitezke: Google Apps, sare sozialak, software librea, Pho-
toshop... Argibideetarako, deitu 943 02 36 39 telefono zenbakira 
edo idatzi tutor.elgeta@kzgunea.net helbide elektronikora.

Hilaren 22an egingo du hurrengo bisita KZguneko 
dinamizatzaileak, 09:00etatik 13:00etara

l.Z.  |  ELgETA

Atxondon egingo dute goiz-pasa 
udaleku irekietako neska-mu-
tikoek. Udaleku irekietako pro-
gramazioaren barruan urtero 
egiten dute txango bat, eta aur-
tengoa Atxondoko igerilekura 
izango da. 

Eguraldiak igerilekurako 
aukerarik ematen ez badu, bide
-gorrira egingo dute elgetarrek; 
Arrazolako bide berdera, hain 
zuzen ere. Eta oso eguraldi txarra 
bada Atxondoko frontoian jolasak 
egingo dituztela adierazi dute 
hezitzaileek. 

astelehenean entzierroa 
Urtero moduan, aurten ere entzie-
rroa izan da Elgetan. Astelehenean 
izan zen. 7-12 urte bitartekoek 
San Roke kalean egin zuten eta 
txikiek, berriz, frontoian.

Udalekuetako haurrek 
txangoa egingo dute gaur
Astelehen goizean urteroko entzierroa egin zuten

lArrAItZ ZEbErIO  |  ELgETA

Uztaileko Jai Batzordean egingo 
dute 2014ko Ferixa Nagusien 
balorazioa, baina Udaletik lehen 
balorazio positiboa egin dute 
asteon. "Jai Batzordetik eskerrak 
eman gura dizkiegu jaiak aurre-
ra ateratzeko laguntza eman duten 
guztiei", adierazi dute ohar bidez. 
"Nabarmendu gura dugu jai herri-
koiak eta parte-hartzaileak izan 
direla, bisitari asko izan ditugu-
la jaietako lau egunetan —bere-
ziki barikuan eta domekan— eta 
ez dela nabarmentzeko gertaera-
rik egon". 

Eguenerako kuadrilla kopuru 
politak gertatu zuen mozorroa 
jaiei hasiera emateko, eta bari-
kuan kanpoko jendea etorri zen 
Elgetara Oihan Vegaren DJ saioaz 
eta Hesian taldearen kontzertuaz 
gozatzera. 

Urtean zehar hamazazpi nes-
ka-mutiko jaio dira Elgetan, eta 
zapatuan ongietorria egin zieten 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan. Ikusmina sortu zuen, baita 
ere, udalbatzak lehenengo aldiz 
egindako soka-dantzak, eta herri-
ko neska-mutikoek egindako 
euskal dantzen saioak ere oso 
harrera polita izan zuen.

Herri bazkariko paella jane-

rako 600 txartel saldu ziren, eta, 
zezentxoetan ezusteren bat edo 
beste egon bazen ere, badirudi 
ez dela ezer larria izan.

argazki lehiaketa 
Eneritz Larreak irabazi du aur-
ten Elgetako jaietako argazki 
lehiaketa. Lehiaketak bost parte
-hartzaile izan ditu —guztiak 
herritarrak–, eta argazkiak 37 
izan dira. Udalak atzo goizean 
eman zuen epaiaren berri; Eneritz 
Larrea elgetarraren argazki batek 
—ezkerrean ikusgai— merezi 
izan du sari nagusia, eta argazki 
hori izango da hurrengo urteko 
jaien programako azal nagusia. 
Larreak, gainera, tableta bat jaso-
ko du opari.

athletic-zaleen orga 
Bolatoki tabernan jarraitzen du 
Intxortako Lehoiak lagunarteak 
domekan zozketatu zuen orgak. 
Urtero moduan, jaki goxoz bete-
tako orga da, eta 302 zenbakidun 
txartela aurkezten duenak era-
mango du etxera. 

Ordezko zenbaki saritua ere 
badago: 720, hain zuzen ere.  Sari-
tutako txartela edukiz gero, Bola-
toki tabernan eman behar da 
aditzera.

Argazki irabazlea.  |  EnEriTz LArrEA

Udalekuetako umeen entzierroa, astelehenean, San roke kalean.  |  L.z.

Lehen balorazioan herritarren 
parte-hartzea nabarmendu dute
Eneritz Larreak jasoko du Ferixa nagusiko jaietako argazki lehiaketako saria

lehiaketak bost 
parte-hartzaile 
izan ditu eta 
argazkiak 37 
izan dira

Kasu bietan interesatuek hilaren 17ra arteko epea dute izena 
emateko, eta ezinbestekoa da Elgetan erroldatuta egotea. Hezitzai-
le lanposturako eskatzen dituzte, gainera, 18 urtetik gorakoa izatea, 
euskalduna izatea, eta hezkuntza zein aisialdi lanetan esperientzia 
frogatua izatea. Hautagaiek azterketa idatzia egin beharko dute. 
Garbitzaile lanposturako ezinbestekoa da langabezian egotea. 
Baloratuko dituzte esperientzia, euskara, egoera familiarra...

Udalak hezitzaileak eta garbitzaileak behar ditu; 
lan poltsan izena emateko epea zabalik da
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Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

AKUPUNTURA

INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ALBAITARIAK

ETxEBERRIA JULIO  
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OfIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DENTISTAK

ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIGLIA SILvANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE ANE MAITE / ITZIAR ARANDO
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / Torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA

TAMAyO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK

INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA

GOROSARRI ZUBIZARRETA, xABIER DOKTOREA 
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA

AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA

LARRAñAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOPEDIA

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK

AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

NEUROLOGIA
AGUSTIN SAGASTA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OPTIKAK

BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA

MARIA vICTORIA ANITUA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK

UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA  
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA

BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

PODOLOGOAK

ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKOLOGOAK

ARKAITZ IRAZABAL PSIKOLOGO KLINIKOA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

GARMENDIA LANDER  
PSIKOLOGO KLINIKOA - PSIKOTERAPEUTA
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86 / 669 10 13 93

NUñEZ TxOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

vICENTE HUESO PSIKOLOGO KLINIKOA  
(AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSIKIATRIA

IñAKI MADARIAGA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yOGA

SAMADHI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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Amateur mailako ziklista one-
nak Antzuolan izango dira 
domekan (10:00), Antzuola saria-
ren 69. edizioan. Euskaldun 
Torneoak ez du atsedenik izan 
–joan den astean Gatzagan izan 
zuten lasterketa–, baina Lehen-
dakari Txapelketak atseden 
izan du ekainaren 24a ezkero. 
Eta, hain justu, debagoiendar 
bat izan zen orduan protago-
nista, Gipuzkoa taldeko Eneko 
Lizarralde bergararrak irabazi 
zuen-eta lasterketa, Tolosan. 

Domekan, ikusteko dago 
talde bakoitzetik ze txirrindu-
lari etorriko diren, baina Gipuz-
koako, Ziraunako eta Debaba-
rrenako ordezkari debagoien-
darrak irteera puntuan izango 
dira, beste ziklista askorekin 
batera.  

130 kilometro aurretik 
Ibilbideak ez du aldaketarik: 
lehenengo 68 kilometroak 
Antzuola eta Oñati artean egin-
go dituzte. Deskarga igoko dute 
gero, baina aukeraketa eraba-
kigarria Asentziok egingo du, 
110. kilometroan. Helmuga 12:50 
aldera izango da.

antzuola saria domekan, 
sasoian dauden ziklistekin
iñaki Leteren oroimenezko lasterketak 
Lehendakariko ziklista onenak batuko ditu

ENEkO AZkArAtE  |  bErgArA

Lehenengo mailako Eibar aste-
lehenean, uztailak 14, hasiko da 
denboraldia prestatzen, nahiz eta 
entrenatzaile taldeak asteak dara-
matzan jardunean. Baina Eibar-
ko jokalariek ez dituzte lehenen-
go izerdiak Ipuruan botako, 
Agorrosinen baizik. Izan ere, 
Eibarko eta Bergarako klubek 
akordioa egin dute. 

asmoa, hiru urterako 
Hain zuzen ere, hiru urterako 
hitzarmena egin nahi dute Ber-
garak eta Eibarrek, baina orain-
dik ez daukate guztia zehaztuta. 
Izan ere, Eibarren hasierako 
asmoa zen Mondra futbol taldea-
ren lehengo futbol zelaia, Gara-
gartzako Atxabalpe, egokitzea 
eta hori erabiltzea entrenamen-
duetarako. Edozelan ere, bazter-
tu egin dute ideia hori, Atxabal-
pe egokitzeak inbertsio handia 
eskatzen du-eta.

Horrenbestez, Bergarakoa 
aukeratu dute. Baina zergatik? 
Hasteko, Agorrosin delako belar 
naturaleko inguruko futbol zelai 
bakarrenetakoa. Hamar kilome-
trora dute armaginek, gertu. Eta 
partidu ofizialak jokatzeko era-
biltzen duen Ipuruaz gainera, 

beste belar naturalekorik ez dau-
kalako Eibarrek. Ipurua ondokoa 
belar artifizialekoa da. 

agorrosinen mantentze-lanak 
Bergarako klubak ez du dirurik 
zuzenean jasoko Eibarren parte-
tik, astean bi entrenamendu saio 
egin dezan uztearren. Baina Ago-
rrosin futbol zelaiaren mantentze
-lanez arduratuko dira Eibarko 
zelai-zaintzaileak. Eta, horretaz 
gain, aurten zelaia jaso eta hain-
bat egokitzapen-lan egin dituzte, 
"euro askotako inbertsioa", Ber-
gara KEtik adierazi dutenez. 

Ondo ezagutzen duten zeiala
Dena dela, ez da izango berria 
Eibar Bergaran entrenatzen ikus-
tea, azken urteotan Eibarrek, 
tarteka-marteka, erabili du-eta 
Agorrosin entrenatzeko; astean 
behin ere erabili izan dute. Bada, 
aurrerantzean, elkarlan hori indar-
tu eta, gutxienez, astean bitan 
entrenatzeko asmoa agertu dute 
armaginek, eta hala hitzartuko 
dute bi klubek. 

Udako entrenamendu saioak.
Eibarrek, esan bezala, uztailaren 
14an, astelehena, hasiko du den-
boraldi-aurrea. Uztailaren 14an, 

16an, 18an, 22an, 23an eta 24an 
Bergarako futbol-zelaian entre-
natuko dira, 10:30ean hasita. Eta 
Gaizka Garitanoren mutilak abuz-
tuko hiru astetan ere entrenatu-
ko dira Agorrosinen. Denboraldian 
barrena, ostera, astean birritan 
etorriko dira.

eibar taldea agorrosinen prestatzen 
hasiko da denboraldi historikoa

Astelehenean, hilak 14, jokalariek bergaran egingo dute lehenengo entrenamendu saioa

gaizka garitanoren mutilak denboraldian zehar astean birritan etorriko dira bergarara

Urko Vera, eibartarren goletako bat ospatzen.  |   EibAr

xAbIEr UrZElAI  |  ArrAsATE

Denboraldiko hitzordu nagusia-
ren atarian, Malen Ruiz de Azuak 
sasoian dagoela berretsi du Cas-
tellon egindako Espainiako Txa-
pelketan; izan ere, domekako 
lan-saioan, Super Amara BAT 
taldeko ordezkariak 3,95 metroko 
saltoa egin zuen pertikarekin, 
eta urrea eman zion horrek.  

Arrasatekoak lehenago ere 
eskuan zuen AEBetan egingo 
duten junior mailako Munduko 
Txapelketarako txartela, baina 
domekako markak berretsi egiten 
du Eugenen –Oregon– lan txuku-
na egin dezakeela [4,02 metroko 
marka du]. Eta, bide batez, iaz 
Italian egindako [Rietin] Euro-
pako Txapelketak utzitako zapo-
re gazi-gozoa ahazteko aukera 
izango du. Hala, Arrasateko harro-
biko atleta datorren astean abia-
tuko da AEBetara, uztailaren 

22tik 27ra bitartean egingo duten 
txapelketan parte hartzera. 

Ruiz de Azuarekin batera 
Maialen Axpek ere lan ona egin 
zuen Durangon egindako prome-

sen mailako Espainiako Txapel-
ketan, urrea jantzita (3,85). Istar 
Dapenak, berriz, min hartuta 
hartu zuen parte, eta, hala ere, 
laugarren sailkatu zen (4,50). 

Malen ruiz de Azua, Mojategiko instalazioetan.  |   X.u.

Diego rubio, iaz.  |   X.u.

munduko Txapelketarako txartela 
berretsi du ruiz de azuak Castellon
Arrasatearra AEbetara joango da datorren astean, oregonera

Abuztuaren 2an 
Eibar-racing

Agorrosin erabiltzearen 
truke, baita ere, Eibarrek 
urtero lagunarteko bat 
Bergaran jokatzeko 
konpromisoa hartu du (eta 
sarrerekin batutako dirua 
Bergararendako izango 
da). Hala, lagunarteko hori 
denboraldi-aurrean 
jokatuko dute, eta 
Santanderko racing 
izango da Eibarren 
kontrarioa. Abuztuaren 2an 
jokatuko dute, 19:00etan. 
Kantabriarrek Bigarren 
Mailan jokatuko dute 
datorren denboraldian.

aTLETIsmOa ZIkLIsmOa
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
PROfESIONAL LIBERALAK

ABOKATUAK
BERNARDINO MAIZTEGI 
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

BEGOñA LASAGABASTER
ARRASATE / Iturriotz 15, 1 A
Tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

RAfAEL ARANBURU
BERGARA / Irizar 5
Tel.: 943 76 10 81

ROSA BEITIA / ATxEN MUNGIA /  
NAIARA MENDIBIL (ZENBAKI)
ARETXABALETA / Basabe ind. f-0-10-pab.
Tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

AHOLKULARITZAK
AIERDI AHOLKULARITZA
BERGARA / Artekale 1
Tel.: 943 76 03 50

ANDRA MARI AHOLKULARITZA
ARETXABALETA / Andra Mari auzunea 3
Tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

ASEGI AHOLKULARIAK
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
Tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

TBG AHOLKULARITZA
BERGARA / Matxiategi 36
Tel.: 943 76 90 83

ZENBAKI AHOLKULARIAK
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
Tel.: 943 71 21 12
Faxa: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

ARKITEKTOAK
BIARK ARKITEKTOAK
ARRASATE / Usaetxe plaza 1, behea
Tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

ARKITEKTO TEKNIKOAK
JESUS LASKURAIN PEREZ
BERGARA / Zurradero 4
Tel.: 943 76 53 53

ETxE ADMINISTRAZIOAK
URIBESALGO ADMINISTRAZIOAK
ARRASATE / Pablo Uranga 3, behea
Tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net

woPEAK

Wopeak espedizioko kide Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo eta Mikel 
zabaltza hasi dira garaierara egokitzen, 5.000 metrora hainbat gau 
igaro dituzte-eta vivac egiten. Hori bakarrik ez, egunok aprobetxatu 
dituzte kanpaleku nagusitik lehenengo kanpalekura materiala 
igotzeko. Horrekin batera, konturatu dira Paiju Peak-era igotzeko 
gainditu beharreko hormak iaz baino elur gutxiago duela. Hala, 
egunotan kanpaleku nagusian atseden hartu ostean, astelehenean 
ostera ere lehenengo kanpalekurako bidea hartzeko asmoa dute. 

Hasi dira garaierara egokitzen 

eskoxtrem martxa bihar, 
bidezidorretan oinarrituta

xAbIEr UrZElAI  |  EsKoriATzA

Biziberritu edo hil, pentsatuko 
zuten Eskoriatzako mendi bizi-
kleta martxa antolatzen ibiltzen 
diren lagunek. Eta lehenengo 
aukeraren aldeko apustua egin 
dute, bihar, zapatua, egingo duten 
EskoXtrem-en ibilbidea ikusita: 
"Jendea gauza berri bila dabil, 
eta Arrasateko, Aretxabaletako 
edota Oñatiko mendi bizikleta 
martxek joera berria izan dute 
azken bolada honetan, bidezidor 
gehiago, jaitsiera teknikoagoak... 
Hala, Eskoriatzako martxak 25 
urte beteko ditu, eta erabaki 
dugu guk ere pista zabalak albo-
ratzea eta beste proposamen bat 
egitea", adierazi du Iban Diaz 
antolatzaileak.

Emaitza ikusgarria izango 
da, seguru, baina horrek lan 
galanta dakar aurretik: "Irailean 
hasi ginen bidezidorrak bilatzen, 
berriak egiten, bata bestearekin 
lotzen... Emaitzarekin gustura 
geratu gara, baina ikusteko dago 
jendeak zapatuan zer esaten 
digun". Ibilbide motza (21 kilo-

metro) zorrotza dela aitortu digu-
te eta luzea (37 kilometro), berriz, 
sasoian daudendako. "Jaitsiera 
politak daude, teknikoak, baina 
egingarriak. Eta bai, inguruko 
jaitsiera eder guztiak egiteko, 
lehenengo igo egin behar da". 

Bihar, zapatua, 09:00etan hasi-
ko dute martxa, eta 08:15etik 
egongo dira izenak hartzen (15 
euro), plazan. 

urritik uztailera aurreratu dute Eskoriatzako martxa; 
antolatzaileek lan handia egin dute ibilbide berriaz

Gatzagako martxa, Arlaban gainean.  |   goiEnA

x.U.  |  ArrAsATE

Iaz baino talde bat gutxiagorekin, 
baina 24 orduko txapelketa txu-
kuna egiteko moduko kopuruaz 
hasiko dute bihar, zapatua, Zal-
dibarko 24 ordukoa (10:00etan 
hasita): "Iaz finala goizaldeko 
bostak aldera jokatu genuen, 
baina ordu horretan jende gutxi 
geratzen da finala ikustera", 

adierazi du Ander Arizaleta 
antolatzaileak. Hala, aurtengo 
finala 02:30ean hasiko dute. 

Ligaxkako partiduek hogei 
minutu iraungo dute eta kan-
poraketetakoek, berriz, 25 minu-
tu. Bada, antolatzaileek Wha-
tsapp bidez bidaliko dituzte 
ordutegiak, eta Goiena.eus-en 
ere badaude. 

Hamahiru taldek eman dute izena bihar 
goizean hasiko duten zaldibarko 24 ordukoan

Esanak

"Pista zabalak 
alboratu eta 
ibilbide berria 
egin dugu" 

i b a n  D i a z   |   a n t o L at z a i L e a

mEnDI BIZIkLETa

aLPInIsmOa

aRETO fUTBOLa
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A. ArANbUrUZAbAlA  |  ArrAsATE

Dantzaren bitartez ikasgelan lan-
tzen diren askotariko ikasgaiak 
lantzea du helburu Dantzagela 
laborategiak. Proposamen hori 
egin zieten Dantzaz konpainiakoek 
Arizmendi Ikastolakoei iazko 
ikasturtean, ikastolaren ezauga-
rriak oinarri hartuta esperientzia 
pilotua abian jartzeko toki apro-
posa zelakoan (besteak beste, 
hainbat herritan eta gunetan 
banatutako Lehen Hezkuntzako 
ikasleak izatea). 

Hezkuntza formala eta ez-for-
mala txertatzeko aukera parega-
bea ikusi zuten ikastolakoek eta 
horrela abiatu ziren dantzarien 
abenturan Lehen Hezkuntzako 
5. mailako bederatzi ikasgeletako 
200 ikasle eta horien irakasleak. 
"Hasieratik erakarri gintuen 
proiektuak, dantzari profesiona-
lak izateaz gainera, gure ikasto-
laren helburuekin bat zetorrela-
ko. Firi Fara egitasmotik ezagu-
tzen genuen elkar. Artelekun 
zuten egoitzako bileretan marraz-
tu genituen, hasteko, egitasmoa-
ren lan ildoak; irakasleekin lan-
du genituen, gero, Dantzazekoen 
Naufragoak ikuskizuneko osa-
gaiak eta horiek ikasgaietan 
txertatzeko moduak; ondoren, 
hiru astean dantzariak etorri 
ziren lau gunetara, Arimazubira, 
Gazteluondora, Santa Teresara 
eta Almenera, ikasleekin koreo-
grafiak lantzera, eta borobiltzeko, 
ekainean erakutsi zuten ikaski-
deen eta irakasleen aurrean Nau-
fragoak ikuskizunaren euren 
bertsioa", azaldu du Gari Ibar-
tzabalek, Arizmendiko hezkuntza 
ez formaleko arduradunak.

kantuak ikasgai bihurtuta
Sarrionandia idazlearen lanetan 
sakontzeko aukera izan dute Dan-
tzagelan, idazle horretan oina-
rritutakoa da-eta abiapuntu izan 
duten Naufragoak lana; horrez 
gainera, askotariko euskal musi-
karien abestiak ere ikasgai bila-
katu dituzte. "Ruper Ordorikaren 
Hiriak abestiaren aitzakian, mun-
duko hiriak ezagutu zituzten; 
Hondamendia kantuarekin, berriz, 
parean tokatu zitzaigun eta gure 
ikasle askok ere etxean bizi izan 
zuten Fagorren krisia lantzeko 
baliagarria izan zitzaigun; eus-
kara ikasgaian literatura lantze-
ko beste bide batzuk ere zabaldu 
zizkigun... egia esan, hor ikusi 
dugu guk benetako aberastasuna", 
dio Ibartzabalek, eta zera gaine-

ratu du: " Liburuetako ikasgaiez 
gainera, bestelako formazioa ere 
jaso dute ikasleek oso feedback 
ona izan duten dantzariekin. Oso 
dinamikoak izan dira tailerrak 
eta sormena lantzeko aukera ere 
izan dute ikasleek, koreografoen 
paperean bete-betean sartuta". 

Datorren urtean bigarrenez 
Gustura daude laborategian par-
te hartu duten bi aldeak jasotako 
fruituekin; datorren ikasturtean 
Dantzagela2 egingo dute, segur 
aski, hirugarren zikloko ikaslee-
kin. "Asmoa izango da datorrenean 
hamazortzi gelatako ikasleekin 
gauzatzea, maila bietako ikasleak 
elkarrekin nahastuaz", azaldu 
dute Arizmenditik.

Asteburu honetan Lekeitioko 
25. Antzerki Jaialdiaren barruan 
hondartzan estreinatuko duten 
Itsaslaboa. Txoriak zoroen itsasoa 
lana izango dute abiapuntu. Hori 
horrela, besteak beste, eromen, 
osasun mental eta askatasun 
kontzeptuak aztertuko dituzte 
laborategian parte hartuko duten 
ikasle eta irakasleek.

Arizmendi ikastolako 5. mailako 200 ikasle izan dira dantzan oinarritutako ekimenean

Dantzagela: arizmendi ikastolaren 
eta Dantzaz konpainiaren laborategia

Dantzagela proiektuko Arizmendiko ikasle batzuk, landutako koreografiak entseatzen.  |   ArizMEnDi iKAsToLA

Dantzaz konpainiakoek Naufragoak ikuskizunaren erakustaldia egin zieten Arizmendiko ikasleei.   |   ArizMEnDi iKAsToLA

 

"Beste 
batzuekin 
partekatzeko 
laborategia da 
Dantzagela"
Dantzaz konpainiako zuzen-
dari nagusia da saenz de 
ugarte. Dantzagelan buru-
belarri ibili da hura ere.
Aurten egin duzuen lanik 
mimatuena dela diozu.
Aspalditik egin gura genuen 
zerbait da laborategia, gipuz-
koako ikastetxe gehienetan 
dugun Firin Faran egitasmoaz 
haratago joateko helburuaz.
Zein zen zuen asmoa? 
Proposamena oso sinplea zen; 
hau da, arlo artistikoaz edo 
fisikoaz gainera, dantza bes-
te ezagupen arlotan erabilga-
rria zen frogatzea. 
barrurako lana izan den 
arren, zeresana sortu du.
Laborategia beste batzuekin 
konpartitu beharrekoa da. Arlo 
pedagogikoan zein dantza 
konpainientzako lan egiteko 
beste modu baten erakusleiho 
moduan. Edozeinek errepika-
tu edo bere modura moldatu-
ta erabiltzekoa. Leku askota-
tik deitu digute. 
bigarren dantzagela ere  
badator. 
bai; Itsaslaboa. Txoriak zoroen 
itsasoa lanean oinarrituko 
dugu. Aurten egindakoak 
zuzendu baino gehiago, proiek-
tua mamitzea da erronka. 
ikastolak programa prototipoa 
eratu gura du eta guk, berriz, 
Dantzagelari etekin handiagoa 
atera gura diogu.

fERnanDO 
saEnZ DE UGaRTE 
DAnTzAz KonPAiniA

DAnTzAz KonPAiniA

Esanak

"Ikasle eta 
dantzariek 
feedback ona 
izan dute" 

g a r i  i b a r T z a b a l   |   a r i z M e n d i
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ANE ElOrdI  |  ArrAsATE

Jon Zabal mago bilbotarrak ema-
naldia egingo du Arrasateko Seber 
Altube plazan gaur, egubakoitza, 
20:00etan, Udazabal jaialdiaren 
baitan. Pertsonekin ilusionismoa 
lantzen duen magoa da, eta hel-
duei zuzendutako saioak egiten 
ditu. Urte asko daramatza magia-
ren munduan, eta ilusionismoa 
eta karta jokoak ditu gustuko. 
Arrasaten bere azken lana aur-
keztuko du: El suceso. Antzokie-
tarako sortutako lana zen, hasie-
ra baten, baina aurten kaleko 
emanaldietarako moldatu du, eta 
ikuskizuna aurkezten dihardu. 

El suceso izeneko ikuskizuna aur-
keztera zatoz. Nolakoa da?
Pertsonen pentsamenduak asma-
tzean oinarritutako ikuskizuna 
da. Ordubete inguru irauten du, 
eta ikusleak dira protagonistak, 
gehienetan pertsona helduak; 
hala ere, inoiz haurrek ere har-

tzen dute parte. Ez dauka egitu-
ra finkorik, partaideen arabera-
koa izaten da; beraz, ez daude 
ikuskizun berdin bi, nahiz eta 
guztiek El suceso izena izan.
Pertsonekin ilusionismoa lantzen 
duzu; zer dela eta jorratzen duzu 
magiaren arlo hori?
Duela urte asko aukeratu nuen 
ilusionismoaren adarra. Egia 
esan, ez dakit zehazki zergatik 
aukeratu nuen. Baina egia da 
asko erakartzen nauen magia 
mota dela, eta nire izaerarekin 
bat dator. Gainera, magia mun-
duan ez da askorik jorratu, eta 
jendearen arreta asko erakartzen 
du. Hala ere, nire mago ibilbidean 
karta jokoak ere egin izan ditut; 
egun, mentalismoan dihardut, 
kartak alboratuta ditut, orain 
aisialdira mugatu ditut.
debagoienean ibilia zara. duela bi 
urteko Udazabal jaialdian egon 
zinen, baita magia mostran ere. 
gogotsu zatoz bailarara?
Egia da oso gustura aritu nintze-
la Arrasaten egon nintzen aurre-
koan ere. Orduko oroitzapenak 
onak dira, beste espektakulu bat 
egin nuen, eta jendearen eran-
tzuna ona izan zen. Izan ere, 
berezia da bailaran magiarekiko 
duten afizioa.
magia ikuskizunetan eta, batez ere, 
pertsonen arteko ilusionismoan, 
ikus-entzuleen partaidetza garran-
tzitsua da?
Beharrezkoa da publikoaren eran-
tzuna nire espektakuluetan; izan 
ere, ikus-entzulerik izan ezean 
saioak ez du zentzurik. Esatera-
ko, aktore batek edo trapezista 
batek bere emanaldia ikus-entzu-
le gabe egin dezake, baina nik 
lantzen dudan magia motan ezi-
nezkoa da. Pertsona barik ezin 
dut magiarik egin, haien buru-
tazioak asmatzen baititut.
Parte-hartzea eta umorea, biak dira 
ikuskizunaren giltzarriak? 
Gerturatzen direnen parte-hartzea 
umorea bezain garrantzitsua da 
niretzat. Umoreak askotariko 
erabilerak izan ditzake magia 
ikuskizunetan; umorea giltza eta 
teknika ere bada. Askotariko 
sentsazioak sortzeko erabiltzen 
dut nik umorea; esaterako, par-
te-hartzaileak distraitzeko, lasai-

tzeko edota urduritzeko; oso arma 
baliagarria da magian.
garrantzitsua da ikuskizuneko 
publikoak barre egitea?
Nire ustez, mago baten jardunean 
ikus-entzuleengan barrea eragi-
tea ez da beharrezkoa. Izan ere, 
badira mago asko egiten duten 
lanagatik onak direnak, eta ez 
dute umorerik erabiltzen. Hala 
ere, nik gustuko dut publikoari 
barrea eragitea, nire izaeraren 
parte ere badelako. Estrategia 
psikologikoa ere bada, parte har-
tzen dabilen pertsona nahi dudan 
eremura eramateko.
magoen ezaugarrietako bat sor-
tzailea izatea ere bada. Joko eta 
ikuskizun berriak egiten denbora 
luzea ematen duzu?
Egia da magiaren arloan etenga-
be sortzea garrantzitsua dela. 
Baina, batzuetan, nahi baino 
denbora laburragoa eskaintzen 
diogu gauza berriak sortzeari; 
sarritan, egiteke geratzen den 
ikasgaia da, niri hori gertatzen 
zait. Hala ere, El suceso-k badau-
ka atal bat oso berritzailea dena, 
egiten diren trikimailuak ez bai-
tira beste inon egiten.
Ikuskizunez gain, magia liburuak 
ere argitaratu dituzu. Arlo teorikoa 
behar bezala lantzen da?
Magiari buruzko bi liburu idatzi 
ditut, eta, egia esan, ez da oso 
ohikoa magiari buruzko liburuak 
argitaratzea. Niretzat, liburua 
idaztea magiari zor diodana ema-
tea da; hau da, nik nire kabuz 
sortu eta ikasi ditudan trikimai-
luak besteen esku uztea. Magia-
rekiko maitasunagatik egin ohi 
dudan gauza da.
bilbon bada magia eskola bat; badu-
zu loturarik horrekin?
Ez; nire ustez, magia eskola batek 
hasiberriei trikimailu guztiak 
eskura ematen dizkie, eta magia-
ren oinarria sekretutasuna da. 
Nork bere joko eta trikimailuak 
sortu behar ditu, eta ikaskuntza 
prozesuak pertsonala izan behar 
duela uste dut, nahiz eta gero 
magoak elkartu egiten garen eta 
ezagutzak partekatzen ditugun. 
Eskola batek sorkuntza mugatu 
egiten dio ikasleari. Nire ustez, 
mago baten ardura emanaldiak 
ematea da, eta ez irakastea. 

Jon zabal magoa.  |   Jon zAbAL

"Ikuskizunean 
egiten diren zenbait 
trikimailu ez dira 
beste inon egiten"

jon zabal | Magoa

"Pertsona barik ezin 
dut magiarik egin, 
haien burutazioak 
asmatzen baititut"
Jon zabal magoak ilusionismoa lantzen duen 
ikuskizuna eskainiko du, udazabalen baitan

ANE ElOrdI  |  EsKoriATzA

Aretxabaletak kaleko kultura 
ekitaldiei agur esango die 
gaur, denbora batez, The 
Romanticos taldearen kon-
tzertuarekin. Gipuzkoarrek 
swing, blues eta funk doinue-
kin itxiko dute zazpi ekitaldi 
eta herriko zazpi toki batzen 
dituen 7 x 7 kultur egitasmoa. 
Ekainaren 6an ekin zioten 
ekimenari eta gaur, uztailak 
11, 19:00etan Iralarri plazan 
eskainiko duten kontzertua-
rekin bukatuko da aurtengo 
edizioa. Orain arteko emanal-
diek izan duten erantzuna 
postiboa izan da.

Hirukote gipuzkoar batek 
ekin zion taldea sortzeari, 
2009an. Iker Piris tolosarra 
izan zen sortzaileetako bat, 
eta egun, taldearen baitan bi 
ardura ditu: ahotsa eta gitarra. 
Jazz musikaren arloan ibil-
bide oparoa duen musikaria 
da; Donostiako eta Gasteizko 
jazzaldietan hartu du parte, 
esaterako. Taldean lagun ditu 
Xabier Barrenetxea baxu-jo-
tzailea eta Paul San Martin 
piano-jotzailea, biak gipuz-
koarrak. Kanta gehienak Car-
los Sagi laugarren taldekidea-
renak dira.

Bluesa zainetan
Hasieratik bluesa lantzen du 
taldeak. Mota horretako kan-
ten moldaketak egin izan 
dituzte, baita abesti propioak 
sortu ere, swing, rythm-and
-blues, funk eta blues kutsua 
dutenak. 2012ko ekainean My 
Time izeneko lehen diskoa 
kaleratu zuten, Gaztelupeko 
Hotsak diskoetxearen eskutik; 
ingelesez abestutako hamaika 
kantek osatzen dute diskoa. 
Horiek izango dira entzungai 
Aretxabaletan.

gaur agurtuko 
dute '7 x7' kultur 
egitasmoa, The 
romanticos-ekin

ANE ElOrdI  |  bErgArA

Aroztegi aretoan ikusgai daude 
Juan Antonio Palacios argazki-
lariaren zenbait lan. Erakusketak 
argazkilari eibartarraren argaz-
kiak biltzen ditu, askotariko 
estilo eta gaiak biltzen dituztenak; 
adibidez, herri kirolak, erretra-
tuak eta natura. Gehienak euskal 
gaiekin lotutakoak dira.

Aroztegi aretoko erakusketak 
zenbait arlo ditu; alde batetik, 
ikusgai daude hainbat euskal 
txokotako paisaiak, askotariko 
argi eta koloreekin jokatzen du 
argazkilariak, eta ikusgarriak 
dira lanak; bestalde, zuri-beltze-
ko erretratuen bildumatxoa ere 
badago, eta natura hilekin (bode-
goiak) egindako konposaketa bat 
ere ikus daiteke.

Bergarako Udalak antolatuta, 
uztailaren 4tik 20ra bitartean 
ikusgai izango da erakusketa: 
martitzenetik barikura 18:00eta-

tik 20:30era; zapatuetan 12:00eta-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:30era; eta domeka eta jaiegu-
netan 12:00etatik 14:00etara. 

argazkilari saritua
Sona handiko argazkilaria da 
Juan Antonio Palacios, eta natu-
ra gai hartuta argazkiak ateratzea 
du gustukoen. Hala ere, bestela-
ko gaiak ere lantzen ditu, eta 
Bergarako erakusketan argazki 
horien guztien ale txiki bat dago 
ikusgai. Ildo zehatzik gabeko 
erakusketa da, baina argazkila-
riaren hainbat bildumatako lanak 
batzen dituena . Palaciosek zen-
bait sari eta aitorpen jaso ditu; 
esaterako, azkena, Turkiako XI. 
Adana Rotary Clubeko portafolio 
onenaren saria, ohorezko aipa-
mena egin zioten, eta Greziako 
argazkilaritza zirkuituan lau 
diploma jaso ditu aurten; adibidez, 
lehenengo postukoa.

juan antonio Palaciosen argazki bilduma 
erakusgai dago bergarako aroztegi aretoan
Erretratuen, paisaien eta natura hilen argazkiekin osatutako bilduma da

Juan Antonio Palaciosen argazki erakusketa Aroztegi aretoan.  |   AnE ELorDi
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ANE ElOrdI  |  bErgArA

Gaurk, soul eta funk doinuak 
izango dira protagonista Beru-
mugan. Kantabriatik etorritako 
Vespa Groove taldeak eskainiko 
du kontzertua, 22:00etan, Espo-
loian. Jazz musikan adituak diren 
zenbait kidek osatzen dute taldea, 
eta askotariko doinuen konbina-
zioa eskainiko dute. Taldeko baxu
-jotzailea Toñok adierazi duenez, 
pozik daude Bergaran kontzertua 
eskainiko dutelako. 

Sei urteko ibilbidea duen tal-
dea da, eta jazz fusioa egiteko 
bildu zen boskote bat du erroetan. 
Gaur egun, zortzikotea da: Chis-
co Villanueva saxofoi-jotzailea, 
Rafael Santana teklatu-jotzailea, 
Javier Garcia gitarrista, Rodri 
Irizabal bateria-jotzailea, Toño 
Gutierrez baxu-jotzailea, Maca-
rena Soto Maki abeslaria, Benja-
min Blanes tronpeta-jotzailea eta 
Edu Diez tronboi-jotzailea irten-
go dira agertokira.

Lehenengoz etxetik kanpo
Vespa Groove lana ezagutzera 

emango dute Espoloian; udaberrian 
kaleratu dute. Orain arte Kanta-
brian ibili dira lana aurkezten, 
eta lehenengoz lana aurkeztera 
kanpora irtengo dira. Askotariko 
doinuak joko dituzte; esaterako, 
60ko, 70eko eta 80ko hamarkade-
tako musikari ezagunen bertsioak; 
dantza zein kanturako aukera 
izango dute Espoloira bertaratzen 
diren musikazaleek.

Vespa groove taldeak lehen 
lana aurkeztuko du gaur
Jazz, soul, blues, funk eta rock doinuak entzungai izango dira Espoloian gaur

Vespa Groove taldea.  |   VEsPA grooVE

ANE ElOrdI  |  oñATi

Goretti Abaunz abeslari gazteak 
Euskal Telebistako Stars.Izarrak 
kalean hartu du parte. Atzo ilun-
tzean estreinatu zen saioa, eta 
oñatiarrak Hesian taldearen Noiz 
itzuliko zara? kanta abestu zuen. 
Egindako lanarekin gustura dagoe-
la adierazi du.

Oñatiko abesbatzari loturiko 
musika ibilbidea izan du gazteak; 
izan ere, Ganbararen parte izan 
da. Hain zuzen ere, aurten, Gan-
bara Txiki, Gazte zein helduen 
taldearekin aritu da. Bertako 
irakasleak eman zion telebista 
saioaren berri, eta, etxekoekin 
hitz egin ondoren, bere burua 
aurkeztea erabaki zuen. 80 par-
taideren artean, hamasei auke-
ratu zituen epaimahaiak; horie-
tako bat da Goretti Abaunz.

Saio berritzailea da; izan ere, 
parte-hartzaileek ez dakite noiz 
abestu beharko duten. Sorpresaz, 

saioko aurkezleak agertzen dira, 
jantzi eta kalean abestu behar 
dute; ondoren, kaleko jendeak 
erabakitzen du zein den irabaz-
lea. Abeslari oñatiarraren ustez, 
formatua oso egokia da, berri-
tzailea. Kalean abestea diberti-

garria dela dio. Gainera, ahotsaz 
gain, beste elementu batzuk ere 
hartzen direla kontuan eta espe-
rientzia oso aberasgarria izan 
dela adierazi du. Telecinco kate-
ko La Voz Kids saiora ere aur-
keztu zen Abaunz.

ANE ElOrdI  |  oñATi

Josean San Torcuato Imaz ber-
gararrak bere lanak ikusgai 
jarri ditu Oñatin. Erakusketak 
hamasei lan biltzen ditu, horie-
tako hamar grabatuak dira eta 
beste sei lumatxoak. Denek lan-
tzen dituzte Oñatiko gai, toki 
eta ekitaldi esanguratsuak. 

Askotariko artelanak egiten 
ditu artista bergararrak; besteak 
beste, grabatuak, lumatxoak, 
olioak eta akuarelak. Horietako 
batzuk aukeratuta antolatu du 
erakusketa. Oñatin ikusgai 
dauden grabatuetan herriko 
toki eta ekintza esanguratsuak 
irudikatzen dira; besteak beste, 
Aizkorriko tontorra, Arantza-
zuko apostoluak, Oñatiko plaza, 
Oñatiko buruhandien konpar-
tsa eta San Martin, Santa Luzia 
eta Santxolopetegi ermitak. 
Guztiak San Torcuatok berak 

eginak dira, eta bi teknika era-
bilita egindako grabatuak dira, 
batzuk zizelarekin eginak dau-
de eta besteak azidoarekin. 
Lumatxoetan, aldiz, ermitak 
eta elizak dira nagusi: San Juan, 
Urruxulo eta Olabarrietako 
ermitak eta Arantzazu eta San 
Migueleko elizak.

artelanak taberna giroan
Zenbait erakusketa egin ditu, 

Oñatin bertan zein beste herri 
batzuetan; horietako batzuk 
Debagoienean. Adibidez, Ber-
garan, Arrasaten eta Eskoria-
tzan. Egilearen ustez, "obra 
txikiak direnez, ondo egokitzen 
dira tabernetara; erakusketa 
geletan, akaso, lan gehiegi behar-
ko nituzke aretoa bete ahal 
izateko". Uztail osoan ikusgai 
egongo dira Oñatiko Zurrust 
tabernan. 

ikusgai daude oñatin 
san Torcuatoren 
grabatu eta lumak

Goretti Abaunz abeslari oñatiarra.  |  TXoMin MADinA

Josean San Torcuatoren grabatua.  |   JosEAn sAn TorCuATo

ANE ElOrdI  |  ArrAsATE

Martxan dira Parrillada musi-
katuak Arrasateko gaztetxean. 
Lehendabiziko saioa eguazte-
nean izan zen, eta esperotakoa 
baino harrera hobea izan zue-
la adierazi dute antolatzaileek. 
Oñatiko Uribesalgo anaiek ire-
ki zuten egitasmoa; Pobresiak 
taldeak Burgesaren gauerdiko 
eztula izeneko lanean bildutako 
poesia musikatuen emanaldia 
egin zuen.

Jendartean harrera ona izan 
zuen ekitaldiak, 30 lagunetik 
gora bildu ziren Arrasateko 
gaztetxean; afalostean poesia 
musikatuekin gozatu zuten 
bertaratutakoek. Saioa alaia 
eta berritzailea izan zen, poesiaz 

gozatzeko modu alternatiboa 
izan baitzen. Kultura eta gizar-
te arazoak izan zituzten kantu-
gai oñatiarrek. Egitasmoaren 
arrakasta ikusita, datorren 
eguaztenerako ere jendetza 
espero dute gaztetxean.

Hurrengoa mery may 
Datorren eguaztenean Parri-
llada musikatuen bigarren saioa 
egingo da. Mery May abeslari 
arrasatearraren txanda izango 
da: uztailaren 16an kontzertua 
eskainiko du, 22:00etan. Hiru-
kote formatuan arituko da, 
bateria eta baxua lagun ditue-
la. Folk, pop zein rock doinuak 
izango dira entzungai Arrasa-
teko gaztetxean.

gaztetxeko 'Parrillada 
musikatuak' indartsu hasi 
dira, poesia musikatuaz
Pobresiak taldeak egin zuen lehen saioa eta 
datozen eguaztenetan gehiago izango dira

goretti abaunz abeslari gazte oñatiarra 
eiTbren 'stars.izarrak kalean' saioan izan da
Abesti kuttun batekin ekin zion lehiari, Hesian talde nafarraren kanta batekin
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1. eTxebiziTzak

103. errenTan eman

a r r a s a t e .  S a n  a n d r e s 
auzoan etxebizitza ematen 
da errentan. Pisu argitsua, 
guztiz altzariztatua, kanpoal-
dera ematen duena, hiru 
logela, bainugela, sukalde 
independientea, egongela eta 
balkoi zabala. hirugarren 
solairua. igogailurik gabe. 
interesatuok deitu 634 70 
98 01 edo 943 04 49 74  
telefono zenbakietara.

Donibane garazi. aparta-
mentua errentan ematen da 
uztailean, abuztuan eta irai-
lean. bi logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. etxe 
inguruan baratza eta barba-
koa. asteko 330 eutotik 390 
eurora artean. kontaktua: 
0033 559 37 16 66 edo 
mendizangoan@yahoo.fr 

 
104. errenTan HarTu

arrasate edo bergara. 
etxea edo estudioa hartuko 
nuke errentan arrasate edo 
bergaran. hilean 300 euro 
ordaintzeko prest. interesa-
tuok deitu telefono honetara: 
637 18 07 23 

bergara. etxebizitza txikia 
edo estudioa hartuko nuke 
errentan. interesatuok deitu 
telefono honetara: 616 39 
49 91 

oñati. bikote euskalduna 
errentan hartzeko etxebizitza 
bila dabil oñatin. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 685 
79 73 00 

 
105. eTxeak osaTu

bergara. Logela ematen da 
errentan, sukaldea eta komu-
na erabiltzeko aukerarekin. 
Leku lasaia da. kontratua 
egiteko aukerarekin. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 637 18 07 23 

Donostia. antigua auzoan, 
ondarreta hondartzatik 50 
metrora eta ehu-tik 8 minu-
tura oinez, beste bi ikaslerekin 
2 0 14 -2 0 15  i ka s t u r tea n 
etxebizitza osatzeko kide bila 
gabiltza.etxebizitzak hiru 
logela (armairu eta ikas-
mahaiekin), bi komun, guztiz 
hornituriko sukaldea, jangela, 
egongela, terraza eta traste-
lekua ditu. hilean 350 euro, 
gastuak barne (komunitatea, 
zabor tasa, ura eta berokun-
tza). interesa izanez gero, 
deitu zenbaki hauetara: 630 
11 53 02 (Maialen), 638 33 
29 37 (ane) edo 646 34 75 
49 (edurne). 

4. lana

401. eskainTzak

antzuolan umeak zaindu. 
antzuolan bi ume, 8 eta 2 
urtekoak, zaintzeko pertsona 
bat behar da. irailaren 1ean 
hasteko. deitu 615 79 27 35 
edo 943 78 62 25  telefono 
zenbakietara.

 
402. eskaerak

arrasate edo bergara. 
neska arduratsua lanerako 
gertu arrasate edo bergaran: 
nagusi eta umeak zaindu, 
bulego, atari zein elkarteak 
garbitu edo dendari. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 943 08 14 33 

arrasate. emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu arrasaten. 699 
54 17 27 

arrasate. emakumea, geria-
tria laguntzaile titulua duena, 
gertu nagusiak zaindu edo 
ospitalean gauak egiteko. 
943 25 05 72 edo 658 70 
56 94 

bergara edo inguruak. 
bergarako emakume ardura-
tsu eta esperientziaduna 
etxeko lanak egiteko prest 
bergara edo inguruetan: 
garbiketa, pertsona nagusien 
edota umeen zainketa.  deitu 
607 45 68 13 edo 943 76 
15 94  zenbakietara.

bergara. 20 urteko mutila 
gertu konponketa eta berritze 
lanetan aritzeko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 638 62 85 02 

bergara. adin ertaineko 
emakumea, informeak ditue-
n a ,  u m e a k  e ta  n a g u s i a k 
zaindu zein etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono honetara: 610 
34 97 88 

bergara. Mutila lan bila 
dabil, nagusiak zaintzeko, 
baita baserrietan ere. espe-
rientziaduna eta dokumen-
tuak egunean dituena. deitu 
631 15 19 94 edo 688 69 
07 28  zenbakietara.

bergara. neska euskalduna 
umeak zaintzeko prest. inte-
re s a t u o k  d e i t u  te l e fo n o 
honetara: 649 37 71 26 

b e r g a r a .  n e s k a  g e r t u 
19:00etatik 21:00etara lan 
egiteko. 696 84 19 51 

bergara. Pertsona ardura-
tsua eta informeak dituena 
garbiketa lanak egiteko prest. 
696 27 25 34 

bergara. Psikopedagogia 
eta haur hezkuntzako ikaske-
tak dituen neska batek umeak 
zaindu lituzke irailetik aurrera. 
esperientziaduna. 669 64 
64 27 

bergaran, arrasate edo 
oñati. Mutila gertu nagusiak 
zaintzeko. esperientziaduna 
eta sei hilabetez San Juan de 
diosen lan egindakoa, erizain-
tza ofizial moduan. Gauetan 
ere lan egingo nuke. 639 66 
57 88 edo 943 78 62 19 

Debagoiena. 22 urteko 
neska euskaldun eta ardura-
tsua haurrak zaintzeko prest. 
esperientziaduna. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 677 54 43 10 

Debagoiena. bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu. 
637 18 07 23 

Debagoiena. emakumea 
batek nagusiak zaintzen edo 
garbiketa lanetan lan egingo 
luke. bertakoa naiz eta espe-
rientzia daukat. deitu 633 
84 65 30  telefonora.

Debagoiena. garbiketak 
egiten edo biltegian lan egin-
go nuke. gasteizen ere lan 
egiteko gertu. 633 52 95 02 
edo 696 38 10 07 

D e ba g o i e n a .  g e r i a t r i a 
tituludun neska lan egiteko 
gertu. ospitalean gaua pasa-
tu edo etxean gaixoak zain-
tzeko. autoa daukat. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 600 00 51 60 

Debagoiena. Mutil ardura-
tsua, lege-papereak dituena, 
nagusiak zaintzen eta garbi-
ta s u n ea n  a r i t ze ko  g e r t u 
debagoienean. etxean bertan 
bizi izaten, orduka edo egu-
nez. deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 48 47 76 

Debagoiena. Mutil espe-
rientziaduna gertu nagusiak 
zaintzeko debagoienean. 
etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. baserrietan ere bai. 
662 43 08 54 

Debagoiena. Mutil langile 
eta arduratsua lanerako ger-
tu debagoienean. eskarmen-
tua dut garbitasunean eta 
nagusiak zaintzen. Sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. Lege papereak 
eguneratuta dauzkat. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki hauetara: 632 26 01 84 
edo 658 74 94 63 .

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko orduka 
edo etxean bertan bizi izaten 
debagoienean. atari  eta 
abarren garbiketak, eraikun-
tza peoi eta abarretan ere 
aritu naiteke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara:  602 07 12 06 

Debagoiena. Mutila lan bila 
debagoienean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
636 60 48 51 

Debagoiena. Mutila nagu-
siak zaindu edota garbiketa 
lanetan jarduteko gertu deba-
goienean. etxean bertan bizi 
izanda edo bestela. interesa-
tuok deitu 691 16 96 43 
telefono zenbakieta. 

Debagoiena. nagusiak eta 
umeak zainduko nituzke, 
baita garbitasun lanak egin 
ere debagoienean. gauak 
ospitalean pasatzeko ere 
gertu nago. esperientziaduna. 
informeak ditut. autoa daukat 
eta euskalduna naiz. eraba-
teko prestasuna. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 671 35 22 60 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua eta esperientziaduna 
umeak zaintzeko, orduka 
garbiketak egiteko, zein nagu-
siak lagundu edo paseoan 
ateratzeko gertu debagoie-
nean. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 695 73 
87 95 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua lanerako gertu: umeak 
eta nagusiak zaintzen, taber-
na eta sukalde laguntzaile, 
zerbitzari eta abar debagoie-
nean. 638 25 73 91 edo 943 
79 80 05 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua nagusi eta umeak 
zaintzeko debagoienean. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 631 
34 00 17 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua, erreferentzia onekoa, 
nagusiak eta umeak zaindu 
edo garbiketak egiten aritze-
ko gertu. etxean bertan bizi 
izaten, egunez edo orduka. 
654 24 07 05 

Debagoiena. neska euskal-
duna haurrak zaintzeko prest. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 688 61 11 01 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua nagusiak eta umeak 
zaintzen edo garbitasunean 
aritzeko gertu debagoie-
nean. astelehenetik ostira-
l e r a ,  e t xe a n  b e r t a n  b i z i 
izaten edo bestela. orduka 
ere bai. interesatuok deitu 
telefono honetara:  688 48 
47 76 

Debagoiena. neska gertu 
garbiketak egin eta nagusiak 
zaintzeko, etxean bertan bizi 
izaten debagoienean. inte-
resatuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 662 23 10 47 

Debagoiena. neska gertu 
lanerako: sukalde laguntzai-
le, garbiketak, nagusiak eta 
umeak zaintzen eta abar 
debagoienean. interesatuok 
deitu telefono honetara: 663 
40 92 67 

Debagoiena. neska gertu 
nagusiak zaindu edota etxe-
ko lanak egiteko debagoie-
n e a n .  i n t e r e s a t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki  honetara: 
686 71 77 93 

Debagoiena. neska gertu 
ume eta nagusiak zaintzeko 
edota garbitasun lanetan 
a r i t ze ko  d e b a g o i e n e a n . 
orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. baita asteburue-
tan ere. interesatuok deitu 
telefono  zenbaki honetara: 
645 01 05 84 

Debagoiena. neska lane-
rako gertu: sukalde lagun-
tzaile, nagusiak zaintzen, 
ostalaritzan eta abar deba-
goienean. autoa daukat. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 636 11 
23 40 

Debagoiena. neska nagu-
siak zaindu edota garbita-
s u n ea n  j a rd u te ko  g e r t u . 
etxean bertan bizi izanda, 
egunez zein orduka. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 610 99 70 46 

Haurrak zaindu. datorren 
ikasturtera begira, psikolo-
gian lizentziatutako neska 
euskalduna haurrak zaintze-
ko prest. esperientzia handia 
dut.interesatuok deitu telefo-
no honetara:  615 73 68 07 

sukaldaria. Sukaldari lan 
egingo nuke. orduka, lanal-
di osoz edota erdiz. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 602 46 11 63 

Ta b e r n a n  l a n a .  n es ka 
gaztea irailetik aurrera aste-
buruetan tabernan lan egi-
teko prest. esperientziadu-
na. 637 85 88 27 

 

5. irakaskunTza

501. jaso

bergara. uztailean zehar goi 
mailarako matematika esko-
lak emango dizkidan norbait 
behar dut. Pneumatika eta 
abar. deitu telefono zenbaki 
hauetara: 943 76 03 75 edo 
605 26 24 62 

ingelesa. irailetik aurrera 
2014-2015 ikasturte osoan 
zehar, etxean arrasaten, dbh 
2-ko mutiko bateri ingeleseko 
eskolak emateko mutil baten 
bila gabiltza. astean bi orduz, 
arratsaldez, egunak zehazte-
ke .  J a i o te r r i ko e n  se m ea 
bazara, hobe. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara:  688 65 73 49 

 6. moTorra

602. erosi

karabana. bigarren eskuko 
karabana erosiko genuke. 
interesatuok deitu 635 20 
18 56   telefono zenbakira.

 

7. animaliak

703. eman

katakumeak ematen dira 
opari. oso politak dira. 666 
40 65 58 

Txakurkumeak opari. 
txakurmeak ematen dira 
opari. ama border Colliea eta 
aita ezezaguna. txakurku-
meak konpromiso barik ikus-
teko aukera. 663 38 40 52 
edo 663 91 12 61 

 

8. DeneTarik

802. erosi

eskoriatza. Lursaila erosiko 
nuke, herritik gertu. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 618 76 34 40 

esku-soinua. "reducida" 
erako esku-soinua erosiko 
nuke. 657 79 53 62 edo 943 
76 35 06 

 

804. HarTu

b i z i k l e t a k .  b o t a t z e k o 
dagoen edo erabiltzen ez 
duzun bizikleta baduzu, nik 
jasoko nuke. berdin da zein 
egoeratan dagoen. iñaki. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 699 06 23 95 

 

805. TrukaTu

Hizkuntza trukea. alema-
niera eskolak jasoko nituzke 
eta gaztelaniazkoak emango 
nituzke trukean. alemaniera 
oinarrizko maila daukat. inte-
resatuok deitu zenbaki hone-
tara: 663 65 76 06 

Hizkuntza trukea. ingele-
sa praktikatu gura nuke eta 
trukean euskara edota gazte-
lania erakutsiko nizuke. are-
txabaletakoa naiz. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 628 51 22 78 

 

806. galDu

Patinetea galdu. oxelo 
etxeko Freestyle patinete 
morea galdu genuen duela 
hilabete edo gehiago. Mutiko 
batena denez, asko eskertuko 
genuke aurkitu duenak buel-
tatuko balu. eskerrik asko. 
interesatuok deitu 667 53 
40 07  telefono zenbakira.

 

9. Harremanak

904. besTelakoak

autoan Debagoienetik 
bastidara. egunero autoz 
bastidara joan behar dut 
irailetik aurrera. inguru haie-
tara doan norbaitekin gastuak 
banatu nahi ditut. ordutegia 
adosteko. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
680 34 29 60 

emakumea gizon bila. 
emakume euskalduna, 58 
urtekoa, gizonezko euskaldun 
eta, ahal bada, ezkongabe bila 
dabil.  interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
650 95 10 02Joseba eta 

iragarkia jarTzeko biDeak: 

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

egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

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

1. eTxebiziTzak

101. Saldu

102. erosi

103. errentan eman

104. errentan hartu

105. etxeak osatu

106. bestelakoak

2. garajeak

201. Saldu

202. erosi

203. errentan eman

204. errentan hartu

205. bestelakoak

3. lokalak

301. Saldu

302. erosi

303. errentan eman

304. errentan hartu

305. bestelakoak

4. lana 

401. eskaintzak

402. eskaerak

403. bestelakoak

5. irakaskunTza

501. Jaso

502. eman

503. bestelakoak

6. moTorra

601. Saldu

602. erosi

603. alokatu

603. konpondu

604.bestelakoak

7. animaliak

701. Saldu

702. erosi

703. eman

704. bestelakoak

8. DeneTarik

801. Saldu

802. erosi

803. eman

804. hartu

805.trukatu

806.galdu

807.aurkitu

808. bestelakoak

9. Harremanak

901. agurrak

902. harremanak

903. deiak

904. bestelakoak

10. relax

zure iragarkiak

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

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

m2

INMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

m2
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aSteLehena, 14 Martitzena, 15 eguaztena, 16 eguena, 17zaPatua, 12 doMeka, 13egubakoitza, 11

12:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

12:45 ibilean 

13:20 astea iruditan 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 udakoak 

15:45 ikusmira 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 Jaiak 

17:20 erreportajea 

17:40 Jaiak 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 amaia dJ 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 ibilean 

23:50 debagoiena zuzenean 

00:20 harmailatik

12:00 harmailatik 

12:30 Jaiak 

13:10 7 akorde 

13:30 amaia dJ 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

15:55 zorion agurrak 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ikusmira 

17:15 udakoak 

18:00 ikusmira 

18:15 ikusmira 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 7 akorde 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 7 akorde 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 erreportajea 

23:50 debagoiena zuzenean 

00:20 7 akorde

12:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

12:50 antzerkia 

13:20 harmailatik 

13:50 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 onein 

15:30 harira 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 Jaiak: debagoieneko jaiak 

18:15 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 antzerkia 

19:30 harira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 Jaiak 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 harira

12:00 harira 

12:30 ur eta lur 

13:15 ibilean 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 7 akorde 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 erreportajea 

17:25 ur eta lur 

18:00 harira 

18:30 berriak 

19:00 7 akorde 

19:30 amaia dJ 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dJ 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 Jaiak 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 amaia dJ

10:00 kantari 

10:30 antzerkia 

11:00 debagoiena zuzenean 

12:00 amaia dJ 

12:30 zorion agurrak 

12:35 ur eta lur 

13:15 ikusi irratia 

14:15 harira 

14:45 zorion agurrak 

14:55 astea iruditan 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

16:45 7 akorde 

17:15 harira 

17:45 erreportajea 

18:15 amaia dJ 

18:45 zorion agurrak 

18:50 astea iruditan 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 harira 

20:30 7 akorde 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

22:45 astea iruditan 

22:50 harira 

23:20 7 akorde 

23:50 debagoiena zuzenean 

00:50 Jaiak: debagoieneko jaiak

10:00 kantari 

10:30 Jaiak 

10:55 zorion agurrak 

11:00 kontzertua 

12:15 Jaiak: debagoieneko jaiak 

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 zorion agurrak 

14:05 astea iruditan 

14:10 udakoak 

15:00 harira 

15:30 zorion agurrak 

15:35 kantari 

16:10 Jaiak 

16:30 7 akorde 

17:00 Jaiak 

17:25 zorion agurrak 

17:30 astea iruditan 

17:35 kontzertua 

18:45 ikusmira 

19:00 Jaiak 

19:30 harira 

20:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

20:45 amaia dJ 

21:15 astea iruditan 

21:20 debagoiena zuzenean 

22:20 harira 

22:50 astea iruditan

23:00 debagoiena zuzenean 

00:00 kontzertua

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ikusmira 

12:45 atik zra 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dJ 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 gitbk 10 urte 

17:45 batelak 

18:30 berriak 

19:10 Jaiak: debagoieneko jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Jaiak: debagoieneko jaiak 

22:45 debagoiena zuzenean 

23:15 berriak 

23:45 Jaiak: debagoieneko jaiak

00:30 debagoiena zuzenean

GoIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

goiEnA

joseba egibar 
jeltzalea 'Harira'-n
goiena telebistan izango da 
Joseba Egibar, EAJren bozera-
mailea Eusko Legebiltzarrean 
eta gipuzko buru batzarreko 
presidentea. gipuzkoako eta 
Euskal Herriko politika kontuez 
hitz egingo du, besteak beste, 
Eneko Azkarate aurkezlearekin.
'Harira'
Eguaztena, 22:00

goiEnA

elgeta eta aramaioko 
jaiak gaur telebistan
Jaien gaineko saio berezia eskai-
niko dute gaur, egubakoitza, 
goiena telebistan. Elgetako eta 
Aramaioko jaiek emandakoa 
astean zehar Debagoiena zuze-
nean saioan jaso da, baina modu 
zabalagoan erakutsiko dute gaur 
19:10ean eta 22:00etan.
'Debagoieneko jaiak'
Egubakoitza, 19:10

ArrASATE IrrATIA

Egubakoitzean, Joxe Mari 
Iturralde idazlearen Fran-
tzian Je t'aime esaten dute 
liburua zozketatuko dute 
Uda giroan irratsaioan. 
Zozketan parte hartzeko, 
deitu 943 25 05 05 telefono 
zenbakira edo, bestela, ida-
tzi irratia@goiena.com hel-
bidera. Animatu, hartu 
parte eta zorte on!

'Frantzian je t'aime 
esaten dute' liburua 
zozketatuko dute

Astean Uda giroan saioan 
izandako elkarrizketak 
entzun ahal izango dira 
zapatuan eta domekan. 
Besteak beste, Udazabal 
programa barruan The 
Funes Troup antzerki 
taldeak domekan Seber 
Altuben egingo duen 
ikuskizunari buruz hitz 
egingo du Mikel Larrea 
aktoreak.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan, 
10:00etan, irratian

oskar eta nerea
oskar Diaz de Antoñana eta nerea sanchez zapatuan ezkonduko 
dira. "ondoren, denok batera bazkari batekin ospatuko dugu. Egun 
zoragarria igaro dezazuela eta ondo pasatu eztei-bidaian. zorionak 
eta musu potolo bat, familiaren eta lagunen partetik". 

ane miren eta alberto
Ane Miren sierra eta Alberto otxoa-Aizpurua zapatuan ezkonduko 
dira Donostiako udaletxean. "ondo pasatu eta egun zoragarria izan 
dezazuela, familiaren eta lagunen partetik. zorionak, bikote!".

olaia eta sergio
olaia Argibai eta sergio Crespo  
uztailaren 12an ezkonduko dira 
Arrasaten. ondoren, Etxe-Aundi 
jatetxean ospatuko dute. " zorio-
nak, bikote! Musu handia, lagu-
nen eta familiaren partetik. orain 
arte bezain zoriontsu izaten 
jarraitu!".

oliver eta marie
oliver sanchez eta Marie guii
-Larsen uztailaren 12an ezkon-
duko dira Ciudad realen. Lagu-
nen partetik, "zorionak, bikote 
eta zoriontsu izan!".

ainara eta alberto
Arrasateko Ainara Lopez eta 
Ermuko Alberto gallardo uztai-
laren 12an ezkonduko dira Loio-
lako elizan. Kiruri jatetxean izan-
go dute afaria ondoren. Lagunen 
eta familiaren partetik, "zorionak 
eta besarkada handi bat".

alexander eta leticia
Alexander Torre eta Leticia Quin-
tana bergarako Mariaren Lag 
undian ezkondu ziren uztailaren 
5ean eta ondoren Lasa jatetxean 
bazkaria egin zuten. Etxekoen 
eta lagunen partetik, zoriontsu 
izan eta ondo pasatu Mexikon.
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joseba eta elizabeth 
Joseba Azkue oriotarra eta Eli-
zabeth Torres arrasatearra zapa-
tuan ezkondu ziren Arantzazun. 
Familiakoen partetik, "zorionak 
eta ondo-ondo ibili norvegia 
aldean!".

ane  eta gorka 
Ane eta gorka zapatuan, uztai-
laren 5ean, ezkondu ziren. "Pri-
merako eguna pasatu genuen! 
Lehenengo santa Lutziako ermi-
tan eta gero Etxe-Aundin. Eske-
rrik asko hain egun polita eskain-
tzeagatik. orain disfrutatu Ame-
riketako Estatu batuetan eta 
Mexikon! zorionak, bikote! zuen 
kuadrillakoak eta lagunak".

urTEurrEnA

2013ko uztailaren 11n hil zen, 85 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko uztailaren 11n.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 13an, 12:00etan, 
bergarako Santa Marina parrokian.

—
Beti gogoan izango zaitugu.

Dolores 
Zumelaga Ajuria

urTEurrEnA

hermenegildo olabarriaren alarguna

bergaran hil zen 2013ko uztailaren 1ean, 98 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko uztailaren 11n.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
uztailaren 13an, 12:00etan, 

bergarako Santa Marina parrokian.

Modesta 
Aguirre Leturiondo

oroigArriA

—goian bego—

ULMA Packaging Kooperatiba Elkarteko lankideak.
Oñatin, 2014ko uztailaren 11n.

Nahiz eta gure artetik
urrutira joan,

beti izango zaitugu
gure bihotzean.

Francisco Jabier
Umerez Urrutia

EsKEr onA

elgetan hil zen 2014ko ekainaren 30ean, 82 urte zituela.

Elgetan, 2014ko uztailaren 11n.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Maria Teresa
Ojanguren Irazabal

EsKEr onA

arrasaten hil zen 2014ko uztailaren 4an, 78 urte zituela.

Aramaion, 2014ko uztailaren 11n.

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

—
Gurekin egon zara

gure zaude
eta gurekin betirako

egongo zara.

Julio 
Gonzalez Beitia

EsKEr onA

'oxanguren'

bergaran hil zen 2014ko uztailaren 3an, 86 urte zituela.

Bergaran, 2014ko uztailaren 11n.

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

—
Larrosak sortzen diren larrean
ikusten zaitugu zeure barrean.

Antonio 
Iza Garmendia

oroigArriA

Apotzaga elizatea.
Eskoriatzan (Apotzaga), 2014ko uztailaren 11n.

Uste gabe Juan zara
Juan Mari maitia

Momentu gogorra da
benetan tristia

zortzi urtez Apotzan

Auzo alkatia
Ez degu ez ahaztuko

egin dezun guztia
Jaunak eman deizula

betiko pakia.

Juan Mari 
Lezeta Abasolo

oroigArriA

2014ko uztailaren 4an hil zen, 62 urte zituela.

Abasolo sendia.
Eskoriatzan, 2014ko uztailaren 11n.

Zure begiradie nahikue zan komuniketako,
irribarre edarra ingurue emozinoz beteteko.

Zuk einddeko lana, barrez, haundixe naturientzako.
Patxaraz fan zara, arnasaik luzienera, etxekuen onduen.

Baine zure akordue berue izengo da beti, alaixe eta esperantzaz betie.
Agurrik ez, besarkada estuena. 

Juan Mari 
Lezeta Abasolo

urTEurrEnA

2011ko uztailaren 14an hil zen, 38 urte zituela.

Aldez aurretik, mila esker. 
Eskoriatzan, 2014ko uztailaren 11n.

Zure hutsune izugarriarekin
baina zuk erakutsitako guztiarekin

aurrera goaz. 
etxekoak.

—
igandean, hilak 13, eskoriatzako San Pedro parrokian, 12:30ean, izango da 

hirugarren urteurreneko meza.

Mikel 
Pagalday Aguiriano

urTEurrEnA

2013ko uztailaren 1ean hil zen, 68 urte zituela.

Bergaran, 2014ko uztailaren 11n.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, uztailaren 13an, 
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

—
Beti egongo zara gura bihotzian.

zure familia.

Pedro 
Epelde Gabilondo

urTEurrEnA

 'okina' 

bergaran hil zen 2013ko uztailaren 30ean.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran 2014ko uztailaren 11n.

Lehen urteurreneko meza 
hurrengo domekan, uztailak 20, izango da, 12:00etan, 

bergarako Santa Marina parrokian.

Jose Antonio Ceciaga 
Arietaleanizbeaskoa

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.

maria Teresa ojanguren irazabal. elgetan, ekainaren 30ean. 82 urte.

karmen anparan arrien. oñatin, uztailaren 2an. 92 urte.

antonio iza garmendia. bergaran, uztailaren 3an. 86 urte.

Frantzisko jabier umerez urrutia. oñatin, uztailaren 4an. 79 urte.

juan mari lezeta abasolo. eskoriatzan, uztailaren 4an. 62 urte.

julio gonzalez beitia. aramaion, uztailaren 4an. 78 urte.

joaquin molinero ruiz. bergaran, uztailaren 4an. 79 urte.

H i l da kO a k
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ZInEma
areTxabaleTa

ArKUPE

Tarzan (euskaraz)
astelehena, martitzena 
eta eguena: 19:00.

gasTeiz

FLOrIDA

el abuelo que salto 
por la ventana y se 
largo
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

malefica
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

Violette
egubakoitzetik domekara: 
19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:45.

el extraordinario viaje 
de T.s. spivet
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

open windows
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

mil maneras de 
mordes el polvo
egunbakoitzetik 
domekara: 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00.
eguena: 17:30.

bajo la misma estrella
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 19:45.
astelehenetik eguenera: 
17:15.

Foxfire
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:45.

Campanilla, hadas y 
piratas
egubakoitzetik eguenera: 
16:45.

ahora y siempre
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:25, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 20:25 ( jatorrizko 
bertsioa).

los reyes del verano
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

el sueño de ellis
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

BOULEvArD

la cueva
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:30, 21:30.

el abuelo que salto 
por la ventana y se 
largo
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

bajo la misma estrella
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 19:30, 22:00.

open windows
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
egubakoitzetik eguenera: 
20:00, 22:10.

mil maneras de 
mordes el polvo
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
15:35.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:50, 
20:05, 22:20.
eguena: 17:00, 20:05, 
22:20.

malefica
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik domekara: 
17:50, 20:05, 22:20.
astelehenetik eguenera: 
18:05, 20:10, 22:15.

x-men: dias del futuro 
pasado
egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 21:00.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:40, 22:20.

Perdona si te llamo 
amor
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:55, 22:20.

Transcendence
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:30, 
22:00.
eguena: 17:00.

juntos y revueltos
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:15.

8 apellidos vascos
egubakoitzetik domekara: 
16:00.

Tarzan
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

Campanilla, hadas y 
piratas 3D
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

Campanilla, hadas y 
piratas
egubakoitza eta zapatua: 
15:45, 17:45, 19:45.
domeka: 15:45, 17:45.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:45.
eguenera: 17:45, 19:45.

mi otro yo
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
domeka: 19:45, 21:30.
eguena: 21:30.

Pancho
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.
zapatua eta domeka: 
15:40.

las aventuras de 
Peabody y sherman
egubakoitzetik domekara: 
15:30.

rio 2
domeka: 15:30.

Yo, Frankenstein
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.

Fast&Furius
egubakoitza: 22:00.
astelehena eta 
eguaztena: 20:30.

el lado bueno de las 
cosas
zapatua: 22:00.

el origen del planeta 
de los simios
eguena: 20:00.

el amanecer del 
planeta de los simios
eguena: 22:15.

Palestinaren eta Israelen 
arteko gatazkan 
kokatzen da Omar filma.  

omar mutil gaztea da eta 
egunero bere bizitza arriskuan 
jartzen du maite duen neska 
ikusteko. Neskaren anaia, 
omarren laguna izateaz gain, 
komando bateko zuzendaria 
da. omar komandoko kide da 
eta talde horretan omarren 
neska maite duen beste mutil 
bat dago. Atentatu baten 
ostean, omar atxilotu egingo 
dute. Israeldarrek gogor egingo 
diote taldeko kideak traiziona 
ditzan. Taldekoek mesfidantza 
izango dute gaztearen 
portaeraz. Bi gazte emakume 
berberaz maiteminduta... 
Horrekin guztiarekin, omarrek 
zalantza asko izango ditu: 
Israelgo zerbitzu sekretua bere 
atzetik dabilelako eta bere 
taldekideen portaera argi 
ikusten ez duelako. Era berean, 
sentimenduak nahasten dira, 
eta egoera korapilatsuago 
bihurtu. 

omar maiteminduta dago, 
bizitza berri bat hasi nahi du 
maite duen neskarekin. Baina 
horrek bere kontra egin dezake, 
bere atzetik doazenek horrekin 
jokatzeko aukera dutelako.

Omar filmak gaur egungo 
egoera modu errealistan 

kontatzen badu ere, 
thriller-aren osagaiak ditu. 
Batez ere, gazte baten  istorioa 
kontatzen digu. Bizitza 
normala izan nahi duen arren, 
bere inguruan sortzen diren 
presio sozialak, militarrak eta 
indarkeriak asko zailduko diote 
egoera. omar kalezuloan 
sartuta dago. Mesfidantza da 
bere sentimendu handiena. Ez 
dira argi ikusten besteen 
jokaerak. omarrek besteen 
zalantzak nabaritzen ditu eta, 
aldi berean, berak besteen 
portaerak –maite duen 
neskarena barne– zalantzan 
jartzen ditu. Omar-en abileziaz 
jokatzen da errealitatearekin 
eta fikzioarekin. Irudiak, 
filmatzeko moduak, giroak... 
modu egokian murgiltzen 
gaitu kontatzen den egoeran. 
ondo heltzen zaigu gizarte eta 
egoera horren giro 
zapaltzailea. Bestalde, 
zuzendariak ondo bateratzen 
ditu suspentsearen eta 
thriller-en osagaiak.

Kalezuloan bizi izaten

ANtONIO ZAbAlA

kRITIka

omar  
zuzendaria: hany abu-assad.
Herrialdea: Palestina.
aktoreak: Waleed zuaiter, Samer bisharat, 
eyad hourani.

musika

oñaTi luhartz taldea
Luhartz taldeak erromeria egingo 
du Trianako jaietan. 
gaur, egubakoitza, trianan, 20:00etan eta 23:00etan.

bergara Vespa groove
Berumuga egitarauko bigarren 
emanaldia egingo du Kantabriako 
taldeak. Jazz fusioa egiteko bost 
lagun elkartu ziren. Bada, egun, 
zortzi lagunek osatzen dute taldea, 
eta, soinu sendoekin, energiaz 
beteriko ikuskizun bihurtzen dute 
euren emanaldi bakoitza. Sarrera, 
doan.
gaur, egubakoitza, espoloian, 22:00etan.

oñaTi 'kantautore kantuz'
Aitor Regueiro eta Josu Zubia 
musikariek eurek sortutako abes-
tiak kantatuko dituzte. Gainera, 
beste egile batzuen bertsioak ere 
joko dituzte Argitzal taldearen 
laguntzarekin.
bihar, zapatua, iturri tabernan, 19:00etan.

oñaTi Trikimailu eta Trikidantz 
taldeak
Bi taldeek erromeria egingo dute 
Trianako jaietan. Trikitia izango 
dute hizpide.
bihar, zapatua, trianan, 21:30ean.

erakuskeTak

oñaTi jaietako azalen erakusketa
San Migel eta Errosaixo jaietako 
egitarauaren azala irudikatzeko 
lehiaketara aurkeztu diren lanen 
erakusketa ipini dute. Era berean, 
nork bere gustukoena aukeratze-
ko botoa eman dezake hilaren 
18ra arte (herritar bakoitzak, 
boto bakarra), eta botoen arabe-
ra aukeratuko dute onena.  
uztailaren 14ra arte, kultura etxean, 10:00etan.

areTxabaleTa margo ikastaroko 
ikasleen lanak
Ainhoa Cabero irakaslearekin 
margo ikastaroa egin duten ikas-

leek euren lanak ikusgai ipini 
dituzte. Urtean zehar landutakoa 
erakusteko aukera izango dute 
hilabete osoan. 
uztailaren 30era arte, arkupen.  

bergara juan antonio Palaciosen 
lanak
Juan Antonio Palaciosen margo-
lanak ikusgai ipini dituzte. 
uztailaren 20ra arte, aroztegi aretoan. 

jaiak

oñaTi Trianako jaixak
Astotrastoren jaitsierarekin hasi-
ko dituzte Trianako jaiak. Asko-
tariko ekintzak egingo dituzte 
domekara arte. Besteak beste, 
erromeriak, auzokoen bazkaria, 
mus txapelketa, auzoko hildakoen 

aldeko meza San Martinen, umeen-
dako jolasak eta Ilinti kafearen 
dastatzea. 
gaurtik domekara, trianan. 

bergara san kristobal jaiak
Aldaiegia auzoan San Kristobal  
jaiak ospatuko dituzte aste bukae-
ran. Bihar eta etzi askotariko 
ekintzak egingo dituzte: herri 
kirol saioa, Unsain taldearekin 
erromeria, auzoko hildakoen 
aldeko meza eta luntxa. 
bihar eta etzi, aldaiegia auzoan.

kirola

oñaTi Topalekuko iV. frontenis 
txapelketa
12 eta 17 urte bitarteko neska-
mutikoendako txapelketa egingo 

THE FunEs

arrasTe The Funes Troup 
taldea
Udazabal egitarauko kale 
antzerkia. Hiru pertsona kara-
bana baten bizi dira elkarre-
kin. Euren kezkak eta nahiak 
partekatzen dituzte ikus-en-
tzuleekin, helburu bakar bate-
kin: onartuak izatea eta arra-
kasta lortzea.
etzi, domeka, Seber altube plazan, 
20:00etan.

HoTsAK.CoM

areTxabaleTa The romanticos taldea
7x7 kultura kalean ekimeneko ekitaldia. The Romanticos 
taldea 2009an sortu zen, eta, hain zuzen ere, kideek bluesaren 
alde egindako apustuaren emaitza garbia da. Iker Piris, Xabier 
Barrenetxea eta Carlos Sagi dira kideak. Doan.
gaur, egubakoitza, iralabarri plazan, 19:00etan.

MAiDEr ArrEgi

oñaTi maria luisa maiztegi oñatiarraren omenez
Maria Luisa Maiztegi artistaren 40 margolan bildu ditu Mikel 
Ugartek. Maiztegiren bizitzako azken urteetan elkar ezagutu 
zuten eta Ugartek omenaldi gisa antolatu du erakusketa. Aste 
bukaera hau da margolanak ikusteko azkena.
uztailaren 13ra arte, kultura etxean.

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

non-zer uztaiLa 11
uztaiLa 17

zerbiTzuak
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dute. Interesatuek txapelketa hasi 
aurretik eman beharko dute ize-
na topalekuan. 
gaur, egubakoitza, Foruen plazako frontoian,  
18:30ean. 

eskoriaTza mendiko bizikleta 
martxa
Zilarrezko ezteiak beteko ditu 
Eskoriatzako mendiko bizikleta 
martxak, eta urritik uztailera 
aurreratu dute. Proba hasi aurre-
tik eman ahal izango da izena.
bihar, zapatua, Fernando eskoriatza plazan, 
09:00etan.

oñaTi kuboko iV. frontenis 
txapelketa
8-12 urte bitarteko neska-muti-
koendako txapelketa. Interesatuek 
txapelketa hasi aurretik eman 
beharko dute izena topalekuan. 
bihar, zapatua, Foruen plazako frontoian,  
17:00etan. 

anTzuola Txirrindulari proba
Antzuolako 69. saria Iñaki Lete-
ren omenezko 22.a izango da. 
Lehendakari txapelketarako pro-
ba izango da eta 23 urtez azpikoak 
lehiatuko dira. 
bihar, zapatua, herriko Plazan, 09:30ean.  

ikuskizunak
.

areTxabaleTa 'Hankaz gora' 
ikuskizuna
Tiritantes antzerki taldeak Han-
kaz gora ikuskizuna eskainiko 
du. Akrobaziak, malabarrak eta 
zirkuko beste hainbat jolas bate-
ratuko dituzte umorearekin. 
uztailaren 16an, durana kalean, 19:00etan. 

bergara Patxin eta Potxin
Pailazo bikoteak Oihan koloretsua 
ikuskizuna egingo du. Biak ala 
biak itsaso zabalean zehar doaz, 
belaontzi baten laguntzarekin. 
Herrialde koloretsu batean gel-
dialdia egingo dute, bertakoen 
bizimoduak ezagutzeko: besteak 
beste, jantzi koloretsuak, musika 
alaia, fruta eta jakiak. 
uztailaren 16an, Munibe plazan, 19:00etan. 

bergara 'rezikletas' ikuskizuna
Turukutupa taldeko lau aktore-
musikarik perkusio kontzertu 
ibiltaria egingo dute kalerik kale. 
Birziklatutako eta berrerabilita-
ko materialekin egindako soinu 
akustikoa sortuko dute . 
uztailaren 17an, San Martin plazan, 20:00etan. 

irTeera

oñaTi  estanes lakua eta bisaurin
Aloña Mendik aste bukaerako 
irteera egingo du hilaren 19-20-
rako. Hilaren 19an GR-11ko etapa 
egingo dute Candanchuko piste-
tatik Estanes lakuraino. Sei-zaz-
pi orduko ibilbidea izango da. 
Bestalde, hilaren 20an Bisaurin 
igoko dute ipar aurpegitik. Inte-
resatuek Aloña Mendi tabernan 
eman dezakete izena hilaren 15e-
ra arte: bazkideek 60 euro eta 
bazkide ez direnek, berriz, 70. 
Mendi saileko bazkideek lehen-
tasuna izango dute. 
uztailaren 15era, aloña Mendi tabernan.

oñaTi mendi ibilaldia arabara
Egun osoko mendi ibilaldia egin-
go dute Oñatitik Araba aldera. 
Itzulerako bidaia autobusean 
egingo dute.  
uztailaren 15ean, antixenatik, 07:00etan.  

gazTeak

oñaTi gamarrara irteera
Gaztelekuak Gamarrako igerile-
kuetara irteera egingo du. Parte
-hartzaileek gurasoen edo tuto-
rearen baimena beharko dute. 
etzi, domeka, gaztelekutik. 

Deia

oñaTi Turismo bisita gidatuak
Unibertsitatea eta parrokia ikus-
teko bisita gidatuak egingo dituz-
te Turismo Bulegokoek: 12:00etan 
eta 17:00etan. 
bihar, zapatua, turismo bulegoan, 12:00etan. 

oñaTi 'busti zaitez' elkartasun 
ekintza
Sentsibilizazio jaia egingo dute, 
esklerosi anizkoitza zer den azal-
tzeko. Informazioa banatu eta 
materiala saltzeko mahaia jarri-
ko dute Ademgi elkartekoek. 
etzi, domeka, Foruen plazan, 11:00etan. 

bergara gure esku Dagoren 
batzarra
Bergarako Gure Esku Dago eki-
menak batzar informatiboa egin-
go du datorren astelehenean. 
Herritar guztiak gonbidatu dituz-
te batzarrera. 
uztailaren 16an, irizar jauregian, 18:30ean. 

oñaTi usakoko bainu denboraldia
Usakoko bainu denboraldia zaba-
lik dago irailaren 7ra arte. Soros-
lea egongo da ordura arte, arra-
tsaldez. 
irailaren 7ra arte, usakon. 

ikasTaroak

arrasaTe biodantza tailerra 
Biodantza tailerra antolatu dute. 
Biodantza zer den eta inoiz egin 
ez dutenendako ikastaroa izango 
da. Izena emateko bi telefono 
daude: 685 75 42 94 (Esther) eta 
626 66 12 92 (Mentxu). 
bihar, zapatua, ama Mesedeetako ikastetxe 
ohian, 10:00etan. 

oñaTi Photoshop ikastaroa
Photoshop programa erabiliz 
kartelak egiten ikasteko tailerra 
egingo dute gaztetxean. Parte
-hartzaileek euren ordenagailua 
erabili beharko dute eta Photoshop 
programa instalatuta edukitzea 
komeni dela diote antolatzaileek. 
Programa ez duenak gaztetxetik 
pasa beharko du aurretik. 
uztailaren 14an, antixenan, 18:00etan. 

HiTzalDia

bergara xirimiri jatetxea
Jatetxeko ugazabek Las migra-
ciones prehistóricas de los vascos 
por el mundo, descubiertas a tra-

ves de la genética delako berbal-
dia egingo dute. Irekia izango da 
herritar guztiendako. 
uztailaren 15ean, Xirimiri jatetxean, 19:30ean. 

leHiakeTa

oñaTi 'batetik bestera' 
Gaztelekutik egin dute Batetik 
bestera argazki lehiaketarako 
deia. Oporretako argazkiak eska-
tzen dituzte: originalak eta fres-
koak. Aurkeztutako lanekin era-
kusketa egingo dute irailean, eta 
ikusleen botoek erabakiko duten 
zeintzuk diren lehiaketako bi 
argazki onenak. 
irailera arte, gaztelekuan. 

THE FunEs

arrasTe The Funes Troup 
taldea
Udazabal egitarauko kale 
antzerkia. Hiru pertsona kara-
bana baten bizi dira elkarre-
kin. Euren kezkak eta nahiak 
partekatzen dituzte ikus-en-
tzuleekin, helburu bakar bate-
kin: onartuak izatea eta arra-
kasta lortzea.
etzi, domeka, Seber altube plazan, 
20:00etan.

ALbEnDiEgoMyAu.bLogsPoT.CoM

arrasaTe udazabal: jon zabal magoa
Ilusionismo mentaleko ikuskizun komikoa egingo du Jon 
Zabalek. Objektuak manipulatu beharrean, ikus-entzuleen 
pentsamenduak manipulatuko ditu, intrigazko giro misterio-
tsua eta magikoa lortzeko asmoz.
gaur, egubakoitza, Seber altube plazan, 20:00etan.

goiEnA

oñaTi Trianako jaiak: astotrastorekin eta buruhandiekin kalejira
Aozara kalean jaiak ospatuko dituzte aste bukaeran. Askota-
riko ekintzak egingo dituzte. Herritar asko erakartzen dituen 
ekintza Astotrastoren eta erraldoi eta buruhandien kalejira 
izaten da: gaur, 19:30ean; eta bihar, zapatua, 19:00etan.
gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua, trianan, 19:30ean eta 19:00etan.

zerbiTzuak

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

Gora 

datuak!

GOIEna TELEBIsTak 2.000 Ik
Us-EnTZULE GEHIaGO

CiEs erakundeak egindako maiatzeko azken neurketaren

arabera, goiena telebistak 10.000 ikus-entzule ditu, 

egunero, astean barrena, gipuzkoan; ia
zko abenduan baino 

2.000 ikus-entzule gehiago.

Eskerrik asko zuri, b
ertakoa eta sasoikoa aukeratzearren.

GOIEna 
TELEBIsTa 

bertakoa eta sasoikoa
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mIrEN ArrEgI  |  ArrAsATE

Zegama-Aizkorri mendi maratoia 
egitera etorri zen 2007an eta mai-
temindu egin zen Euskal Herriaz. 
Ordutik, urtero etorri da. Hiru 
urte lehenago, "kasualitatez", men-
di lasterketetan parte hartzen hasi 
zen Alexis Arreaza venezuelarra; 
mundu horrek liluratu egin zuen. 
Orain, Venezuelako Choroni eta 
Cuao herrietako neska-mutikoak 
kirolaren munduan murgiltzea da 
haren erronka: "Kirolaren bidez, 
gizarte talde marjinalak bazterke-
riatik ateratzea”, dio Arreazak. 

Bi hilabete daramatza eliteko 
kirolari venezuelarrak Euskal 
Herrian. Oraingoan, Arrasaten. 
Bi helbururekin etorri da: lehe-
nengoa da formazioa jasotzea; eta 
bigarrena, mendi lasterketetan 
parte hartzea. 

Gero han zabaltzeko 
Bilbon dihardu prestakuntza fisi-
koaren eta kirol elikaduraren 
gaineko ikastaro bat egiten. Hain 
zuzen, formazioa jaso gura du, 
gero ezagutza hori bere herrian 
zabaltzeko. Choroni eta Chuao 
herrien artean bizi da Arreaza eta 
han nahiko egoera marjinalean 
bizi da jendea. Haren asmoa da 
kirolaren bitartez hango neska-
mutikoak bazterkeria egoeratik 

ateratzea. “Iaz hasi nintzen umee-
kin lanean. 7 eta 16 urte bitarteko 
22 neska-mutiko entrenatzen ditut”, 
dio Alexisek. Eta gaineratu du: 
“Bizpahiru bider entrenatzen gara 
astean. Hondartzan egiten dugu; 
izan ere, askok oinetakorik ere ez 
dute”. Bada, neska-mutikoei lagun-
tzeko, badaki orain jasotzen ari 
den prestakuntzak berebiziko 
garrantzia duela.

mendi lasterketak, pasio
Mendi lasterketak dira haren pasio. 
Duela hiru aste Eskoriatzako Gabez 
Takarraran lasterketan hartu zuen 
parte eta bihar  Goierriko 2 Haun-
diak lasterketan izango da. Oso 
gustuko du Zegama-Aizkorri men-

di maratoia eta Europan egiten 
diren beste hainbat lasterketatan  
ere egiten du korrika; esate bate-
rako, Goretex Transalpine laster-
ketan: "Lasterketa horretan hiru-
garren postua eskuratzeak ireki 
zizkidan ateak". 

Biharkoaz gain lasterketa gehia-
go egingo dituen galdetuta, kezka-
tuta azaltzen da. Izan ere, Venezue-
lak ez dio hemen egoteko baimena 
luzatzeko eskaerari erantzun. Han-
go moneta eurotara aldatu behar 
du derrigor hemen jarraitu gura 
badu, eta horretarako ere haien 
baimena behar du. “Ezinbestekoa 
zait baimena. Ikasten jarraitu ahal 
izateko eta lasterketak egin ahal 
izateko”, dio Alexis Arreazak.

Gabez Takarraran lasterketan, aurten.

b u k at z e kO

Choroni eta Chuaon entrenatzen dituen neska-mutikoak.  |   A.A

Alexis Arreaza venezuelarra.  |   A.A

Formazioa jasotzera etorri da Alexis Arreaza venezuelarra; Arrasaten daramatza bi hilabete

Eliteko kirolariak hainbat mendi lasterketatan hartu du parte; bihar, g2 Handiak proba egingo du

kirola bazterkeriatik ateratzeko bidea

AINtZANE 
OIArbIdE

A
ste honetan entzun 
dugu Diputazioak 
isuna jarri diola Des-
kargan lanean ari den 

enpresari bertako lanetan 
hil zen langile baten ardura 
egotziz. ELA sindikatuak, 
aldiz, akats arin bati dagokion 
isuna dela leporatu dio Foru 
Aldundiari, obraren aurre-
kontuaren %4 izan beharrean 
%10aren kopuruari dagokion 
isuna ipini behar omen zion 
enpresari. Sindikatu honek 
behin eta berriz salatu ditu 
legealdi honetan Diputazioa-
ren obretan gertatzen ari 
diren irregulartasunak; izan 
ere, Aldundiak berak hartu-
tako erabakien ondorioz ger-
tatzen omen dira lan istripu 
hauek zenbaitetan. Arrazoia 
zein? Aldundiak obra handi 
hauek egiteko adjudikazioak 
gehiegi merkatu izana. Gau-
za bat da aurrekontuak ondo 
kudeatzea eta adjudikazioak 
ondo egokitzea, baina merke 
xuhurrean ibiltzea ez du 
merezi pertsonen biziak 
jokoan daudenean. Hori da 
ELA sindikatuaren salaketa 
eta hori omen da euren iritziz 
eragin larri hauen oinarria. 
Ez al luke hobe Foru Aldun-
diak erantzukizun guztiak 
besteei bota ordez bere baitan 
eta enpresa eta langileekin 
elkarlanean hausnarketa 
egitea? Isunak jartzen dire-
nerako joan da 33 urteko 
langile baten bizia.

Deskargako 
isuna

a z k e n  b e R b a


