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julEN IrIONdO  |  oñati

2008an hasi zen martxan Deba-
goieneko Gurutze Gorriaren ERIE, 
Larrialdietan Berehalako Eran-
tzuna Emateko Taldea. Batez ere, 
mendian, larrialdietan eta pre-
bentzioan jarduten dute, baina 
ibaietan ere egin behar izaten 
dituzte bilaketak, eta baita landa 
eta hiri-inguruneetan ere.

"Ez da erreskate talde bat; 
hau da, ez dugu erreskaterik 
egiten arriskua handia den kasue-
tan", uzten du argi hasieratik 
taldeko arduradun Javier Igar-
tuak, azalpenarekin jarraituz: 
"Horretarako talde profesionalak 
aktibatzen dira; eta ez da jende 
gaiturik ez dugula, baizik eta 
boluntario izateagatik ez gaituz-
tela arrisku handiko egoeretara 
bideratzen".

Hamasei gizon-emakumek 
osatzen dute Debagoieneko ERIE, 
"prestakuntza espezializatua" 
dutenak guztiak: "Prestatzen gara 
formazioarekin eta praktikekin: 
orientazioa, GPS teknologien 
erabilera eta mendian gidatzea"; 
esku-hartze errealetarako balia-
garri zaizkien ezagutzetan, Igar-
tuak azaltzen duenez. Esku-har-
tze ohikoenak izaten omen dira 
desagertutako pertsonen bila: 
"Muturreko eguraldi txarragatik 
ere aktibatzen gaituzte, haize-
teengatik, euriteengatik...".

Lurreko bilaketa taldea 
Euskadiko Gurutze Gorriko ERIE-
ko parte da Debagoieneko taldea 
–hamabi daude guztira, sei Gipuz-
koan–. Lurreko bilaketa eta sal-

bamendu taldea da bailarakoa, 
ze halakoez gain beste batzuk ere 
baditu Gurutze Gorriak: esku
-hartze psikosozialerako taldea; 
behin-behineko aterpe-babesera-
ko taldea; osasun arretarako eta 
biktimen sailkapenerako taldea; 
eta komunikaziorako eta koor-
dinaziorako taldea.

Debagoieneko taldeak Oñatin 
du egoitza –ETEO eraikinean–; 
bertan egiten dituzte bilerak eta 
prestaketak. Deitu, baina, edozein 
lekutarako dei ditzakete: "Pen-
tsatzen badute ekarpenen bat 
egin dezakegula eta gure esku
-hartzea eraginkorra izango dela". 
Aldea dago, ordea, esku-hartze 
tokiaren arabera: "Aktibazioa 
gure inguruan, Debagoienean, 
bada, geu aktibatuko gaituzte 
aurrena; kanpotik datozen taldeen 
koordinazioa egin beharko dugu, 
eta SOS Deietako arduradunare-
kin antolatzea ere gure egitekoa 
izango da. Aktibazioa beste ere-
mu batean bada, eremu hartako 
taldeei laguntzera edo haiei erre-
leboa ematera joan beharko dugu".
Dena den, Debagoieneko taldeko 
arduradun Javier Igartuaren 

arabera, Erkidegoa da euren jar-
dute-eremu ohikoena, nahiz eta 
inguruko erkidegoetara ere joan 
behar izaten duten tarteka. 

SOS Deien ardura izaten da 
taldeen aktibazioa: "Pertsona 
baten desagerpenaren abisua 
jasotzen dutenean, bilaketa anto-
latzeari ekiten diote. Beharrezko 
informazioa jaso eta behar diren 
taldeak aktibatzen dituzte, bila-
ketaren ezaugarrien arabera. 
Gurutze Gorriak jasotzen duenean 
ERIE aktibatzeko eskaria, bila-
keta tokitik gertuen dagoen taldea 
aktibatzen da, eta bilaketaren 
bilakaeraren edo ezaugarrien 
arabera, gainerako taldeak ere 
aktibatzen dituzte, laguntza modu-
ra, errelebo modura...".

Boluntarioak izaki, dena den, 
aktibazioa izaten da taldekideen 
disponibilitatearen araberakoa: 
"Talde batek jasotzen duenean 
herrialdeko larrialdietako tekni-
kariaren aktibazio eskaria, aha-
lik eta bizkorren erantzun behar 
da; baldin eta taldeak baditu 
kideak irteteko modura, adieraz-
ten da zenbat denbora beharko 
duten martxan jartzeko. Behin 
aktibatuta eta jarduteko eremu-
ra bidean, informazioa eta egin 
beharreko lanaren gainekoak 
jasotzen dira. Esku-hartzea koor-
dinatzea guri dagokigun kasuetan, 
koordinaziorako arduradunak 
izendatzen ditugu eta haiek dira 
SOS Deien operatiboarekin harre-
manetan egongo direnak".

Larrialdietan Berehalako 
Erantzuna Emateko Taldearen 
jardunerako baliabide nagusiak 

debagoienean ere bada eRie izeneko talde berezitua, boluntarioz osatua

mendian jarduten dute, baina baita ibaietan eta bestelako bilaketetan ere

gurutze gorria, 
baita mendiko 
larrialdietan ere

ERIEko kideetako batzuk.  |   j.i.

Lur orotariko anbulantzia.  |   j.i.

"Perretxiko 
garaia delikatua 
izaten da"
Noiz eta zein 
duzue hitzar-
tutako hurren-
go zerbitzua?
Prebentzio zer-
bitzuak urtero 
errepikatzen dira 
ia: mendiko ekintzak, martxak, 
mendiko bizikleta probak... 
irailera arte ez dago ezer ira-
garrita; irailean eta urrian azken 
mendi bizikleta probak izango 
ditugu, eta urtea bukatzeko 
formazioa eta praktikak egin-
go ditugu. Hori bai, SoS deiek 
aktibatzen bagaituzte, hor 
egongo gara.
uda ez da, hortaz, bereziki 
zaila izaten?
ez; baina inoiz ez dakizu noiz 
desagertuko den pertsonaren 
bat. dena dela, perretxiko 
garaia izaten da delikatua 
zentzu horretan.

JAvieR igARtuA 
eRie-Ko aRduRaduna

j.i.

2013. urteko 
jarduna

 Hamalau aldiz aktibatu 
zen ERIE (Zadorra 
ibaian, Lareoko urtegian, 
Tolosan, Eibarren, 
Azpeitian, Lapuebla de 
Labarcan...).

 Aktibazioa edo 
aurre-aktibazioa eguraldi 
txarragatik (elurra), sei 
aldiz.

 Mendian egindako 
zerbitzu bereziak, 
hamabost.

 Formazio jardunaldiak, 
praktikak eta taldearen 
mantenua: 23 ekintza, 
guztira.

Mendiko lasterkaria artatzen.  |   guRutze goRRia

asteko gaia
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izaten dira jantziak, segurtasun 
gailuak, orientaziorakoak, GPSak, 
ibilgailuak eta osasun arretarako 
materiala eta biktimak ebakua-
tzekoa, batez ere; lanerako oina-
rrizko materiala bermatzen badie-
te ere, Debagoieneko ERIEkoek 
"zerbitzu hobea" ematea nahi 
dute: "Hobeto egokitutako ibil-
gailuak nahi ditugu, trasladoak 
erosoagoak izan daitezen; osasun 
arretarako material gehiago ere 
nahi genuke, eta komunikazio-
rako gailu hobeak ere bai, lanean 
ari garela estaldura arazoak izan 
ez ditzagun". Halako aparteko 
gastuetarako, Debagoieneko pos-
tuak jartzen ei du bere baliabi-
deetatik, "Urrearen Loteriatik" 
ateratakotik, besteak beste: "Une 
honetan, gehien behar duguna 
da ibilgailu berri bat. Daukagu-
netako bat oso egoera txarrean 
dago; bi urte pasa dira horren 
berri eman genuenetik, eta aurre-
kontuek eskari hori jasotzeko 
zain gaude", dio Igartuak.

Larrialdiak eta prebentzioa 
Mendiko ekintzetan prebentzio 
zerbitzua eman behar izaten dute, 
batetik, Debagoieneko ERIE tal-
dekoek; bestelakoa da egitekoa, 
bilaketa bat egiteko deitzen dituz-

tenean. Halakoak delikatuak iza-
ten dira: "Hor atzean familia bat 
egon ohi da bere etxekoa non 
dagoen jakin nahian; lehenengo 
orduak kezka eta urduritasun 
handikoak izaten dira, eta behar 
izaten dena izaten da patxada eta 
bilaketa ondo antolatzeko faktoreen 
analisi objektiboa". Gurutze Gorri-
ko boluntarioak saiatzen dira 
"barruan daukaten dena" ematen, 
familien "sufrimendu hori arin-
tzeko". Horretarako, bilaketa lanak 
ez ezik, desagertutakoaren gertu-
koen animoei eusteko ahalegina 
ere egin behar izaten dute. 

Eta bilaketa, askotariko bal-
dintzetan, batzuetan beste batzue-
tan baino luzeago, eta beti ez 
deseatutako emaitzarekin; eta 
noski: "Bilaketa antolatzen ari 
denak bidaltzen digunean mezua 
dioena 'pertsona aurkitua', hori 
da izan daitekeen unerik bere-
ziena, harrapatzen zaituen lekuan 
harrapatzen zaituela, lekuan bila 
ari zarela edo erreleboa emateko 
etxean atseden hartzen ari zare-
la", dio ERIEko arduradunak.

Prebentzio zerbitzuei dago-
kienez, berriz, aurreko asteburuan 

egin zuten, adibidez, azkena, Ehun 
Miliak, mendiko lasterketa luzea: 
"Lanerako oso proba zaila da, 
lasterketako tarte bakoitzean 
behar direlako postuak, eta edo-
zertarako gertu egon behar dute-
lako taldeek". Izan ere, 166 kilo-
metro dira mendian barrena, 
"iristea zaila den puntu batzuekin". 
Javier Igartuak dioenez, bi lan 
mota egin behar izaten dituzte 
halakoetan, "lasterkariak zauri 
txikiengatik artatu eta erabat 
ahitutakoen trasladoa": "Aurten 
ere izan dira euren muga fisiko-
ra iritsi direnak; zorionez, azken 
edizioetan ez dugu aktibatu behar 
izan bilaketarik, inor ez da eta 
bidean galdu".

Batzuetan lan hobeak, bestee-
tan gogorragoak, beraz, baina 
Igartuak dei egiten die beste 
batzuei laguntzeko interesa dute-
nei, oro har, Gurutze Gorrira 
–tartean, ERIEra– hurbil daitezen 
–edo 943 76 55 76ra deitu–, "ekin-
tza ugari" omen dituzte-eta, "eta 
ideia eta proiektu asko" martxan 
jarriko lituzketenak –nahiz eta, 
orain arte, Debagoieneko postua 
anbulantzia zerbitzuarekin jardun 
den, batez ere–. ERIEko ardura-
dunak argi du: "Pertsonalki, uste 
dut merezi duela; arazo bat kon-
pontzeko pasatzen dituzun ordu 
guztientzat nahikoa ordain da 
esker on hitz bakar bat".  

ERIEko kideetako batzuk.  |   j.i.

Tableta, lagungarri, ibilgailuan.  |   j.i.

Debagoieneko ERIEko boluntarioak

AinhoA L Azpiur 

"Bost urte daramatzat Gurutze 
Gorrian eta lau ERIE taldean. Esan 
zidaten ea joango nintzen mendiko lan 
batera; joan nintzen, gustatu egin 
zitzaidan eta geratzea pentsatu nuen. 
Erizaina naiz eta beti gustatu izan zait 
laguntzea eta osasun arloko lana. Oso 
gustura nabil, eta jarraitzeko asmoz".

"Erizaina naiz eta beti 
gustatu izan zait laguntzea"

Herria: bergara.
lanbidea: erizaina.

Adr iAn m Artinez 

"Iaz hasi nintzen Gurutze Gorrian, eta 
hasi berria naiz talde honetan. 
Animatu ninduten hasteko, eta proba 
modura ari naiz; gustura nabil. Mendia 
beti gustatu izan zait, eta beste 
batzuei laguntzeko bokazioa ere 
betikoa dut. Lanik ez dago; beraz, ahal 
den heinean laguntzen saiatzen naiz".

"Mendia beti gustatu izan 
zait, baita laguntzea ere"

Herria: logroño.
lanbidea: ikaslea.

i bAn i ArtzA 

"Soldadutza ez egitearren hasi nintzen 
Gurutze Gorrian duela 26 urte, eta 
2010a ezkero nabil talde honetan. 
Mendia, lur orotarikoa, GPSa... 
gustatzen zaizkit, eta, soroslea izanda, 
puntu guztiak neuzkan: gauza gehiago 
egiteko eta ikasteko. Sarri, oso aukera 
gutxi egoten dira abiatzerako".

"Sarri, oso aukera gutxi 
egoten dira abiatzerako"

Herria: arrasate.
lanbidea: ingeniaria.

Gotzon GAritAonAndi A 

"Hamazortzi urte daramatzat nik ere 
Gurutze Gorrian, eta 2010a ezkero 
nabil ERIEn. Mendia gustatzen zait, 
lur orotariko ibilgailuak ere bai, eta 
horregatik hasi nintzen. Momentu 
txarretan pentsatzen duzu ea 
jarraitzea merezi duen, baina alde 
onak gehiago dira".

"une txarretan, pentsatzen 
duzu jarraitzea merezi duen"

Herria: arrasate.
lanbidea: informatikaria.

G AizkA teLLeri A 

"Hamazortzi urte dira Gurutze Gorrian 
hasi nintzela; talde honetan, berriz, 
sorreratik nago. Anbulantziarekin 
badakizu zertara zoazen; talde 
honetan ez dakizu noiz deituko 
dizuten, eta mila lekutara izan daiteke: 
egunez, gauez, elurrarekin, euriaz... 
Askotarikoak egiten ditugu".

"Mila lekutara izan daiteke: 
egunez, gauez, elurrarekin..."

Herria: oñati.
lanbidea: udaltzaina.

Ibilgailua mendian, eta boluntarioak kontrapisua egiten.  |   guRutze goRRia

asteko gaia

Bideoa ikusteko:
eskaneatu QR kode hau 
poltsikokoarekin.
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BERGARA
PNEUMATIKOAK

Leizeaga 1B BERGARA - Tel.: 943 763627 
E-posta.: bergarapneumatikoak@gmail.com

• Olio aldaketak 
• Mekanika azkarra

Lizarraga auzoa 8 • 943 78 70 77 • Antzuola 

Eskaintza bereziak pneumatikoetan!

 Amillaga 32 • 943 76 10 38 / 943 76 19 11 • Bergara

Mekanika, elektrizitatea, karrozeria eta pneumatikoak 
Amillaga 49 • 943 76 22 43 • Bergara

fordberria@telefonica.net

Eskaintza handiak!

garaje berria
muLtimArkA

bateria
argiztapena
aire girotua
iragazkiak
balaztak
gurpilak

olio nibelak...

Leizeaga 4 • 943 76 13 84 • Bergara

Jar ezazu zure autoa 
puntu-puntuan 

eta ondo 
pasa oporrak

Pneumatikoak • Olio aldaketak • Garbiketak • Gasoil banaketa

Amillaga 36 • 943 76 47 49 • Bergara

IOn AutOAk 
Mekanika • karrozeria • Pneumatikoak • Garabi zerbitzua

Santalaitz, 6-5. Pab. / ITVaren kalean 
Tel.: 943 76 36 09 - BERGARA
www.desacristal.com

AUTOAREN KRISTALDEGIA
•

INPAKTUEN KONPONKETA
•

LAMINA SOLAR
BAIMENDUAREN INSTALAZIOA
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Donostiako Justizia Jauregi-
ra eraman dituzte asteon euren 
aldarrikapenak Ordaindu 
plataformako ordezkariek 
elkarretaratzea eginda atzo, 
eguena. Komunikatua iraku-
rri dute, eta Fagor Etxetresnen 
konkurtsoaren ardura duen 
Pedro Malagon epaileari hela-
razi diote idatzia. Besteak 
beste, honako hau salatu dute 
komunikatuan: "Atzo Mon-
dragon Taldeak gutxietsiak 
eta alboratuak izan ginenok 
justizia eskatzen diegu admi-
nistrazio konkurtsalari eta 
merkataritza alorreko epai-
leari. Ezin da onartu lanean 
emandako bizitza osoko aurrez-
kiak desagertzea, kooperatiba 
egokiaren izenean jarri ez 
direlako eta tartean amarru 
juridikoak egon direlako. Atzo 
Mondragon Taldeak gutxie-
tsiak eta alboratuak izan 
ginenok erantzukizunak eska-
tzen ditugu. Ordaindun 700 
hartzekodun baino gehiago 
gara, eta 40 milioi euro zor 
zaizkigu guztira. Agerian 
dagoenez, borrokatzea baino 
ez dugu".  

irailaren 24a aurretik 
Horren harira, egunotan berre-
tsi egin dute asteroko mobi-
lizazioekin segitzeko asmoa 
dutela, eta baita gehiago egi-
teko ere. Atzo Donostian egin-
dakoaz aparte, aurreratu dute 
irailean Jose Mari Arizmen-
diarrieta pasealekuan kan-
paldia egingo dutela. Hori 
guztia irailaren 24an Ordain-
duk egingo duen batzar oro-
korraren aurretik izango da. 
Bitartean, beste eragile batzue-
kin ere elkartzeko asmoa 
dutela jakinarazi dute.

Horren berri eman dute 
lau egunez Arrasateko Kul-
turaten egindako bileren 
ondoren. Ordaindu platafor-
mak esku artean duen infor-
mazioa emateko eta bazkideen 
iritzia jakiteko bilerak egin 
dituzte, hain justu. Platafor-
mako kideek adierazi duten 
moduan, Ordaindu aldarri-
kapen mugimendu bezala 
sortu zen arren, mugimendu 
sozial bilakatu da. 

kanpaldia 
iragarri dute 
ordainduko 
ordezkariek

Donostian protestan.  |   oRdaindu

uBANE MAdErA  |  aRRaSate

Datorren urtean 20 urte beteko 
dira Arrasateko Lezetxiki koba-
zuloko aztarnategian indusketak 
egiten dihardutela. Aurtengo 
jarduna burututa, 19.a, gaur, egu-
bakoitza, guztia batu, txukundu 
eta ateak itxiko dituzte datorren 
urtera arte. Alvaro Arrizabalaga 
(Oñati, 1965) arkeologoa da indus-
keta horien zuzendaria. Aurten-
go jarduna "oparoa" izan dela 
azpimarratu du, besteak beste.  
gaur duzue azken eguna. Balorazio 
orokorra eskatuko dizut.
Oso ona. Aurreikuspena zen zen-
bat eta beherago joan, orduan 
eta material gutxiago aurkituko 
genuela. Teorian, maila antzutan 
egon beharko ginateke lanean; 
berriz, praktiken arabera, ikusten 
da zenbat eta beherago joanda 
orduan eta maila gehiago aurki-
tzen ditugula, oparoagoak, eta 
gainera, hedatzen zaigula aztar-
nategiaren zabalera. Hasi ginen 
6 m2-an bakarrik eginez, eta orain 
18 m2 bat ditugu.
lezetxikiren garrantzia gizakiare-
kin lotutako aztarnak agertu iza-
naren ondorioa da. Aurten egin da 
zentzu horretako aurkikuntzarik?
Iaz sartu ginen maila batean non 
aztarna guztiak lotuta zeuden 
gizakiaren ekimenarekin, bai 
harrizko tresneria, eta baita ani-
malien hezurdurak ere, zerikusi 
zuzena zutenak gizakiaren ehi-
zarekin eta jan aztarnekin. Aur-
ten izan dugu oparotasun han-
diagoa harrizko tresneriari dago-
kionez. Baina, berriz, faunan izan 
dugu espektro bat non ikusten 
diren animalia okela-jaleek ere 
izan dutela ekarpena. Ez dugu 
horren argi ikusten lotuta dagoe-
nik gizakiaren ehizarekin eta 
aprobetxamenduarekin.
Piezok nora bideratuko dituzue?
Gipuzkoan aldarrikapen histori-
koa izan da erreferentziazko toki 
publiko bat izatea ondare arkeo-
logikoa bertan batzeko; batez ere, 
kontuan hartuta Gipuzkoan ez 
dagoela arkeologia-museo publi-
korik. Badirudi duela hiru urte 
Irunen inauguratu zen gordailu 
zentroak datorren urtetik aurre-
ra jasoko dituela bilduma arkeo-
logikoak; Lezetxikikoa ere bai.
Zertan da lezetxikiren aberasta-
s u n a  j e n d a u r r e a n  j a r t z e k o 
asmoa?
Orain arte halakoak proposatu 
dituena ni izan naiz. Ez dago 
arazorik egiteko Arrasaten anbi-
zio handiko proiektu bat. Zona 
honetan badago oparotasun arkeo-
logiko bikaina, eta kontuan har-
tuta museo guztiak eta ikerketa 
zentro guztiak ez direla zertan 
hiriburuan bakarrik kokatu, uste 
dut badagoela aukera. Eta ez 
Arrasaterako edo Debagoienera-

ko bakarrik. Egin daiteke proiek-
tu bat Gipuzkoarako, Arrasaten. 
Baina horretarako, egoera eko-
nomikoaz gainera, beste pentsa-
molde batzuk aldatu beharko 
genituzke.
Borondate politikoa falta da? 
Borondate politikoa, eta ez poli-
tikoa bakarrik. Igual, hasi behar-
ko ginateke ekonomia ikuspegi 
dinamikoago batekin ikusten 
halako baliabide kultural eta 
turistikoen bideragarritasuna, 

iturri ekonomiko bezala: epe 
ertainera eta etorkizunari begi-
ra badagoela landu bako balia-
bide bat. Hausnarketa berbera 
egiten dut urtez urte: halako 
baliabide bat egongo balitz Fran-
tzian edo Katalunian, ez dut 
inolako zalantzarik aspalditik 
egongo litzatekeela proiektu bat, 
eta txinparta ekonomikoak ate-
rako lioketela. Gipuzkoa maila-
ko aztarnategi erraldoia da, oso 
ongi kaleratuta, inguru zientifi-
koetan egundoko balioa ematen 
zaiona… Baina gure egin beha-
rrekoa ez da akademikoa. Ez da 
gure lehentasuna halako proiek-
tuetan sartzea. Prest gaude lagun-
tzeko, ideiak emateko eta egin 
beharreko lana egiteko. Baina 
iniziatibak beste nonbaitetik 
etorri beharko luke. 

Esan daiteke Atapuercaren jarrai-
pena dela lezetxiki?
Beti pentsatu dut lotura bada-
goela eta azkenean agertuko dela. 
Kontua da hor dugula argi erral-
doia Atapuercak ematen duena,  
eta, batzuetan, gainontzekoak 
itsu gelditzen gara. Atapuerca 
ez balitz egongo, Lezetxikiren 
distira askoz handiagoa izango 
zen. Esan beharko genuke giza-
kia ez dela jaio Atapuercan. Giza 
taldeak iritsi dira hara nonbai-
tetik pasatzen. Eta nonbait hori, 
gure ustez, argi eta garbi, Deba 
bailara da. Funtzionatzen du 
bide bezala animaliendako eta 
giza populazioarendako, sakon-
tzeko penintsula barrenean. Orain 
arte beti pentsatu da nahiko 
populamendu uholde lineala 
zegoela Frantzia erdialdetik Kan-
tauri aldera. Guk esaten dugu 
egia dela ardatz hori existitzen 
dela, baina badagoela beste ardatz 
bat, oraindik ere garrantzitsua-
goa dena, Deba bailara zeharka-
tuz, komunikatzen duena kon-
tinente europarra, Ebro bailara 
eta baita ere ipar goi lautada, 
autobide antzeko bat. Gogoratu 
beharko genuke, gainera, Ata-
puercatik 140 kilometrora baka-
rrik dagoela Lezetxiki. 
Besterik gura baduzu gaineratu…
Espero dezagun izango dugula 
nahiko errezeptibitate gure kudea-
tzaileen aldetik, halako lanak 
finantzatzeko. Ez gaude geldi, ari 
da argitaratzen Lezetxiki oso toki 
onetan, ari da izen handiagoa 
hartzen giro akademikoetan. Bada 
toki ezaguna. Europako museoe-
tan askotan mapetan agertzen 
den leku bat da Lezetxiki. Hori 
kontuan hartu eta pentsatu behar-
ko genuke merezi duela inbertsio 
apur bat egitea. Egiten dena da 
guztion historia, eta guztion onda-
rea osatu eta aberastu. 

Alvaro Arrizabalaga, aurkitutako hartz baten baraiarekin.  |   amaia txintxuRReta

"Europako museo 
askotako mapetan 
azaltzen den leku 
bat da lezetxiki"

alvaro arrizabalaga | lezetxikiko indusketen zuzendaria

Frantzian edo katalunian txinpartak 
aterako liokete halako baliabide bati"
arrizabalagak uste du lotura dagoela atapuercaren eta Lezetxikiren artean: "azkenean, agertuko da"

Bisitari ugari izan 
ditu Lezetxikik

Atzo, eguena, Arrasateko Udalak 
eta Aranzadi Zientzia Elkarteak 
antolatuta, agintarien eta 
komunikabideen bisita izan 
zuten Lezetxikiko aztarnategian. 
Bertan hiru astez lanean 
[musu-truk] jardun duten 
nazioarteko hogei arkeologia 
ikaslek eta haien zuzendariak 
bisitariekin partekatu zuten 
indusketek aurten emandakoa. 
"Aurkitu diren materialen artean 
aipatzekoak dira su eta janari 
aztarnak, leizeetako hartza 
bezalako animalien hezurrak, 
edo industria litikoa". Atzo, eguena, agintari eta kazetariak, Lezetxikin.  |   amaia txintxuRReta
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"Emaitza ezin atseginagoa izan 
da. Militanteen zuzeneko botoa 
jasota, agerikoa da alderdi sozia-
lista bera atera dela irabazle. 
Historian lehenengoz eman da 
boto zuzena idazkari orokorra 
aukeratzeko. Prozesu garbia izan 
da, eta uste dut alderdi askok 
begiratu beharko lioketela, demo-
krazian gauzak zelan egiten diren 
ikusteko". Berba horiekin balo-
ratu du Arrasateko sozialisten 
idazkari orokor Paco Gartziak 

alderdi sozialistan Estatu mailan 
gauzatu den barne-hauteskundeen 
prozesua. Emaitzari buruz gal-
detuta, berriz, Arrasaten ere Pedro 
Sanchez izan da garaile, "alde 
oso handiarekin". 

Mendia eta Arriola nahi 
Espainiako idazkari orokorra 
aukeratuta, irailera begira dau-
de orain sozialistak, baita Deba-
goienekoak ere. Izan ere, batetik, 
Gipuzkoako, Bizkaiko eta Ara-
bako idazkari orokorrak auke-

ratzeko ezohiko kongresuak 
egingo dituzte irailaren 27an. 

Eta bestetik, Euskadiko idaz-
kari orokorra aukeratzeko hala-
ko beste bat egingo dute irailaren 
20an eta 21ean. 

Azken horren kasuan, Idoia 
Mendia da, oraingoz, aurkeztu 
den hautagai bakarra; bada, Arra-
sateko idazkari orokorrak aurre-
ratu du berori babestuko duela 
"pertsonalki".

Gipuzkoako barne-hauteskun-
deei dagokienez, berriz, hor ere 
hautagai bakarrak aurkeztu du 
bere burua, oraingoz: gaur egun 
idazkari orokorra den Iñaki Arrio-
lak. Eta kasu horretan ere, Gar-
tziaren botoa "Arriolaren aldekoa" 
izango da. "Hautagai gehiago 
aurkeztuta ere" haren alde egin-
go zukeela azpimarratu du, gai-
nera, arrasatearrak. 

idazkari sozialista berriak 
euskadin eta gipuzkoan 
irailaren 20ko eta 21eko kongresuan aukeratuko 
dute gipuzkoako idazkari orokor berria

uBANE MAdErA |  debagoiena

Bergaran izan du arrakastarik 
handiena bukatu berri den ikas-
turtean egindako Debagoieneko 
mintzapraktika egitasmoak. Hori 
erakusten dute, behintzat, datu 
hotzek, zenbakiek: Bergaran 68 
mintzalagun elkartu dira; Arra-
saten 67, Eskoriatzan 25; eta Are-
txabaletan 20 lagun. 

Edozelan ere, kopuruak modu 
positiboan baloratzeaz gainera,  
zenbakiez harago, orokorrean 
antolatzaileek egiten duten balo-
razioa ere oso ona da: Bergarako 
Jardun elkarteak, Arrasateko 
AED elkarteak eta Aretxabaleta-
ko Loramendi elkarteak. 

"Ikasturte bukaeran, Topa-
gunearekin batera egin ohi izan 
dugun balorazioak erakutsi digu 
partaideei mintza-taldeetan par-
te hartzea oso baliagarria zaiela. 
Eta beraiek ere (bidelari-bidela-
gunak) ikasturtearen balorazio 
orokor oso ona egiten dute (…) 
Ikusten da berba taldekoek euren 
artean konfiantza lortu dutela, 
euskaldun-zaharrei esker, taldean 
gustura daude, pozik giroarekin  
euren zailtasunak, konfiantza  
lortuaz, gutxitzen doazela, sol-
tura hartzen doazela, adibidez, 
merkatariengana doazenean, edo 

euren artean euskaraz berba 
egiten dutenean…", azaldu du 
Maitena Aranak, Debagoieneko 
mintzapraktikako teknikariak. 
"Hori da euren helburua, euska-
raz hitz egiteko ohitura hartzea; 
ze zailtasun handiena hori da-e-
ta, herrian kosta egiten da, ohi-
tura falta dago euskaraz egiteko", 
gaineratu du Aranak. Eta horre-
kin batera, jakinarazi du buka-
tu berri den ikasturteko partai-
deek datorren ikasturtean ere 
"jarraitzeko gogoa eta ilusioa 
erakutsi" dutela.

izen-ematea zabalik 
Kontuak kontu, aurtengo partai-
deez gainera, gehiagorendako 
lekua ere badute mintzalagun 
egitasmoetan. Baldintza bakarra 
bete behar da parte hartzeko: 
euskaraz komunikatzeko gutxie-
neko maila izan behar dela. Edo-
zelan ere, Aranak jendea anima-
tu gura du "lotsak galtzera eta 
euskaraz egitera". Izena emateko, 
aipatutako euskara elkarteetara, 
Eskoriatzako kultura etxera edo 
Oñatiko Udaleko Euskara Saile-
ra jo daiteke. 

Mintzalagunak, Santa Isabel hilerrira egindako bisitan.  |   zaHaRbeRRi

ehun lagunek baino gehiagok parte 
hartu dute mintzapraktiketan
Parte hartzea "oso baliagarria" izan dela jakinarazi dute antolatzaileek

Lur azpian urak elkartzen direneko argazkiak irabazi zuen iaz.  |   xabieR atxa

u.M.  |  debagoiena

Ura eta erreka Deba ibarrean 
izeneko astearen baitan egingo 
diren ekitaldien artean, antzi-
nako argazki erakusketa bana 
antolatu gura ditu Debagoiene-
ko Mankomunitateak bost uda-
lerritan: Arrasaten, Bergaran, 
Oñatin, Aretxabaletan eta Esko-
riatzan. Eta horretarako, argaz-
kiak biltzeari ekin dio; hain 
justu ere, "errekarekin zeriku-
sirik daukaten antzinako argaz-
kiak" behar ditu Mankomuni-
tateak. Hala, herritarrak ani-
matu ditu halakoak eraman 
ditzaten. Ura eta erreka Deba 
ibarrean astea urrian izango 
bada ere, uztailaren 30era arte 
batuko ditu argazkiak.

Kultura etxeak, udaletxea… 
Parte hartzeko, honako leku 
hauetara eraman behar da antzi-
nako materiala: Arrasaten, 
Biztanleen Arreta Zerbitzura; 
Bergaran, kultura etxera; Oña-
tin, udaletxera; Aretxabaletan, 
Arkupe kultura etxera; eta 
Eskoriatzan, kultura etxera, 
hain zuzen ere. Uztailaren 30e-
ra arteko epea jarri dute argaz-
kiak batzeko.  

Debagoieneko Mankomuni-
tateak iaz urrian ere egin zuen 
urarekin eta eskualdeko erre-
kekin lotutako astea, eta haren 
barruan argazkiek ere izan zuten 
lekua; kasu hartan, lehiaketa 
eran (beheko argazkiak erakus-
ten duen moduan). 

antzinako argazki erakusketarako 
materiala jasotzen dihardute

u.M.  |  donoStia

Solidarioak gara-denok Ikerre-
kin izenarekin, gaur, egubakoi-
tza, Donostian egingo dute Iker 
Galan ume bergararraren alde-
ko bigarren jaialdi solidarioa. 
Gipuzkoa plazan 10:00etan hasi 
eta 20:00ak arteko egitaraua 
prestatu dute, Galani laguntze-
ko dirua batzeko asmoarekin, 
besteak beste. Hain justu, batzen 
den dirua AEMPIra bideratuko 
dute (patologia mitokondrialak 
dituzten gaixoen elkartea). 

Luxuzko afari-bazkariak 
Ekitaldien artean, 1.000 opari-
tik gora izango dituen tonbola 

jarriko dute, Michelin izarra 
duten Martin Berasategi, Ake-
larre eta Arzak jatetxeen lagun-
tzarekin. Hain justu, aipatuta-
ko jatetxeetan afariak eta baz-
kariak zozkatuko dituzte.

Tonbolaz gainera, "zumba 
saio jendetsua" izango da fami-
liei zuzenduta (18:30), 500 ogi-
tarteko banatuko dituzte ber-
taratzen direnen artean (arra-
tsaldean) eta umeendako jolasak 
izango dira, besteak beste. "Sum-
mer Udalekuak programan 
parte hartzen duten 300 hau-
rretik gora izan dira antolatzai-
leak", jakinarazi dute Tilin Talan 
Haur Eskolatik.  

Michelin izarrekin tonbola, besteak 
beste, iker galan umearen alde
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Legebiltzarreko ikasturtea amai-
tzear dela, gaurkotasun politi-
koaren errepasoa egin du Joseba 
Egibar Gipuzkoako jeltzaleen 
buruak. Sozialisten idazkari nagu-
si berria, Urkulluren Jaurlari-
tzaren jarduna eta Gipuzkoako 
politika ditu berbeta gai.
Pedro Sanchez aukeratu dute Espai-
niako sozialistek PSOEko idazkari 
nagusi izateko. ustekabea izan da 
zuretako?
Prozesu guztia izan da ustekabe-
koa. Rubalcabaren dimisioa, 
idazkari nagusi berria aukera-
tzeko prozesua… Errespetu guz-
tiekin, iruditzen zait hautagaiek 
ez dutela aparteko heldutasun 
politikorik adierazi. Ikusi behar-
ko dugu zer dioen Sanchezek, 
baina hautagaiei ez diet ideia 
berririk ikusi. Euskal Herriari 
dagokionez, ez dute bereizketarik 
egin, eta, Kataluniaren gainean 
esan dutena entzunda, ez da inon-
go berritasunik. Estatu ereduari 
buruzko hausnarketarik ez dute 
egin… Lehengo lepotik burua!
Zelakoak dira orain sozialiste-
kiko harremanak hemen eta 
Madrilen?
Harreman onak baino gehiago, 
dira interesatuak. Interesa zentzu 
noblean ulertuta. Euskal Auto-
nomia Erkidegoan eta, epe ez 
hain luzean, Nafarroan ere bai, 
bi alderdi nagusi izango dira. 
Eta, hortik aparte, gainerako 
alderdiak ikusiko dugu non koka-
tzen diren. PSE-EEk, batez ere 
Gipuzkoan, izan du garai bat, 
arazo sozialak tarteko, eta era-
kutsi nahi izan digu jeltzaleoi 
beste logika politiko bat posible 
dela, Bildurekin ituna eginez. 
Baina urte eta erdiren ostean, 
konturatu dira hortik ez doazela 
inora; ondorioz, etorri dira gure-
gana. Bestalde, era berean, sozia-
listak badatoz EAJren politika 
baldintzatzera. Izan ere, alderdi 
espainola dira. Eta ikuspegi horre-
tatik, EAJk eman ditzakeen pau-
so estrategikoen abiadura bal-
dintzatzen saiatu dira. 
EAjren eta PSE-EEren arteko 
ituna luza daiteke hauteskunde 
ostera?
Ikusten gabiltza hauteskunde 
egunera arte sozialisten jokabidea 
dela ezker abertzalearekin harre-
manik ez edukitzea eta gurekiko 
ika-mikatan aritzea. Eta, hautes-
kunde ostean, emaitzak ikusi 
ondoren, aztertu beharko da zela-
ko itun edo koalizioak egin ditza-
keten. 
urte eta erdi egin du urkulluren 
gobernuak. Helburuak betetzen 
ari dira?

Hiru helburu marraztu zituen 
lehendakariak: jarduera ekono-
mikoa suspertzeko estrategiak 
gauzatzea; bakegintza eta nor-
malizazio politikoa eta estatus 
politiko berria. Eta helburuak 
bideratzen ari dira. Ekonomia 
suspertzeko, esaterako, halere, 
enpresetan bereziki, sindikatu, 
enpresaburu eta erakundeek 
eskutik joan behar dute, denek 
batera. 
Enpresaburuen eta sindikatuen 
artean, baina, akordiorako zantzu 
gutxi ikusten da.
Bai. Erreforma larriak ere egin 
dira, baina Euskal Herriaren 
ekonomiaren bihotzean industria 
dago eta hori zaindu egin behar 
dugu, etorkizunean industria 
izan dadin atzera ere ekonomia-
ren Barne Produktu Gordinaren 
%30 inguru. 
Bake prozesua geldi da.
ETAren indarkeria amaitu denez, 
bakea iritsi dela-eta, elkarbizitza, 
normalizazioa, bakegintza… hala-
koetan zertarako gabiltzan pen-
tsatzen duenik bada. Bakea iritsi 
dela eta kito, ez dagoela beste 
ezer egin beharrik. Baina hemen 
asko dago egiteko. Iragana hor 
dago, eta, giza eskubide guztien 
errespetutik abiatuta, kudeatu 
egin behar da sasoi berria. PPk 
eta PSOEk denboran atzeratu 
nahi dute ETAren desagertzea. 
Atzeratzen den neurrian denbo-
ra politikoa haiek kudeatuko 
dutelako. Estatua denbora ira-
bazten ari da. Horregatik, beha-
rrezkoa da ETAk edo ezker aber-
tzaleak alde bakarreko urratsak 
egitea.
jonnathan Powell Euskal Herrian 
da egunotan. Ze espero duzu bisi-
ta horretatik?
Mc Guiness ere etorri da. Ondo 
etorriak. Halere, Espainiako 
Gobernuak ateak itxita ditu eta 
denbora batez ez ditu zabalduko. 
Eta horri soluziobideak aurki-
tzeko baldin badatoz, ondo eto-
rriak. Baina euskal gizarteak 
badaki garrantzitsua dela bakeaz 
gain normalizazioa eta bizikide-
tza lortzea.
Estatus politiko berria da Eusko 
jaurlaritzaren beste helburua. 
Ortuzarrek kontzertu politikoa pro-
posatu du…
EAJren eta Eusko Jaurlaritzaren 
posizioak ezagunak dira. Baina 
mundua aldatzen doa eta Kata-
lunian eta Eskozian gertatzen 
ari dena, autodeterminazio esku-
bideak, subjektu politikoak… 
horiek eztabaidan daude. Hori 
irabazi dugu. Eztabaida horren 
ondorioak akordatzea edo adostea 
beste kontu bat da. Bakoitzak 

jarri behar du bere proiektua 
mahaiaren gainean. Guretako 
ahalik eta akordiorik zabalena 
lortu behar dugu. Horrek ez du 
esan nahi batendako oinarrizkoa 
dena baztertu behar denik. Herri 
bat garela argi dago. Eta, ondorioz, 
berezkoa du erabakitzeko esku-
bidea. Ariketa hori ados daiteke? 
Hori da PPri eta PSE-EEri egin 
behar diegun galdera eta ezin 
dezakegu onartu beto eskubidea. 
Elkarbizitzarako eskaintza egiten 
dihardugu, ezin du inork inpo-
satu. Kataluniakoak ez du atzera 
bueltarik, erreferenduma debe-
katuko duten arren.
Ekainaren 8ko giza katean horren-
beste jende espero zenuen?
Asko bai, baina ez horrenbeste. 
Jendeak badu gogoa zerbait adie-
razteko, bistaratzeko. Baina ez 
zerbaiten aurka, zerbaiten alde 
baizik. Hori izan da posible, bes-
teak beste, ETA ez dagoelako. 
Egongo balitz, Gure Esku Dago 
ez litzateke posible izango. 

EAjk mobilizatu du bere jendea?
Bai, bai. Baina Gure Esku Dago-
koek eskatu ziguten alderdiak 
bigarren maila baten geratzeko. 
Tokian tokiko alderdikideak ibili 
dira. Batzuk entusiasmo handia-
rekin eta beste batzuk txikiagoa-
rekin. Izan ere, herri honetan 
elkarri eskua ematea inportantea 
izanik, une batzuetan ez dira bal-
dintzak ematen elkarri eskua 
emateko. Errespeturik ez badago, 
faltsukeria da elkarri eskua ema-
tea. Egunez irainak bota, gauez 
pintaketa bat jasan eta hurrengo 
egunean eskua elkarri? Zaila da. 
Ulertzeko modukoa da. Halere, 
benetan uste dut gisa honetako 
prozesuetarako beharrezkoak, 
ezinbestekoak, direla giza mugi-
menduak. Herritarren mugimen-
duek eta erakundeek edo alderdi 
politikoek eskutik behar dute, 
nork bere rola jokatuz, oreka gar-
biarekin eta naturaltasunez. 
Ezker abertzaleak kritikatu egin du 
du gutxi batzuen esku geratuko 
dela kutxabank. Hala da?
Ez da egia. Ezker abertzalea kora-
pilo baten sartu zen hasieratik. 
Kutxabanken sartzeko bost ordez-
kari behar zituztela esan zuten. 
Baietz esan genien, baina une har-
tan lau zeudela eta sartzeko eska-
tu genien, kudeaketa partekatua 
egiteko. Ezetz erantzun zuten. Gal-
du egin zuten. Eta errekurtsoak, 
irainak eta bestelakoak etorri dira 
ondoren. Denborak esango du zei-
nek babestu duen historikoki 
kutxek izan duten eginkizuna. 
Gipuzkoako familien ondasunak. 
Gipuzkoan aurrezten diren 100 
eurotik 40 Kutxan daude. 
Maiatzaren 25eko azken hautes-
kundeetako emaitzak zuek espe-
rotakoak izan ziren gipuzkoan?
Duela hiru urteko udal eta foru 
hauteskundeetan, ezker abertza-
leak edo Bilduk lortu zuena ola-
tu edo apar handi baten modukoa 
izan zen. Denbora pasa da eta 
gauzak bere onera etortzen ari 
dira. Europako hauteskundeak 
ez dira erreferentzia egokiena 
emaitzak alderatzeko eta udale-
tako eta foru diputazioen jardu-
na baloratzeko, baina gipuzkoa-
rrek egin dute hori, neurri baten. 
Batik bat, Donostian edo, kasu 
batzuetan, hainbat herritan ere, 
hiri hondakinen gainean EH Bil-
duk darabilen posizio itxia dela
-eta. Etorkizuna baikor ikusten 
dut hauteskundeei dagokienez. 

Debagoiena

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu QR kode hau 
poltsikokoarekin.

Joseba egibar | eaJren gipuzko buru batzarreko presidentea eta bozeramailea legebiltzarrean

"Denborak esango du zeinek babestu duen 
historikoki kutxek izan duten eginkizuna" 

ezker abertzaleak Kutxabanken auzian izan duen joakabidea kritikatu du gbbko buruak

"PSoek ez du bereizketarik egin euskal Herriari dagokionez: lehengo lepotik burua!"

"Sozialistek ez dute 
egin estatu ereduari 
buruzko 
hausnarketarik"

"Beharrezkoa da 
ezker abertzaleak 
edo EtAk urratsak 
egitea"

"Etorkizuna baikor 
ikusten dut 
hauteskundeei 
dagokienez"

Joseba Egibar, Arrasaten, oraingo astean.  |  eneKo azKaRate
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

laguntzaileak

Nolatan 
derrigortu, 
konpromisoa 
badago?
Mikel uribetxebarria eta Haritz 
Solupe
(aretxabaletako eajko udal taldearen 
izenean)
aretxabaleta

Atez atekoa etorri da. Etxeko 
hondakinak lagatzeko orain 
arte izan dugun edukiontzi 
sistema zuzen erabiltzen zuten 
aretxabaletarrek ezingo dute 
aurrerantzean borondatez eta 
askatasunez kudeatu eurek 
sortutako zaborra; are gehiago, 
atez atekoak behartzen duen 
loturari egokitu beharko zaie. 

Aurreko asteotan edukiontzi 
berriak banatu direnean, Udal 
Gobernuak (Bildu) herritarren 
"konpromisoa" zoriondu du. 
Bailarako edozein herritan 
baino hobeto erantzun dute 
aretxabaletarrek edukiontziak 
jasotzeko orduan (%90).

Berandu bada ere, badirudi 
Udal Gobernua konturatu dela 
aretxabaletar gehiengo zabal 
batek badaukala zaborren 

gaiarekiko "konpromisoa". Izan 
ere, ezin dugu ahaztu 
herritarren konpromisoarekiko 
konfiantza falta izan dela atez 
atekoa ezartzeko Bilduk erabili 
duen arrazoi nagusia. Behin eta 
berriz errepikatu dute, gainera, 
derrigortasunik gabe 
herritarrek ez diotela 
erantzungo konpromisoari. 
Hori izan da euren argudio 
bakarra. Baina oraingoan ere 
herriak ozen erantzun dio 
Udalaren konfiantza falta horri. 

Tamalez, beti egongo da 
gehiengoaren nahia (%90) eta 
konpromisoa narrastuko duen 
gutxiengo herritar multzo bat 
(%10), bai zaborrak sailkatzeari 
zein bestelako bizikidetza eta 
gizalegezko kontuei ere 
dagokienez. Hala bada ere, 
kopuruok ikusita ez dago 
biztanle guztiak era berean 
tratatuak izateko nahikoa 
arrazoi. Udalak herritarren 
%90en konpromisoei erantzun 
behar die sustapenetik eta 
sentsibilizaziotik, %10en 
utzikeriarengatik herritar 
guztioi neurri zuzentzaile berak 
ezarri ordez. Derrigortasunak 
herritarron borondatezko 
konpromisoa irentsiko duen 
bezala irentsiko gaitu 
gutxiengoak, Udalak 

herritarren konpromisoari 
entzungor egin eta bereari 
eusten badio.  

Aretxabaletarrek 
konpromisoa daukagun 
momentutik, derrigorrezko atez 
atekoak ez dauka zentzurik.

Eskerrik asko
Idoia larrañaga
antzuola

2013ko uztailaren 21ean, nire 
gurasoek Gorla aldean paseo 
eder bat eman eta Kantinan 
pintxo goxo bat jan ondoren, 
aita ondoezik suertatu zen. 
Zorionez, kantina inguruan 
paseatzen zeuden bakarrak ez 
ziren eta bi aldiz pentsatu gabe 
hainbat pertsonak nire aitari 
eta amari laguntza eskaini 
zieten: larrialdietara deitu, 
bihotzeko masajea, amaren 
ondoan egon... 

Ordutik askotan gogoratu 
gara beraiek han egotearen 
balioaz, "eskerrak bakarrik ez 
zeudela", beraiek emandako 
laguntza paregabeaz, eta gure 
familiaren esker ona beraiei 
nola helarazteaz.

Datorren astelehenean 
urtebete aita Gorla inguruan 

hil zela. Mendira paseatzera 
joan eta larrialdi egoera batean 
dauden pertsonekin topo egitea 
gure bizitzan noizbehinka 
gertatzen den egoera bat da, 
zorionez. Ez da egoera 
"samurra" izaten eta ziur nago 
nire gurasoei lagundu zietenek 
ere ez dutela gertaera hura 
erraz ahaztuko. 

Lerro hauen bidez, gure 
familiaren izenean, 
bihotz-bihotzez, gure eskerrik 
beroena eman nahi diegu iazko 
uztailaren 21ean Gorlako 
kantina inguruan nire gurasoei 
lagundu zieten guztiei. Mila 
esker.

Gaztelera galdu 
behar dute
jon Otero uribarren
arrasate

Hiru eskola eredu daude Hego 
Euskal Herrian. Gazteleraz, 
euskaraz eta euskaraz eta 
gazteleraz. Denetan da atzerri 
hizkuntza ingelesa. 

Konstituzioak behartzen du 
gaztelera jakitera. Ondorioa da 
D ereduan gaztelera ikasgai 
moduan ematea. Ez da posible; 
10 urteko neska edo mutil 
batek gaztelera ez badaki, 
zergatik izan behar du ilegala? 
Hau ez da Euskal Herria? Lortu 
behar dugu gaztelera obligazioa 
ez izatea. Independentzia edo 
dena dela.

Ikasten dute euskara 
ikastetxeetan, baita gaztelera 
ere. Eskolatik kanpo gaztelerak 
indar handiagoa duenez, 
erdaraz mintzatzen dira.

Lege madarikatu hori 
ezereztatzen badugu, gaztelera 
ez da izango obligazioa. Guk, 
euskaldunok, sortu ahal izango 
dugu eskola eredu bat, non 
euskara gehiago eta ingelesa 
gehiago eta gaztelera ezer ez 
den emanen. Gurasoen aukera 
izango da gaztelera erakutsi 
edo ez. Lau eredu izango dira. 
Edo indar abertzaleek A eredua 
kenduko dute. Hala, gurasoen 
nahiaren arabera, umeek ez 
dute gaztelera ikasiko eskolan, 
eta ez dira ez legezko izango.

Euskara indartzeko 
kaleetan ume eta nerabeek 
gutxika gaztelera galdu     
behar dute.

G u t u n A k

E
spainolak badu ia desa-
gertzear dagoen hitz 
eder bat: simpatizante. 
Ez du zertan sinpatiko 

zaion horren jarraitzaile izan. 
Izendatzen duena esan nahi 
du: nolabaiteko sinpatia ideia/
talde bati. Garai batean barra
-barra zerabilten komunika-
bideek. Simpatizante de la 
izquierda abertzale deitzen 
zizuten, ezker abertzalearen 
hainbat ideiarekin bat etorri 
ez baina presoen euskal herri-
ratzea eskatzea bururatzen 
bazitzaizun. Hitzak erdibideko 
esparru batean kokatzen zin-
tuen, beltzaren eta zuriaren 
artean dagoen eremu zabal 
eta beharrezkoan, ñabardura-
rik gabe pentsamendua dogma 
hutsa da eta. Ez zinen ezker 
abertzalearen jarraitzaile, bai-
na bat zentozen haien zenbait 
eskarirekin. 

Gaur ez, ordea: beltzaren 
eta zuriaren arteko eremu 
hori birrindu egin dute. Sin-
patizante izatetik partaide 
izatera pasa gera beltzaren eta 
zuriaren artean kokatuak 
geundenak. Xake-mate.

Eskuineko think-tank-ak 
maisuak dira kontzeptuak nahi 
bezala bihurritu eta berrizen-
datzen; efektiboak dira, elite 
txiki baten onurarako eginda-
ko politikak gainontzekoentzat 
ere mesedegarriak direla sines-
tarazten baitigute.

Podemos-i etorri zaio txan-
da. Espainiako ezker berri-
tzaileak dakarkien arriskua 
sumatu bezain laster makine-
ria martxan jarri, eta atera 
dute txisteratik untxia: ETA-
ren jarraitzaileak dira. Pode-
mos ETA da, beraien interesei 
enbarazu egiten dien ideia/
talde oro bezala. Harrapatu 
katua! Zer eta euskal presoen 
euskal herriratzearen aldeko 
aldarriaz bat egitearren!

Martxa honetan, XXI. men-
dean errege ahalguztidun bat 
por decreto izendatzea gauza 
erabat logiko, natural eta 
modernoa dela sinetsaraziko 
digute… Oh wait…

'Pueden'

z A b A L i k
ANdONI
urZElAI
goiena.eus/
komunitatea/

AlEx ugAldE | goiena.eus/komunitatea/

m A r r A z k i z

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

MIrArI AltuBE  |  eSKoRiatza

Zaldibar antzokiaren irekiera 
eguna gero eta gertuago dago. 
Atzeratu egin dira lanak, udal 
ordezkariek gura baino gehiago, 
baina udazkenean zabalduko dute, 
lehenago ez bada geroago. Egoi-
tza dotorea zabalik bai, baina 
zertarako erabili hori? Zer anto-
latu bertan? Galdera horiek eran-
tzuteko herritarrak gura ditu 
lagun Udalak; proposamenak 
egin, iritziak bota, kezkak par-
tekatu eta antolatzen lagunduko 
duten eskoriatzarrak. 

Herritar horiek Kultura Sai-
leko ordezkariekin elkartuko 
diren bilguneari Kultura Mahaia 
jarri diote izena: "Udal Gober-
nuaren proposamen bat da Kul-
tura Mahaia, Zaldibar antzokia 
zabaltzen denerako. Pentsatzen 
dugu udazkenean inauguratuko 
dela, eta ordurako talde bat osa-
tu gura dugu antzokia kudeatze-
ko", argitu du Arantza Untzuetak, 
Kultura teknikariak. Martitzenean 
egin zuten lehen bilera, Kultura 
Mahaia osatzeko lehen hartu-e-
mana, hain zuzen ere, herriko 
talde eta elkarteetako ordezka-
riekin. Asko ez ziren elkartu, 
Untzuetak onartutako moduan, 
baina bai lanerako gogotsu dau-
denak: "Etorri diren ordezkariei 
gustatu zaie proposamena. Gara-
tu beharreko ideia dela komen-
tatu dute eta aurrera egin dezan 
ahalegin guztia egin beharrekoa". 
Besteak beste, Eingeinkeko, Aitzo-
rrotzeko eta Olazar erretiratuen 
elkarteko ordezkariak zeuden.

Programazioa eta aurrekontua 
Kultura Sailak orain ere badauka 
Kultura azpibatzordea, baina Kul-
tura Mahaia eratuta azpibatzorde 
hori indartu eta handitu egin gura 
du. Batez ere, bi funtzio beteko 
dituela iragarri zieten martitze-
nean elkartutakoei Untzueta tek-
nikariak eta Jose Angel Petralan-
da Kultura zinegotziak: funtzio 
erabakitzailea eta funtzio aholku 
emailea. Antzokiari dagozkion 
erabakiak hartuko ditu, bai pro-
gramazioari dagozkionak –jar-
duerak, egitaraua…–, bai aurre-
kontuari dagozkionak. Azken 
horren kasuan, mahaiak propo-
samena egingo luke eta gero Uda-
larekin adostu. 

Bestetik, antzokiari dagokion 
erabilera araudiaren zirriborroa 
eginda dauka Udalak eta hori 
mahaian aztertu, eztabaidatu eta 
onartzea da asmoa. Izan ere, udal 
ordezkariek argi daukate Udala 
ez dela Eskoriatzako kultura era-
gile bakarra, herrian beste asko 
daudela: "Hori jakinik, herritarren 
eskura jarri gura du baliabide 

oso garrantzitsua, aukera berriak 
zabalduko direlako eta merezi 
duelako bide horretatik jotzea", 
dio Kultura teknikariak.

erabilera askotariko aretoa 
Santa Ana auzoan dagoen Zal-
dibar antzokiak 155 lagunenda-
ko lekua izango du, eserita. 
Beheko solairuko jarlekuak ken-

tzeko moduan jarri dituzte, eta, 
hala, 320 bat lagun kabituko 
dira; goiko solairuan, ostera, 55 
bat. Kultura ekitaldiek eskatzen 
duten baliabideekin ekipatzen 
ahalegindu dira. "Proiekzio sis-
tema, soinu eta argi ekipamen-
duak, agertoki txukuna… Hortaz, 
Eskoriatzan antolatuko diren 
ekitaldietarako behar bezala 

egokituko da". Eta beheko solai-
ruko jarlekuak kentzeko moduan 
jarri dituztenez, hainbat erabi-
leratarako aukera eskainiko du 
areto horrek: antzerkiak, ikas-
taroak, kontzertuak… Udalaren 
asmoa da langile bat jartzea, 
egun erdiz. 

irailean beste deialdi bat 
Zaldibar zabaltzen denerako Kul-
tura Mahaia martxan egotea gura 
dute. Herriko eragile eta taldee-
tako ordezkariei dago zabalik, 
baina ez horiei bakarrik: "Esko-
lei, unibertsitateari, Udalean 
ordezkaritza duten alderdi poli-
tikoei… eta norbanakoei ere 
zabalik dago; izan ere, herritar 
askok dituzte era bateko edo bes-
teko zaletasunak eta horiek 
garrantzitsuak izango dira mahai 
horretan", esan zien martitzenean 
elkartutakoei Untzuetak. Baina 
zelan iritsi herritar horiengana? 
Horixe da Kultura Saileko kideen 
kezka, eta horren gainean ere 
jardun zuten. 

Irailean, oporretatik bueltan, 
herritarrek martxa hartzen dute-
nean eta antzokiaren lanak buka-
tzear daudela, beste deialdi bat 
egingo dute. Eta gurako lukete 
herritarrek konpromiso txiki hori 
hartzea; izan ere, uste dute apar-
teko aukera dutela euren nahiak 
eta gogoak asetzeko Zaldibar antzo-
kia martxan jartzen dutenean.

Lanak bukatzear daude oraindik, baina udazkenean zabaltzea espero du udalak

Kultura mahaia osatu gura dute programazioa eta aurrekontua herritarrekin zehazteko

Zaldibar antzokia kudeatzeko 
aukera izango dute eskoriatzarrek

Kultur Mahaiaren lehen bileran elkartutako kideak kultura teknikari eta zinegotziarekin.  |   m.a.

Urbanizatze
lanak egiten

Azken lanak, hirugarren faseari 
dagozkionak, egiten dabiltza: 
antzoki aurreko urbanizatze 
lanak. Maiatzeko lehen astean 
hasi zituzten, eta aparteko 
ezustekorik ez bada, behintzat, 
hiru bat hilabetean bukatuta 
izango dira. 

Antzokiaren barrualdeko 
lanak bukatuta daude eta 
egiteko geratzen dena da 
ekipatzea eta bazterrak 
txukuntzea. Udal ordezkariak 
ez dira ausartzen inauguratze 
datarik ematen, baina 
udazkenean zabalik gura dute. 

esAnAK

"kultura taldeez 
gain, eskola eta 
norbanakoei ere 
zabalik dago 
mahaia"

"Eskoriatzako 
ekitaldietarako 
behar bezala 
egokitutako 
antzokia da"
a .  u n t z u e ta   |   k u lt u r a  t e k n i k a r i a

Zaldibar antzokiaren aurreko kalean lanak egiten.  |   m.a.
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Uraren Eguna
Txatxilipurdiren
udalekuetan

ane eLoRdi

Udaleku irekietan ohikoa den 
Uraren Eguna ospatu zuten umeek 
martitzenean. Eguraldia lagun, 
gustura asko ibili ziren Seber 
Altube plazan jarritako igerileku 
txikietan. Gaur amaituko dira 
udalekuak, apar festarekin.

Garazi Mitxelena eta Alberto Vesga kanpainarako txartelekin.  |   joKin beReziaRtua

Herriko saltokietan 
hondakinen sorrera 
prebenitzeko kanpaina 
'etorkizuneko arrasate eraikiz' du izena eta 
uztailaren 3an abiatu zen; erantzun ona izan du

j.B.  |  aRRaSate

Herriko saltokietan hondakinen 
sorrera prebenitzea. Horixe da 
Etorkizuneko Arrasate eraikiz 
kanpainaren helburu nagusia. 
Mondragon Unibertsitateko 
Diseinu Ingeniaritza ikasketak 
egiten diharduen Garazi Mitxe-
lenaren eta haren klasekide 
baten proiektutik sortu zen: 
"Hondakinak ez sortzeko prak-
tika onak aholkatzen dira, eros-
lea ere kontzientzia dadin". 

Ikasturte hasieran Ibai-Arte 
merkataritza elkartearengana 
jo zuten eta lau dendak erabaki 
zuten parte hartzea: Sustrai 
fruta-dendak, Resusta Karrikirik, 
Arrasate Zook eta Biotekak –itxi 
egin du–. Hasteko, denda bakoi-
tzaren beharrak identifikatu 
zituzten, eta gero, hondakinen 
sorrera nola prebenitu adostu 
zuten arduradunekin batera. 

Denda bakoitzaren errealitatea 
ezberdina da hondakinen sorre-
rari dagokionez, eta, horregatik, 
kasuaren araberako metodologia 
garatu dute: "Sustrai dendan, 
esaterako, fruta zein barazkien-
dako poltsa edo arrautzendako 
ontzia etxetik dakarrenari txar-
tel bat banatu eta laukitxoak 
zigilatuko zaizkio". Hala, txar-
teleko laukitxo guztiak zigila-
tuta dituenak hainbat zozketatan 
hartuko du parte. 

sortzen direnei irtenbide bat 
Hondakinik ez sortu eta eroslea 
sentsibilizatzeaz gain, hondaki-
nei irteera edo beste erabilera 
bat eman gura diete. Kanpaina 
uztailaren 3an jarri zen martxan 
eta jendeak "ondo eta ilusioz" 
hartu du. Kanpaina martxan 
jarrita, denda bakoitzak eraba-
kiko du noiz arte jarraitu.

j.B.  |  aRRaSate

Mondrate areto futboleko taldeak 
Gipuzkoako bigarren mailan 
jokatuko du datorren denboral-
dian. 2013-1014 denboraldian 
hirugarren mailako liga erre-
gularreko txapelduna izan zen, 
baina igoera lortzeko partidu 
erabakigarria galdu egin zuten. 
Hala ere, Gipuzkoan bi talde 

sortu dira eta horrek eragin 
du, besteak beste, bigarren mai-
lan plaza bat hutsik geratzea. 
Antolakuntzak asteon egin dio 
gonbidapena Arrasateko tal-
deari plaza hori betetzeko. Tal-
dekideek pozik hartu dute 
albistea, eta, iragarri dutenez, 
abuztuko azken astean hasiko 
dituzte entrenamenduak. 

Mondratek Gipuzkoako bigarren mailan 
jokatuko du datorren denboraldian

jOkIN BErEZIArtuA  |  aRRaSate

Hileko hirugarren zapatua da 
bihar, eta, beraz, baserritarren 
azoka jarriko dute Seber Altube 
plazan (09:00-14:00). Hamabi pos-
tu izango ditu biharkoak: lau 
Arrasatekoak, lau bailarakoak 
eta beste lau Euskal Herrikoak. 
Beste azoka batzuetan postu gehia-
go egon izan dira eta beherakada 
Tolosan egingo den beste azoka 
batek eragin du. Udako produk-
tuak egongo dira: tomatea, pipe-
rra, pipermina, lekak, letxugak... 
Azoka amaieran, hileroko zozke-
ta egingo dute; bezeroen artean 
baserriko produktuz osatutako 
saski bat zozketatuko da.  

'ondo jan ondo zahartzeko' 
Uztaileko azokaren berezitasuna 
izango da Amaia Diaz de Monas-
terioguren nutrizionistak eskai-
niko duen tailerra. Ondo jan 
ondo zahartzeko izenburuarekin, 
elikadura eta bizi-ohitura onen 
garrantziaz jabetzeko tailerra 
antolatu dute Udalak eta Jakio-
nek. Diaz de Monasteriogurenek 
aurreratu duenez, "gosari osa-
suntsuak" emango dira: "Sasoi-
ko fruta izango da oinarria, eta, 
horrez gain, esnekiak, zerealak 
eta beste zenbait produktu tar-
tekatuko ditugu". 

Biharko tailerra herritar 
edadetuenei dago zuzenduta, 
bereziki: "Adin tarte horrekin 
lan egitea asko gustatzen zait; 
izan ere, aitona-amonak oso 
garrantzitsuak dira gure umeen 

elikaduran". Aitona-amonak eli-
kaduraren gaiaren aurrean "oso 
aktibo" daudela gaineratu du 
nutrizionista oñatiarrak: "Gal-
dera askorekin etortzen dira, 
jakin-min handia dute. Gaine-
rako herrietan egiten ditugun 
hitzaldietara adin horretako 

jendea etortzen da, nagusiki. 
Gastronomia gustatzen zaie, 
erosketetan aritzen dira buru-
belarri eta asko dakite". 

Zalantza horiek guztiak argi-
tzea du helburu biharko saioak. 
Diaz de Monasterioguren 10:00e-
tatik egongo da bertan, baina 
saioa 10:30ean hasiko da. 

ikasturtearekin "pozik"
Ikasturteko azken azoka izango 
da biharkoa, abuztuan ez delako 
egiten. Orain arteko balorazio 
positiboa egin du Udaleko Enple-
gu eta Garapen teknikari Marga 
Garmendiak: "Azoka egonkortu 
da eta saltzaile moduan gazteren 
bat ere sartu da. Azoka bakoitzean 
egin diren ekintza bereziek harre-
ra ona izan dute, pozik gaude".

Ane Gorosabel gaztea martxoko azokan; haren lehena izan zen.  |   imanoL SoRiano

Baserritarren azokan, 
ondo jaten ikasteko aukera
amaia diaz de monasterioguren nutrizionistak tailerra emango du, 10:30ean

esAnAK

"Aitona-amonak 
garrantzitsuak 
dira gure umeen 
elikaduran"

a M a i a  D i a z  D e  M o n ast e r i o g u r e n  
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jOkIN BErEZIArtuA  |  aRRaSate

Sanjuanek uda iragarri ostean, 
Arrasateko zenbait auzo eta kale-
tan festak ospatzen dira urtaro 
beroenean. Aurrekontu txikia-
rekin –urtez urte gero eta txikia-
goak, jai batzordeen arabera– eta 
borondatezko lan handiari zein 
auzoko komertzioen laguntzari 
esker mantentzen dira. Ez dira 
oso jendetsuak, baina "xarma 
berezia" izaten dute. 

Maalako jaiek, "xarma berezia" 
"Xarma berezi" horren adibide 
dira hilaren 22an ospatuko diren 
Maalako jaiak: "Urte askoan ospa-
tu dira, horrek berezi egiten ditu, 
baina baita jendeak jartzen duen 
gogoa eta giroa. Jai herrikoiak 
dira erabat", diote Maalako jai 
batzordeko kideek. Aste batzuk 
lehenago elkartzen hasten dira 
egin beharrekoak banatu eta 
ekintzak lotzen hasteko. Hala 
ere, egitaraua urtero antzekoa 
denez, arazo nagusia diru aldetik 
dator: "Urtetik urtera aurrekon-
tu txikiagoa dugu eta buruhaus-
te nagusia izan ohi da diru gutxia-
gorekin eskaintza nola mantendu". 
Aurten, Mery May musikari arra-
satearraren zuzenekoa izango da 
nobedade nagusia. Afarirako 60 
bat lagun elkartzea espero dute; 
menu ederra izango dute aurten 
ere: menestra, Jose Mari Balan-
tzategi Aizkorita-k prestatutako 
oilasko izter eta hegalak eta pos-
trerako izozkia eta pastela. Amai-
tzeko, kafea eta topa egiteko 
xanpaina izango dute.

Bestalde, Zerrajerako jaiak 
gaur ospatuko dira. 2011n ospatu 
ziren lehenengoz, eta urtetik 
urtera gero eta auzotar gehiagok 
hartzen dute parte. Era berean, 
gaur hasi eta domekara arte fes-
ta giroa izango da nagusi Santa 
Marinan: "Gonbidapena egiten 
diegu arrasatear guztiei jaiak 
gurekin batera ospa ditzaten", 
adierazi dute jai batzordekoek.

Ume asko erakartzen dituzte Maalako jaiek; irudian, iazko zaku lasterketa.  |   j. b.

MAALA KALEKO 
JAIAK

hiLAK 20, doMeKA

12:30 meza parrokian.

hiLAK 22, MARtitzenA

08:00 Suziri jaurtiketa.

17:00 umeendako jolasak eta 
ondoren txokolate-jana.

19:00 Poteoa arrasateko 
txistulariek girotuta.

19:30 mery may musikari 
arrasatearraren kontzertua 
monte tabernaren atarian.

21:00 afaria estradetan.

22:00 Kafea, postrea eta 
dantzaldia.

23:00 Su artifizialak.

ZERRAJERA 
KALEKO JAIAK

hiLAK 18, egubAKoitzA

16:30 margo tailerra.

17:00 jolasak: puzgarriak, 
trikitilariak, mozorro-desfilea, 
konpartsa txikia, boloa...

20:00 tragoa, erreka jatetxean, 
Portaloi taldeak girotuta.

21:00 auzo afaria.

22:00 dantzaldia dj 
amaiaren eskutik.

oHarra
haurrek mozorrotuta eta helduek 
txapelarekin irten behar dute.

SAnTA MARInA 
AUZOKO JAIAK

hiLAK 18, egubAKoitzA

17:00 txokolate-jana Santa 
marina elkartean, umeendako.

18:00 Haurrendako jolasak.

18:00 eskulanen erakusketaren 
irekiera toki argi tabernan. 

18:00 mahai-futbol txapelketa 
montserrat tabernan.

19:00 banderaren igoera.

19:00 Pintxo-pote nagusia; 
sagardo kupela mj eta donosti 
tabernetan.

19:00 boloa auzo alkatetzatik.

19:30 Kilikiak.

20:00 elektrogaia open air, 
Santa teresako aparkalekuan.

23:00 twister Show taldearen 
El hombre de las mil caras 
ikuskizuna agerre plazan.

hiLAK 19, zAPAtuA

12:00 Suziri jaurtiketa.

12:00 Los morotes txaranga.

12:00 Karibe festa mj 
tabernan.

13:00 igelaren jokoa agerren.

18:00 billar lehiaketa 
montserrat tabernan.

19:00 Kojonudoak agerre 
plazan, auzoko txarangak 
antolatuta.

19:00 doako pintxoa bide-gain 
elkartean.

19:30 Kilikiak.

20:00 elektrogaia open air, 
Santa teresako aparkalekuan.

22:30 nuevo Ciclon orkestra. 
Etenaldian, su artifizialak.

hiLAK 20, doMeKA

12:00 bolo txapelketako 29. 
edizioko finala.

12:00 Haurrendako jolasak 
agerre kalean.

12:00 Los morotes txaranga.

13:15 meza santua 
mesedeetako ama elizan.

14:00 nagusiendako bazkaria 
mesedeetako ama ikastetxe 
ohian.

18:00 bonba japoniarrak 
ludotekako aparkalekutik.

18:00 mahai-futbol 
txapelketako finala Montserrat 
tabernan.

19:00 barbakoa eta sagardo 
kupela Santa marina kalean, 
donostia eta ugarte 
tabernetan.

19:00 Kilikiak.

21:00 azken traka.

Dena gertu Zerrajeran, 
Santa Marinan eta Maalan 
jaiek eztanda egin dezaten
auzoetako festek xarma berezia dute; gero eta diru 
gutxiago izan arren, oraindik ekintzei eusten diete

arrasate

Uztailaren 9an inaugu-
ratu zuten Arrasateko 
San Andres auzoan 
Tximeleta 88 dastale-
kua. Haurrendako txiki 
park bat dute bertan, 
eta baita mota askotako 
zerbeza eta kafeak ere.

Belvis Pardo eta 
Xavier Jean Paul 
Boitel dira dasta-

lekuko jabeak. Ilusioz 
zabaldu dute lokal berria.

Nolatan erabaki 
zenuten dastalekua 
zabaltzea?
Betidanik izan dugu gogoa 
negozio berri eta propioa 
sortzeko. Herrian umeei 
eskainitako leku bat zuen 
dastalekurik ez zegoela 
konturatu ginen, eta aurre-
ra eraman dugu hasieran 
erdi brometan hasi zen 
ideia. Urtarrila ezkero ibi-
li gara ideia lantzen, eta, 
azkenean, zabaldu dugu. 
Umeendako txiki park 
moduko bat jarri dugu 
lokalean, paretan arbela 
ere badute umeek, mahai

Pertsona guztiak gonbidatu nahi ditugu zerbait hartzera 
etor daitezen. Umeek primeran pasako dute, eta 
helduendako eskaintza zabala daukagu dastalekuan.

-futbola ere bai, kanasta 
bat eta mahai txiki pilatxoa 
bertan marrazkiak egin 
ditzaten.

gosariak eskaintzen 
dituzue, ezta?
Bai. Bertan egindako crois-
sant eta opilak ditugu 
gosaritarako eta guk egin-

dako ogia ere saltzen dugu 
dastalekuan.

Zerbeza eta kafe 
eskaintza zabala ere 
baduzue.
Belgikako Brabante mar-
kako zerbeza daukagu; ez 
du horrenbeste CO2rik 
eta gutxiago betetzen du, 

bost motatakoak ditugu. 
Kafezaleendako ere eskain-
tza zabala daukagu.

Ogitarteko eta plater 
konbinatuak ere 
badituzue.
Bai, eta bertan egindako 
ogiarekin eskaintzen ditu-
gu horiek ere.

Belvis Pardo eta Xavier Jean Paul Boitel
Tximeleta 88 dastalekuko jabeak

“Gosarietako croissant eta opilak 
bertan egiten ditugu, baita ogia ere”

Belvis Pardo eta Xavier Jean Paul Boitel, ireki berri duten dastalekuan.

ZABALDU 

BERRIA

Araba etorbidea 3  - ARRASATE - 943 08 78 52

08:00etatik 
aurrera 
zabalik!

DASTALEKUA
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ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Zure erosotasunerako, 
Bergaran utzi autoa konpontzeko, 

Arrasatera eramango dugu eta konponduta 
bueltan jasoko duzu Bergaran, 

gainkostu barik*. 

UDARAKO AUTOA PREST
FORD MUGARRIN

Amillaga 5. BERGARA. 670 82 71 86

Salmenta puntuak: ARRASATE / BERGARA   •   tailerra: ARRASATE

* Bergaran tailerra ireki arte.

San Joxepe erretiratuen elkarteak mendi martxa antolatu du 
uztailaren 23rako, eguaztena. Igeldo eta Orio arteko mendi mar-
txa egingo dute eta interesa duten guztiek eman dezakete izena. 
Irteera egunean 09:00etan abiatuko dira autobus geltoki nagusi-
tik. Interesatuek San Joxepe elkartearen bulegoan eman deza-
kete izena.

San Joxepe erretiratuen elkartekoek martxa bat 
antolatu dute Igeldo eta Orio artean hilaren 23rako

Santa Marinako jaiak 
egitarau zabalarekin datoz 
aritzetaren eta Koru Parrokialaren emanaldiekin eta mezarekin hasiko dira gaur

MONIkA BElAStEgI  |  beRgaRa

Santa Marina jaiek gero eta eki-
taldi gehiago dituzte urtetik urte-
ra. Gaur, egubakoitza, hasi eta 
domekara bitartean askotariko 
ekitaldiak antolatu dituzte, ume, 
gazte zein nagusiendako. 

Gaur, Santa Marina eguna, 
19:00etan abiatuko da egitaraua 
mezarekin. Koru Parrokialak 
abestutako meza izango da – 
Perosiren Misa Pontificalis eza-
guna abestuko dute–, baina meza 
aurretik ere abestuko dute; hain 
zuzen ere, Miguel Gonzalez Bas-
tidaren Santa Marina himnoa 
abestuko dute.   

Mezaren ondoren, jaietan 
klasiko bilakatu den Aritzeta 
abesbatzaren kontzertua egongo 
da: "Gabonetako kontzertuarekin 
batera, Aritzetak sorreratik seku-
la hutsik egin ez duen emanaldia 
da", esan du Xabier Altzola abes-
batzako presidenteak. Sei obrako 
emanaldi oso bariatua egingo 
dute. Eta egunari amaiera ema-
teko, dantzaldia egongo da, 22:00e-
tan, Matxiategi plazan. 

umeendako ekintza ugari 
Zapatuan, bailarako finalista 
beteranoen arteko errebantxa 
jokatuko da Udal Pilotalekuan, 
13:00etan. 13:30ean, triki-poteoa 
egongo da Matxiategin eta arra-
tsaldean barrena, mus, tute eta 
poker txapelketak jokatuko dira 
auzoko tabernetan. 18:00etan, 
berriz, bolo, toka eta igel txapel-

ketak jokatuko dira Aitonetan, 
eta han banatuko dituzte, baita 
ere, karta txapelketetako sariak. 
Txorizoa egongo da hurbiltzen 
direnendako. 19:00etan, kukainak 
egongo dira umeendako; 20:00etan, 
Alemaniako saltxitxak dastatze-
ko aukera egongo da, zuzeneko 
musika entzuten den bitartean.     

Domekan, Udal Musika Ban-
dak kontzertua egingo du, 

12:30ean, Udal Pilotalekuan 
–aurretik kalejira egingo dute–. 
13:00etan, berriz, Arantxak eta 
Pantxoak emanaldia egingo dute; 
16:30ean, puzgarriak egongo dira 
umeendako; 17:00etan, zaldian 
ibiltzeko aukera izango dute 
txikienek eta 19:00etan, apar 
festa egongo da. Jaiei amaiera 
emateko, Idoia Bediaga gazteak 
emanaldia egingo du.

Koru Parrokialak San Pedro egunean ere abestu zuen.  |   imanoL SoRiano

Idoia Bediaga abeslariaren saioa
Domekan, gitarrarekin lagunduta, kantaldia egingo du Idoia 
Bediagak, 21:00etan, Fraiskozurin. Telecinco kate espainiarreko 
La Voz abeslari lehiaketan hartu zuen parte abadiñarrak. Ama eta 
familia bergararrak ditu. Lehen maketa grabatu nahian dabil, eta 
bere ahotsa ezagun egin nahian: Youtuben Lana del Rey, Russian 
Red eta Adele musikarien cover ezagunak eskegitzen ditu.

M.B.  |  beRgaRa

Bergara Garbiak oharra kalera-
tu du, herria garbi mantentzeko 
Udalak abian jarritako Garbiena… 
zikintzen ez duena kanpainaren 
harira. Plataformakoen esanetan, 
alkateak kolaborazioa eskatu die 
bergararrei herri garbiagoa iza-
teko. Hori "helburu txalogarria" 
dela uste dute eta "bergarar guz-
tiek nahi dutena". Baina pentsa-
tzen dute "gizatalde bati kolabo-
razioa eskatzeko, eskatzaileak, 
horretarako legitimitatea" izan 
behar duela. Gehitzen dutenez, 
legitimitate hori "ez da erosten, 
irabazi baizik, erabakietan joka-
bide demokratikoa erakutsita. 
Eta horretan, gobernu taldea ez 
da ezer positiboren erakusle, 
kontrakoa baizik". Eta gehitzen 
dute: "Herri kontsultan hondaki-

nak batzeko euren sistema poli-
tikoaren kontrako erabateko 
jarrera erakutsi duten herritarrei 
–4.771 boto emaile– sistema hori 
bera inposatzen dien Udala ez 
dago legitimatuta herritarroi ezer 
eskatzeko".

Diotenez, "sarri" salatu dute 
herria garbi ez ikustea, eta gehi-
tu dutenez, "modu masiboan 
pegatinak eta pankartak jartzea-
ren kontra" azaldu dira: "Gehie-
nak, gobernu taldearen inguru-
koak, eta, gainera, herria apain-
tzen lagatzen dituzte apurtu eta 
ingurua zikindu arte". Amaitze-
ko, Udalak kanpaina berean 
egindako ideia eskariari errefe-
rentzia eginez, diote: "Gure ekar-
pena da etxean predika egizuela, 
zuen lerroen artean, eta herria 
garbiago egongo da".

"Gobernu taldea ez dago 
legitimatuta eskatzeko"

M.B.  |  beRgaRa

Santiago jaiak ospatuko dituzte 
Basalgo auzoan datorren egue-
nean hasi eta zapatura bitartean. 
Eguenean, hilak 24, etxafuego 
eta kanpai hotsarekin iragarriko 
dute jaien hasiera, 18:30ean, eta 
gero, makala jasoko dute, urte-
roko ohiturari jarraituz.

Uztailaren 25ean, egubakoitza, 
meza nagusia egongo da, 11:00etan; 
12:00etan, berriz, Basalgora 32. 
txirrindulari igoera jokatuko da, 
eta, antolatzaileek esan dutenez, 
nahi duten gaztetxo guztiek izan-
go dute parte hartzeko aukera. 

12:30ean, erromeria egongo 
da eta 14:30ean, berriz, bertso 
bazkaria, Amets Arzallus aur-
tengo Bertsolari Txapelketa 

Nagusiko irabazlearekin eta 
Xabier Amurizarekin. Soinujoleek 
ere alaituko dute bazkaria. Izena 
uztailaren 21a baino lehen eman 
behar da Basalgokoak elkar-
tean.

Auzokoak protagonista 
Uztailaren 26an, zapatua, meza 
egongo da, 12:30ean, eta bukatu 
eta gero, luntxa emango dute 
bertaratzen diren guziendako 
eta umeendako jolasak ere egon-
go dira. 

14:30ean, berriz, auzoko 
erretiratuek eta jai batzordeko 
kideek bazkaria egingo dute 
elkarrekin. Interesatuek hilaren 
26a baino lehen eman behar 
dute izena.

Amets Arzallus eta Xabier 
Amuriza Basalgo auzoko jaietan 
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Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

IMANOl gAllEgO  |  beRgaRa

Travellin' Brothers taldea berezia 
da oso. New Orleanskoa dirudien 
rock-and-rolla eta rhythm-and-
bluesa jo arren, euren musika 
Bizkaiko bihotzean sortua da. 
Trebetasun handiz, Mississippiko 
musika Nerbioi ibaiaren ertzeta-
ra moldatzea lortu dute. Taldeak 
berezkoa duen euskal ukitua duen 

AEBetako musika beltza ekarri-
ko du gaur Berumuga ziklora.

ibilbide luzeko taldea 
Eskarmentu handiko taldea da 
Travellin' Brothers, eta taldekideek 
batez beste 35 urte baino ez duten 
arren, 600 emanalditik gora egin 
dituzte. Otsailean seigarren diskoa 
aurkeztu zuten. 

Zuzeneko emanaldi bizi eta 
ikusgarria eskaintzen duten blues 
alorreko musikariak dira, kali-
tate eta baikortasunez beteriko 
taldea, alegia. Espoloira gertura-
tzen direnek zaila izango dute 
euren jarlekuetatik ez altxatzea, 
taldearen doinuak bizitzaren eta 
musikaren ospakizun hutsak 
dira-eta. 

Izenak berak dioen moduan, 
talde familiarra da, eta esan gabe 
doa bidaiaria aldakorra ere bade-
la. Horrek guztiak aukera eman 
dio Espainiako jaialdi, klub eta 
areto handi guztietan jotzeko,  
baita Europako herrialde askotan 
(Frantzia, Italia, Suitza, Alemania, 
Portugal...) bira eta itzuli arra-
kastatsuak egiteko. Inoiz alderik 
alde igaro du ozeanoa AEBetan 
ere jotzeko.

Bizitzaren eta musikaren 
ospakizunak dira talde horren 
zuzeneko kontzertuak!

Bizkaiko Travellin' Brothers musika taldeko kideak.  |   tRaveLLin' bRotHeRS

Nerbioi ertzean 
konposatutako bluesa 
eta rocka Espoloian
travellin' brothers taldearen musika beltza 
ezagutzeko aukera ezin hobea gaur, 22:00etan

Datorren asteko eguaztenean, 
Bergarako kultura etxean, 
19:30ean, Equo alderdiak dei-
tuta mintzaldia egongo da. 
Bertan, ekologiarekin zeri-
kusia duten Kutsadura airean, 
uretan eta lurrean gaia jorra-
tzeaz gainera, Oparitu zuhaitz 
bat egitasmoaz ere egingo 
dute berba. 

Ekologiaz gain, gertuko 
eta ekonomia parte-hartzaileaz 
ere hitz egingo dute bertara-
tzen direnek. Besteak beste, 
Fiareren eta halako banku 
etikoen jarduera azaltzeaz 
gain, hemen hain arrotzak ez 
diren kooperatiba energeti-
koez ere hitz egingo da.

Martitzenean finalerdiak jokatu 
eta gero, Ipintzako futbol txapel-
ketako zortziko futboleko bi 
mailetako finalak eta hamaikako 
futbolekoa gaur jokatuko dira. 

Udako amateur txalpeketako 
lehen finala 18:30ean hasiko da. 
Bertan, Oxintxu eta Akabauak 
taldeek neurtuko dituzte indarrak, 
eta horren ondoren, zortziko 
futboleko nesken txanda iritisko 
da: Matadas Team eta Godofredo 
taldeak lehiatuko dira eskolako 
patioan. 

Eta txapelketa bukatzeko, 
berriz, 19:30ean, gaurko finale-
rako txartela lortu duten Poteo 
Izarrak eta Ez Dakiu taldeen 
txanda iritsiko da.  

Poteo Izarrak eta Ez 
Dakiu taldeak, gaur, 
futboleko final handian

Ekonomia parte 
hartzailea eta ekologia 
Equoren eskutik 

I.g.  |  beRgaRa

Bergarako EAJko udal taldeak 
Bilduko gobernuari eskatu dio 
"Arrizuriaga parkeko arazoei 
aurre egiteko eta bere mante-
nuaren ardura hartzeko, Olaso 
Fundazioko lorategien mantenua 
egin aurretik". Bidalitako oha-
rrean diote "legealdi hasieran 
Arrizuriaga parkea eraberri-
tzeko ekimena" erregistratu 
zutela udaletxean, "bergarar 
guztiek parkeaz gozatzeko auke-
ra izan zezaten eta segurua izan 
zedin".

Eta jarraitu dute: "Salake-
taren ostean, Udal Gobernuak 
zenbait aldaketa egin eta hain-
bat kartel jarri zituen jarduera 
batzuk eta animaliei sarrera 
debekatuz". Horrekin batera, 
diote "parkeko zuhaitzen egoe-
raren inguruko diagnosia" egin 
behar izan zela, eta "haietako 
asko egoera txarrean" zeudela 
eta "arriskutsuak" zirela, "hori 
guztia parkea erabiltzaileei 
ireki ostean".

eraberritze integrala
Hala eta guztiz ere, parkean 
egindako hobekuntzak nahiko 
ez direla uste du, ez dituztelako 
"parkearen oinarrizko baldintzak 
eta segurtasuna bermatzen". 
Hori horrela, "parkeak erabe-
rritze integrala" behar duela 
uste dute jeltzaleek, "arrisku-
tsuak izan daitezkeen egoerak 

ekidin eta parkeaz bere osota-
sunean gozatu ahal izateko".

Eta gehitu dute: "Haatik, 
Bilduk udal baliabideak Arri-
zuriaga parkean inbertitu bai-
no, nahiago izan du Olaso lora-
tegira bideratu hitzarmen bat 
sinatuz". Horren harira, udal 
talde jeltzaleak uste du "alkate 
andreak Olaso dorreko ardu-
radunekin batera eskainitako 
eta zabaldutako erreportajeak 
paripe hutsak" direla eta hel-
buru dutela "pribatua den fun-
dazio bati mesede egitea ber-
garar eta turisten eskura egon-
go den lorategia izango dela 
aitzakiatzat hartuta". Eta horren 
harira galdetzen dute: "Ba al 
du zentzurik turistentzat izan-
go dela esan eta iraila arte ez 
irekitzeak?".

EAJko zinegotziek uste dute 
"lorategia herritarrei zabaltzea 
lorpen gisa" saldu nahi duela 
Bilduk, baina jeltzaleek adie-
razi dute hori ez dela horrela: 
"Telesforo de Monzonen testa-
mentuak dio Olaso ondarea 
bergarar guztien gozamenerako 
dela. Zergatik izan du Olaso 
Fundazioak eta fundazioko 
zuzendari den Jose Luis Elko-
rok ondare hau herritarrei 
itxia?". Eta gaineratu dute: "Ez 
da beharrezkoa hitzarmenik 
udaletxeak lorategia herritarrei 
zabaltzeko, borondate kontua 
da", adierazi dute.

EAJk Gobernuari eskatu 
dio udal lorategiei 
lehentasuna emateko
arrizuriagako arazoak konpondu eta mantenuaz 
arduratzeko eskatu diote gobernu taldeari

Bergarako Udalak jakinarazi 
du Askarruntz auzoan mugi-
kortasuna hobetzeko lanak 
egin behar dituela "epe labu-
rrean" Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Udalak berak bul-
tzatuta.

Bada hori dela eta, berta-
ko auzotarrak batzarrera 
deitu ditu Udalak, Diputazioak 
gauzatuko duen egitasmoaren 
inguruko azalpenak emateko 
asmoarekin. 

Martitzenean (uztailaren 
22an) egingo dute batzar infor-
matiboa, 19:00etan, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan. 
Iragarri dute ordubeteko irau-
pena izango duela. 

Askarruntz 
auzotarrak batzarrera 
deitu ditu Udalak
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i.g.

Herritar talde batek deituta, elkarretaratzea egin zuten eguazten 
arratsaldean, Palestinan azken asteotan gertatzen ari dena salatzeko. 
Gaza bizirik. Genozidioari stop! lelopean egin zuten agerraldia Foruen 
plazan. Bertan batutako herritarrek Israelen jarrera salatu nahi izan 
zuten elkarretaratzearekin, eta baita Palestinako herriarekiko 
elkartasuna adierazi ere.

Palestinari 
elkartasuna 
adierazi diote
herritarrek

I.g.  |  oñati

Ramon Irizar kalean dagoen 
parkea eraberritzeko erabakia 
hartu du Udal Gobernuak. Izan 
ere, haren egoera ez omen da 
oso ona. "Erabilera urria du 
plazak eta bere egoera eskasa 
da. Zati bat hondoratu ere egin 
zen, eta lan txiki batzuk egin 
behar izan ziren arriskua eki-
diteko", esan du Mikel Biain 
alkateak. 

itxura berria 
Hainbat izango dira parkean 
egingo diren aldaketak; besteak 
beste: jolaslekua kendu, zola-
dura aldatu eta berdeguneak 
egokitu. Erabilera askotariko 
egurrezko plataforma bat ere 
ezarriko da. "Herrigune histo-
rikoaren ezaugarriak kontuan 
hartuta egingo dira lanak", 
argitu nahi izan du Biain alka-

teak. Bestalde, gaur egun par-
kean dauden zuhaitzak man-
tendu egingo direla zehaztu 
nahi izan du. Berriak ere lan-
datuko dira.

Aurreikusten da irailean 
hasiko direla lanok eta azaro-
rako amaituta egongo direla. 
Itziar Zelaia arkitektoak disei-
natu du parke berria eta 120.345 
euroko aurrekontua izango du 
(BEZa kanpo).

Bestalde, mugikortasun 
planaren baitan Ramon Irizar 
kaleko zirkulazioa moldatzea 
aurreikusten zen, oinezkoei 
lehentasuna emateko asmoz. 
Alkateari horren inguruan 
galdetuta, esan du oraindik 
azterketa fasean dagoela gaia. 
Eta gaineratu du orain egingo 
diren lan horien baitan ez dela 
zirkulazioari dagokion inolako 
aldaketarik egingo.

Ramon Irizar kaleko 
parkea berritu egingo dute
irailean hasiko dira lanak, eta bertan dagoen 
jolasgunea kenduko dute, besteak beste

Ramon Irizar kaleko parkeak izango duen itxura berria.  |   oñatiKo udaLa

Iturriko uraren erabilera 
bultzatu nahi du Udalak 
herriko jatetxeetan
Pitxarrak banatuko ditu menua eskaintzen duten 
jatetxeetan, dohainik, hondakinak murrizteko asmoz

t. MAdINA / I. gOItIA  |  oñati

Hondakin kopurua murrizte alde-
ra, kanpaina bat jarri du martxan 
Oñatiko Udalak herriko ostalarien 
artean. Edan itturriko ura izene-
ko kanpaina, hain zuzen ere.  
Helburua da menuarekin atera-
tzen den ura plastikozko zein 
beirazko botiletan atera beharrean 
pitxarretan ateratzea. 

hondakinak murriztea 
"Ikusita ostalaritza munduan 
zenbat plastikozko botila erabil-
tzen diren, zenbat saihestu dai-
tezkeen eta txorrotako ura kali-
tate onekoa dela, pitxarraren 
erabilera bultzatu nahi izan dugu", 
adierazi du Leire Egañak, Ingu-
rumen zinegotziak. Horrela, beze-
roak menuan sartzen den edaria 
aukeratzerakoan ura eskatzen 
badu, plastikozko edo beirazko 
botiletan atera partez, pitxarretan 
ateratzea da Oñatiko Udalak pro-
posatzen diena herriko jatetxeei 
eta eguneko menua zerbitzatzen 
duten tabernei. Guztira, 30 esta-
blezimenduri. Helburua da sortzen 
den hondakin kopurua txikitzea. 
Hein batean, Udalak jarraitzen 
duen zero zabor filosofiaren bai-
tan, birziklapenarekin eta berre-
rabilpenarekin batera, zaborrik 
ez sortzea edo murriztea da lor-
tu nahi dena. Neurri horretatik 
kanpo geratzen da barran zerbi-
tzatzen den ura.

Ostalariei dagoeneko eman 
zaie kanpainaren berri gutun 
bidez, eta orain, hala gura dute-
nek hilabete bukaerara arte izan-
go dute kanpainarekin bat egi-

teko aukera. Proposamena onar-
tzen dutenei, irudian ikusten den 
moduko pitxarrak banatuko diz-
kie Udalak, doan. "450 pitxar 
eskatu ditugu.  Kontuan izan 
ditugu zenbat jatetxe dauden eta 
bakoitzean zenbat jende sartzen 
den. Zehazki, lau pertsonako 
mahai bakoitzeko pitxar bat kal-
kulatu dugu". 

ostalarien parte-hartzea 
Dagoeneko bada kanpainan par-
te hartzera animatu den ostala-
ririk; adibidez, Urbia jatetxea. 
"Jantokian ur-botila pila bat era-
biltzen dira, batez ere, asteburuan, 

eta zabor asko sortzen da. Nik 
uste dut plastikoa dela gehien 
sortzen den hondakina, eta zabor 
gutxiago sortzeko modua dela 
uste dut",  esan du Agurtzane 
Muxikak, Urbia tabernakoak. Ez 
du uste, gainera, ura iturrikoa 
izateak bezeroekin arazorik sor-
tuko duenik. "Oñatin, kalitatea-
ri dagokionez, ur oso ona dugu 
eta ez dut uste alde handirik 
nabarituko dutenik". 

Egitasmoan parte hartu gura 
duten ostalariek bi aukera dituz-
te horretarako: udaletxera ber-
tara joatea edo udaletxera tele-
fonoz deitzea. 

Udaletik doainik banatuko den pitxarra.  |   oñatiKo udaLa

Madalenaren jaitsierarekin ekingo diete jaiei, 20:30ean, eta gauean 
auzo-afaria egingo dute. Bihar izango dituzte meza (13:00), umeen-
tzako jolasak (17:00), puzgarriak (18:00) eta dantzaldia Imuntzo eta 
Belokirekin lehenengo eta Dantzadi taldearekin gero. Domekan, 
meza (12:00), herri kirol erakustaldia (13:00) eta mus txapelketa 
(16:30). Autobusa egongo da hara joateko 23:00etatik 08:00etara. 

Gaur 20:30ean hasita, jaiak ospatuko dituzte aste 
bukaera osoan Madalena auzoan 

Bi ekitaldi antolatu dituzte asteburu honetarako Antixenako 
gaztetxean. Batetik, kontzertua eskainiko du La Banda Del 
Abuelo taldeak bihar, zapatua, 19:00etan. Antixenako parkean 
izango da. Bestetik, domekan, afari-tertulia egingo dute herrian 
bizi diren hainbat jatorritako etorkinekin, 20:30ean. Interesatuek 
izena eman behar dute aurretik gaztetxean bertan. Bestalde, 
eguaztenean, bertso saio musikatua egingo dute, 20:00etan.

La Banda Del Abuelo taldearen kontzertua bihar 
eta etorkinekin afari-tertulia domekan gaztetxean

Moneta sozialaren proiektua aurrera doa eta mahai teknikoak 
proposatutako eredua merkatari, ostalari eta gremioei azaltzeko 
bilerak egingo ditu Udalak. Honako hauek dira deialdiak: uztai-
lak 22, uztailak 23, uztailak 28, uztailak 29 eta irailak 2. Goiena.
eus-en kontsulta daiteke bakoitzari noiz dagokion joatea. Gaine-
ra, Udala telefonoz jarriko da harremanetan guztiekin. Bilerak 
udaletxean izango dira eta 45 minutu iraungo dute. 

Moneta sozialaren proiektua azaltzeko bilerak 
egingo dituzte merkatari, ostalari eta gremioekin
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Uztaileko eguaztenak kale 
antzerkiari eskaini dizkio Uda-
lak, eta ikuskizun dotoreak 
izan dira herrian. Datorrenean, 
hilaren 23an, Malas Compañias 
antzerki eta zirku taldeak Txa-
tarra eskainiko du (19:00); akro-
baziek, objektuen manipulazioek 
eta umoreak bat egingo duten 
ikuskizun dibertigarria eta 
hunkigarria.

'Txatarra' zirku 
ikuskizuna eguaztenean 
Malas Compañiasekin

Igerilekuetara, Apotzagara, 
Larrinora, Galartzara gaua 
pasatzera… makinatxo bat 
irteera, ospakizun, jolas eta 
eskulan egin dituzte 5 eta 12 
urte arteko neska-mutikoek, 
nahiz eta egun askotan egural-
dia ez duten lagun izan. Mar-
titzenean, hilak 22, esango 
diete agur udalekuei, azken 
jaialdia eginda, plazan.

Martitzenean esango 
diete neska-mutikoek 
agur udaleku irekiei

MIrArI AltuBE  |  aRetxabaLeta

"2008an eman ziren lehen pausoak 
ingurumen jasangarriaren alde 
Aretxabaletan, bosgarren edu-
kiontzia jarri zenean. Baina horrek 
emandako emaitzak atez ateko 
hondakin sistemarekin aldera-
tuta motz geratzen dira", jakina-
razi zuen Ana Bolinaga alkateak 
atez atekoari ongietorria egite-
rakoan. Eta gaineratu: "Txalotzen 
ditugu aurreko hondakin bilketa 
sistemarekin gaika jasotzen zituz-
ten herritarrak eta animatzen 
ditugu orain ere gaika jasotzera". 
Halaxe jarri zuten abian aste-
lehenean atez ateko hondakin 
bilketa sistema. Eta gaineratu: 
"Ziur gaude, gainontzeko herri 
batzuetan legez, Aretxabaletan 
ere markak hautsiko ditugula, 
eztabaidak alde batera utziz, eta 
herriak bat eginik". 

Eta halaxe, lehen egunetako 
bilketak "aparteko" arazo barik 
eta "esperotako erantzuna jasota" 
izan zirela jakinarazi zuen alka-
teak: "Izan ere, ohiturak apur bat 
aldatuta herritarrak gai gara 
erantzukizunez gaika hobeto 
jasotzeko etxean, eta, hala, gero 
gehiago birziklatzeko". 

Larrialdi-gunea Markolen 
Bilketa sistema berriaren gaine-
ko argibide guztiak jasotzen dituen 
aldizkaria banatu zuen martitze-
nean Udalak, eta webgunean 
(www.aretxabaleta.net) ere esku-
ragarri dago. Hala ere, badakite 
lehen egunetan zalantzak izango 
dituztela herritarrek, eta horiek 
argitzeko Durana kalean dagoen 
Hondakinen Informazio Bulego-
ra jo dezakete.

Uztaila eta abuztua bitartean, 
bestalde, oporretan kanpora joan-

go dira asko eta asko. Joan aurre-
tik, baina, hondakinak kendu 
gurako dituzte etxetik. Horreta-
rako, larrialdi-gunea dago Mar-
kole auzoan. Lehen egunotan 
udaltzainei eskatu behar zaie 
giltza (bulego ordutegian) larrial-
di-gune hori zabaldu eta honda-
kinak han dauden edukiontzitan 
botatzeko. Gero, telefono zenba-
ki bat jarriko dute deitzeko, eta 
han emandako kodearekin atea 
zabaldu ahal izango da, giltza 
eskatzen ibili beharrik gabe. 

Udal Gobernuko kideak ongietorria egiten atez atekoari.  |   maiaLen toRReS

Ana Bolinaga: "Ziur gaude 
markak hautsiko ditugula"
astelehena ezkero atez ate jasotzen dituzte hondakinak herrian

M.A.  |  aRetxabaLeta

Zapiak lepoan lotu eta txupina 
botata iritsiko da jai giroa gaur 
Portasolgo bazterretara. Buruhan-
dien kalejirarekin hasiko dituz-
te jaiok (18:30) eta gau partean 
kontzertuak izango dira bi gune-
tan: Markoleko zelaian (22:00) 
rock kontzertuak talde hauekin: 
Txerrikumeak, Galerna  eta Gau-
pa-heroes. Eta Bizkaia kaleko 
aparkalekuan (22:30) trikitilariak: 
Laja II.a eta Narbaiza.

Bihar, kirolak ere izango 
du lekua: atletismo probak 
Loramendi kalean (11:30); eta 
gimnasia erritmikoa Araba 
ibilbidean (12:00). Umeek, gai-
nera, gaztelu puzgarriak izan-
go dituzte Loramendi kalean 
(12:00 eta 17:30). Eta arratsaldean 
(16:00) xake eta mus txapelketak 
jokatuko dituzte. Gauean musi-
karen txanda izango da: rock 
taldeak Markoleko zelaian, 
(22:00): Kalaña; ERM; eta WC. 
Eta erromeria giroa Gardoki-

rekin Bizkaia kaleko aparkale-
kuan (22:30). Gauerdian suzko 
erruberak botako dituzte.

Domekan ere ez da faltako 
jai girorik: artisauen eta biga-
rren eskuko produktuen azoka 
Araba ibilbidean (11:30); paella 
lehiaketa Markoleko zelaian 
(11:30); eta Gorritiren animaliak  
zelaian bertan (18:00). Ondoren, 
emakume zaharrena eta aur-
tengo lehen jaioberria omen-
duko dituzte.

Gaurtik domeka iluntzera jai 
giroa izango da Portasol inguruan

M.A.  |  aRetxabaLeta

Bosgarren edukiontziaren alde-
ko plataformako kideek aste-
lehenean aurkeztu zituzten 
galdeketa eskatzeko sinadurak 
udaletxean. 900 sinadura pasa-
txo dira (galdeketa eskatzeko 
legeak ezarritakoa), baina askoz 
gehiago dituzte jasota: "Gaine-
ra, plataformakook jasotzen 
jarraituko dugu eta oraindik 
sinatu ez duten interesatuek jo 
dezatela guregana", jakinarazi 
du Nerea Etxabe kideak. Ildo 
horretatik eskerrak eman gura 
dizkiete orain arte sinatu duten 
guztiei. 

Sinadurekin batera galde-
ketaren eskaera aurkeztu dute 
udaletxean. Eskaera hau egin 
diote alkateari: "Borondatezko 
edukiontzi sistema (bosgarrena) 
eta derrigorrezko atez atekoaren 
artean herritarren nahia zein 
den ezagutzeko herri kontsulta 
sustatuko duen udalbatzarra 
egitea eskatzen dugu". Eran-
tzunaren zain geratu dira orain: 

"Herri agintariek epe motzean 
herriari hitza emango diotela 
espero dugu", esan dute, eta 
"ezezkoa" jasoz gero mobiliza-
zioekin jarraituko dutela ira-
garri. Bien bitartean, protesta 
gisa jarritako zabor poltsak ez 
kentzeko leiho eta balkoietatik 
eskatu diete herritarrei. 

"gizalegez" jokatzea
Atez ateko bilketa sistema abian 
da, baina atzera egiteko ez dela 
berandu uste dute: "Orain arte-
ko inbertsioa ez da handia izan, 
mantentze gastuak ditu handiak 
sistema honek, eta beti egin 
daiteke atzera", diote. 

Hala ere, atez atekoa mar-
txan dagoen bitartean "zentzuz" 
jokatzeko eskatu dute: "Bosga-
rrenaren aldeko plataformatik 
gizalegez eta gainontzeko herri-
tarrekin arduratsu jokatzeko 
eskatzen dizuegu, gure konpro-
misoa herritarren ongizatea-
rekin eta ingurumenarekin 
da-eta".

Aurkeztu dituzte galdeketa 
eskatzeko sinadurak

Musikariak iazko jaietan.  |   goiena

joSe ignazio iSaSmendi

"Eskiatzaileek legez, tranpolinetik salto egin eta irribarretsu!", diote 
Alemanian ibili diren Basotxo erretiratuen elkarteko kideek, 32 guztira. 
Hinterzarten atera zuten argazkia, Oihan Beltzean, eta bertako mendirik 
garaienera, Feldberg mendira, igo ziren. Estrasburgo, Friburgo… ikusi 
dituzte, eta garagardo lantegi bat bisitatu. "Herri aurreratua da, baina ez 
dugu inon arrainik jan; hori bai, okela ederto gertatuta", esan dute bueltan.

Oihan Beltza 
ezagutu dute 
Basotxokoek
Alemanian

aretxabaleta

Juridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak, 
  hartzekodun konkurtsoa.

Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.

Fiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak, 
likidazioen elaborazioa.

Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

www.zenbaki.es
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M.B.  |  eSKoRiatza

Udako argazki lehiaketa antola-
tu du hirugarrenez Ibarraundi 
museoak. Irudiak digitalizatuta 
bidali beharko dira irailaren 19a 
baino lehen ibarraundi@eskoria-
tza.net posta elektronikora eta 
parte-hartzaile bakoitzak, gehie-
nez, bi argazki aurkez ditzake. 

Jasotako guztietatik, Udalak 
30 aukeratuko ditu, eta irudi 
horiekin erakusketa egingo da 
museoan, irailaren 29tik urriaren 
3ra bitartean. Irabazlea aukera-
tzeko hiru boto izango dira kon-
tuan: bata, Udal Garapen batzor-
deak emango du; bestea, herrita-
rrek Ibarraundiko erakusketan 
emandakoa; eta hirugarrenik, 
Facebooken edo Udaleko webgu-
nearen bidez aukeratuko da.

Urriaren 8an jakinaraziko 
dira irabazleak. Hiru sari daude, 
50 axtrokikoa bakoitza. 

Udako argazki lehiaketa 
deitu dute hirugarrenez
irailaren 19ra arte aurkez daitezke irudiak, eta 
urriaren 8an irabazleak jakinaraziko dira 

Iazko irabazleak, saria jaso ondoren.  |   ibaRRaundi muSeoa

MIrIAN BItErI |  eSKoRiatza

Madalena jaiak ospatuko dituz-
te asteburuan Marinen, eta etzi, 
domeka, eguerdian egingo duten 
mezan Sor Ambrosia izango dute 
gogoan. Bere bizitza gogorara-
ziko dute elizkizunean, behar-
tsuen alde egindako lana nabar-
menduta. Baina nor zen, zehaz-
k i ,  Ambros i a  Orobengoa 
Gallastegi?

Maringo Lukaran baserrian 
jaio zen, 1881eko uztailaren 1ean, 
eta elizate bereko Santa Maria 
Madalena parrokian bataiatua 
izan zen. Jorge zen aita, eta Leo-
na ama. Aitaren gurasoak ara-
maioarrak ziren; eta amaren 
aldetik, Domingo de Gallastegi 
Arantzabal Elgetakoa eta Teresa 
Uribe Agirregabiria Maringoa, 
Agarre baserriko ondorengoa. 

Agarrekoak Lukaran base-
rriko ugazabak ziren; eta, hain 
zuzen, XVIII. edo XIX. mendean 
eraikitako baserri hartan jaio 
zen Sor Ambrosia. Bigarren mai-
lako baserria zela uste da, eta 
ez zituzten urte asko eman han, 
Lukarango ondorengoak Aga-
rrera itzuli ziren eta. Egun, hor-
ma-hondarrak baino ez dira 
geratzen.

19 urte zituela, Mesedetako 
kongregazioan sartu zen Ambro-
sia; hain justu ere, 1900. urtean; 
lehenago, dena dela, Aretxabale-
tako etxe batean jardun zuen, 
baserriko lanak egiten.

Lojara, granadara
Juan Nepomuceno Zegri apaizak 
sortu zuen Mesedetako kongre-
gazioa, 1978an; txiro, gaixo eta 
marjinatuen alde lan egitea zuen 
helburu. Ordena hori hainbat 
elizbarrutitan hedatu zen, bere 

karisma zela eta. Horren harira, 
honako hau esaten zuen Zegrik 
berak: "Lana ez da bukatuko min 
bakarra sendatu gabe gelditzen 
bada, ezbehar bakarra kontsola-
tu gabe edo mindutako bihotzetan 
esperantza tantaka isuri gabe". 
Giro horretan sartu zen Sor 
Ambrosia, eta 1913an, Granadako 
Lojako ospitalera bidali zuten. 

Ospitale zibil hori, gaur egun 
Mesedeetako Ama nagusien egoi-
tza, San Frantzisko auzoan dago. 
Garai hartan, behartsuak ziren 
auzo hartako biztanleak; orduan 
ez zegoen gizarte segurantzarik 
eta ez zuten dirurik osasun arlo-
ko gastuak eta laguntza-zerbitzuak 
ordaintzeko. Hortaz, beharrak 
ase nahian, Mesedetako ahizpen-
gana jotzen zuten, arreta eta mai-
tasuna jasotzeko. Moja guztien 
artean, Sor Ambrosia berezitu 
zen. Eskoriatzarra hil zenetik 79 
urte pasa badira ere, 1935eko 
otsailaren 1ean hil zen Lojako 
ospitalean, 54 urte zituela, gogoan 
dute oraindik bizirik daudenek. 

beti laguntzeko gertu
"Santa" moduan aurkezten dute, 
beti laguntzeko gertu zegoen ema-
kumea, eta egindako mesedeak 
kontatzen hasten dira. Hil zenean 
bere gauzak ere eskatu zituzten 
askok, gordetzeko. Granadako 
San Gabriel parrokiak heriotza
-agiriak ere "jainkozale ereduga-
rritzat" jotzen du, eta behartsuen 

alde egindako lanak Lojan "idolo" 
izatea eragin zuela dio agiriak, 
"santa" bezala beneratua izan 
zela. Haren hiletan, herri guztia, 
Udaleko eta elizako ordezkariak 
barne, batu zela jasotzen da. 

Garai hartako El ideal egun-
karian ere aipatu zen Sor Ambro-
siaren heriotza; eta Lojako udal-
batzak ezohiko osoko bilkura egin 

zuen, hori dela eta. Udalbatza 
haren hileta ordaintzeko gertu 
azaldu zen, baina San Gabriel 
parrokia aurreratu zen. Azkenean, 
eliza horretako abadeen gelan 
lurperatu zuten, eta plaka eta 
guzti jarri zuten. 

Aitor Antxia aretxabaletarra 
arduratu da Sor Ambrosiari buruz-
ko bizitza biltzeaz.

Sor Ambrosia 
izango dute 
gogoan etzi, 
Marinen
granada aldean behartsuen alde 
egindako lana gogorarazi dute 

Sor Ambrosia Orobengoa.  |   aRtxiboa

Eskoriatzarraren heriotza-agiria.  |   gRanado aPezPiKutza Lojako garai hartako udalbatzaren akta.  |   LojaKo udaLa

Kanpai festa, auzo afaria eta 
dantzaldia, Marin elizateko jaietan

Bihar, zapatua, emango diete 
hasiera Maringo festei, 
18:00etan. Etxafuegoen 
jaurtiketarekin batera, kanpai 
festa izango da Arientzako 
kanpai-jotzaile eskolakoen 
eskutik. Ilunkeran, 21:00etan, 
auzo afaria egingo dute; 40 bat 
lagun elkartuko dira mahaiaren 
bueltan arrain-zopa, 
entsaladilla, solomilloa eta 
etxean egindako tarta 
dastatzeko. Hori dena jaisteko, 
23:00etan, Jainaga eta 
narbaiza trikitilariekin dantza 
egiteko aukera izango da. Eguna 
behar bezala amaitzeko, 
txokolate beroa banatuko dute. 
Domekan, meza dago 
12:00etan, eta hori amaitzean, 
luntxa egingo dute. Arientzakoak Marinen.  |   goiena

Erretiratuek izena eman dezakete abuztuaren 13an 
Donostiako su artifizialak ikusteko irteerarako
Olazar erretiratuen elkarteak irteera antolatu du abuzturako. 
Hain justu, Donostiako su artifizialak ikusteko aukera izango 
dute erretiratuek abuztuaren 13an; asmoa da herritik arratsal-
deko bostetan irtetea eta suak ikusi ostean Eskoriatzara buel-
tatzea. Interesa dutenek elkartearen bulegotik pasatu behar 
dute, betiko moduan, martitzenetan eta eguenetan, 11:00etatik 
12:30era bitartean. Izena ematearekin batera, hamabost euro 
ordaindu behar dira.

Anje Duhaldek kontzertu akustikoa eskainiko du 
gaur gauean Azkoaga Enea hotelean 
Astebeteko geldiunearen ostean, indartsu dator ostera Aitzorrotz 
kultura elkarteak gertatutako Errekan Gora jaialdia. Izan ere, 
gaur, egubakoitza, Anje Duhalde musikari ezagunaren txanda 
izango da. Bere ibilbide luzearen errepasoa egingo du Arrangoi-
tzekoak, emanaldi akustikoa eginda; horren harira, gogorazi 
beharra dago barkaka hamaika disko argitaratu dituela dagoe-
neko. Bada, Azkoaga Enea hotelean izango da oraingo asteko 
kontzertua, 22:30ean.
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Antzuolako kirol instalazioak 
erabili ahal izateko erreserba 
egiteko aukera dute herrita-
rrek. Uztailaren 22ra arte dute 
interesatuek. Modu horretan, 
2014ko irail hasieratik 2015e-
ko uztail bukaera bitartean, 
denboraldi horretan, eskola-
ko patioa, frontoia eta Eztala 
futbol zelaia erabiltzeko auke-
ra dago. Pilotalekuari dago-
kionez, martitzenetan eta 
eguenetan ezin izango da erre-
serbarik egin, Olalde pilota 
taldeak hartuta baitu egun 
horietan entrenamenduak 
egiteko. Erreserba egiteko, 
bidali mezua kultura@antzuo-
la.net helbidera. Uztailean 
jakinaraziko da emaitza.

Herriko kirol 
instalazioetan 
erreserba egin daiteke

Herriko jaiekin batera, 
Antzuolako gaztetxeak itxura 
berritua aurkeztu du Inter-
neten. Hala, http://antzuola-
kogaztetxia.info atariari disei-
nu freskoagoa eman diote. 
Albisteez eta iruzkinez gain, 
ikus-entzunezko atala, hau 
da, multimedia atala ere bada-
kar. Bideoak eta argazkiak 
ikusteko aukera ere bada 
bertan. Eta noski, egungo 
garaietara egokituta datorre-
nez, Facebook, Twitter eta 
Gloogle Plus zerbitzuetara 
sarrera zuzena dago bertan. 
Herriko jaietan bete-betean 
murgilduta daude antzuola-
rrak, eta bertan emango dute 
egunez egun gaztetxeak anto-
latutako ekintzen berri ere. 

Gaztetxeak itxura 
berria eta freskoa 
aurkeztu du sarean

M.A.  |  antzuoLa

Herriko jaiek eraginda, zenbait 
zerbitzuren aldaketak kontuan 
hartu beharko dituzte herrita-
rrek, gaurtik domekara bitar-
tean, hain justu. 

Aldaketa nagusia hondaki-
nak biltzeko zerbitzuak izango 
du. Hala, gaur, uztailak 18, 
eguerdian, ontzi arinak atera-
tzeko eguna dute antzuolarrek. 
Eguerdiko hamabietatik ordu 
bietara bitartean atera ahal 
izango dituzte ontzi arinak. 

Bihar, zapatua, aldiz, orga-
nikoa biltzeko zerbitzua izango 
da, 12:00etatik 14:00etara.

Domekan, hilaren 20an,  
aldiz, errefusa bilduko dute 
ordutegi berarekin. Gogoratu 
behar da pixoihalak eta kon-
presak ateratzeko aukera izan-
go dela, ohi bezala, egunero. 

ekarpen-gunea
Herrian bi ekarpen-gune jarri-
ko dira. Hain zuzen, San Jose-
pen, lehen ekarpen gunean, 
edukiontzi bereziak jarriko 
dira. DYA parean zerbitzu bera 
jarriko da erabiltzaileendako.

sagastin barrakak
Urtero moduan, aurten ere 
Sagasti auzoko errepidean barra-
kak jarriko dituzte; horregatik, 
errepide tarte hori itxita egon-
go da autoendako. Bertan apar-
katzeko aukerarik ere ez da 
egongo jaietan. 

Autobus geltokia, ordea, 
Sagastin mantenduko da. Pesa.
net helbidean daude autobus 
zerbitzuen ordutegiak. Pesatik 
jakinarazi dute gaur (barikua) 
eta bihar autobus zerbitzu bere-
ziak izango direla. 

Zenbait udal zerbitzuk 
aldaketak izango dituzte
Hondakinak ateratzeko ordutegia berezia 
izango da antzuolarrendako, jaiak direla eta

M.A.  |  antzuoLa

Atzo eman zitzaien hasiera herri-
ko jai nagusiei. Hala ere, hasi 
besterik ez da egin, gaurtik aste 
bukaerara bitartean badago-eta 
zerekin gozatu herrian.

Goizean, esaterako, patata-
tortilla lehiaketa egingo da. Eta 

umeendako jolasparkea jarriko 
dute egun osoan. Eguerdian, 
berriz, herri bazkaria egingo 
dute Kalebarrenen antzuolarrek. 
Bazkalostean, poneyak eta zezen-
txoak izango dira. Gauean, berriz, 
azken urteetan bezala, profesio-
nal mailako pilota partidua 

ikusteko aukera izango da: Titi-
nek eta Rezustak Mendizabalen 
eta Zabaletaren aurka jokatuko 
dute. Hala, erretiroa hartuko 
duen urtean, Titin ikusteko 
aukera izango da Antzuolan. 
Gau giroa mariatxiek alaituko 
dute plazan. Zurrategin, aldiz, 
Zurraia, Poli-Ticks eta Joxpa 
taldeen emanaldiak, 23:00etan.

Zapatu eguerdian, Bergara-
ko Bandaren kontzertua izango 
da. 19:00etan, berriz, Mairuaren 
Alardea egingo da. Alardearen 
elkarteko kideek herritarren 
parte-hartzea handia izango dela 
azpimarratu dute. Gauean, kon-
tzertuak txosnagunean: Minority 
Of One, Zopilotes eta Zesuma.

Domekan, herri bazkaria 
egingo dute. Ondoren, ur-jola-
sak egingo dira gaztetxeak 
antolatuta. 20:00etan, bedera-
tzigarren larrain-dantza egingo 
dute herriko bikoteek dultzai-
nen doinuekin lagunduta Herri-
ko Plazan.

Aurtengo jaiei bukaera ema-
nez, gauerdian igoko dute hon-
tza. Ondoren, Ezten Giro tal-
dearekin dantzaldia plazan. 
Bukatzeko, zezensuzkoa izango 
da plazan. 

Tortilla lehiaketa eta herri 
bazkaria gaur protagonista
inoizko mairuaren alarde parte-hartzaileena 
egingo da bihar herriko kaleetan barrena

Domekan, bederatzigarren larrain-dantza egingo dute herritarrek.  |   goiena

MAIdEr ArrEgI  |  antzuoLa

Olatz Arrieta antzuolarrak 44 
urte ditu eta bi semeren ama da, 
7 eta 10 urtekoak. Esklerosi aniz-
koitza dauka, progresiboa eta 
tratamendurik ez daukana. Orain 
dela hamar urte egin zioten gai-
tzaren diagnosia Arrietari. "Lehen 
semea jaio aurretik detektatu 
zidaten esklerosia. Zaila izan da 
gaitza eta amatasuna bat-egitea, 

baina laguntzari esker lortu dut", 
azaldu du.

Azken urteetan, baina, bere 
bizitza maila asko hobetu dela 
kontatu du, Udalak egindako zen-
bait lani esker. "Lehen, toki guz-
tietara joateko laguntza behar 
nuen, eta orain ez. Autonomia, 
independentzia irabazi dut Uda-
lak egindako lanei esker". Azken 
hiru urteetan hainbat lan egin 

dira herrian Arrietaren bizitza 
maila eta mugikortasuna hobe-
tzeko. "Herri osoan lasai ibili ahal 
izateko espaloiak egokitu dituzte; 
Torresoroako komunera bakarrik 
eta laguntza gabe joan nadin, atea 
moldatu du Udalak. Nire auzoan 
ere egin dituzte hainbat lan zen-
bait tokitatik jaitsi eta igotzeko, 
nire kasa. Banketxeetara ere sar 
naiteke orain inongo eragozpenik 

gabe. Herrian gauza asko egin 
dituzte, nahiz eta oraindik egite-
korik badagoen".

Bizitza maila asko hobetu 
zaiola dio: "Ni orain komunera 
bakarrik joan naiteke, ateak 
bakarrik zabal ditzaket, eta 
horrek asko laguntzen dit. Nire 
independentzia handiagoa da. 
Udalari, berriro eskerrak, asko 
lagundu dit eta. Bene-benetan, 
eskerrik asko".

Esklerosia hiru herritarrek 
dute gaur egun Antzuolan. "Ni 
naiz ahotsa eta aurpegia eman 
duena eskariak aurrera ateratze-
ko, baina ni naizelako dependen-
tzia ez duen bakarra; izan ere, 
besteek dependentzia handiagoa 
dute; horregatik, nik egin ditut 
urratsak gure bizitza maila hobe-
tzeko", gaineratu du. 

Eskaria orain dela lau urte 
egin zuen, Pilar Etxaniz zinego-
tziak lagunduta. "Idatzi bat pres-
tatzen lagundu zidan orduan 
Udaleko ordezkari zen Pilar Etxa-
nizek. Horrez gain, eskolan ere 
lagundu zidan zenbait egokitza-
pen egiten. Esaterako, igogailua 
jarri dute herriko eskolan. Hala, 
nire semeei laguntzera joan nai-
teke eskolara. Bizitza erraztu 
didate, eta asko da hori!". 

Laguntzeko beti prest 
Antzuolarrak beti laguntzeko 
prest daudela azpimarratu du. 
"Zortea daukat Antzuolan bizi 
izateaz; izan ere, laguntza eskatu 
eta bat ez, ahal duten guztiak 
etortzen dira niri laguntza ema-
tera. Beste hiri handi batean ez 
litzatekeela horrela izango iru-
ditzen zait", gaineratu du.

Erronka berrien artean, anbu-
latorioko ate "pisutsua" egokitzea 
du orain Arrietak. "Guretzako 
ez ezik, adineko jendearendako 
edota haur-kotxea daramatenen-
dako ez da batere erosoa ate hori; 
ezin zabaldu ibiltzen dira". 

Olatz Arrieta: "Bizitza 
erraztu didate Antzuolan"
arrietak esklerosi anizkoitza dauka eta herrian barrena 
mugitzeko hiru gurpildun motorrean ibili beharra dauka

Olatz Arrieta antzuolarra Herriko Plazan.  |   maideR aRRegi
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j.B.  |  aRamaio

Zuiako Koadrilako herrietan 
udalekuetan parte hartzen ari 
diren haur guztiak Aramaion 
izan ziren atzo Euskararen Egu-
na ospatzen. 350 ume inguru 
elkartu ziren askotariko ekintzez 
gozatzeko: munduko hainbat 
herrialdetako galderekin osatu-
tako pista-jolasa, puzgarriak, 
Euskaraokea, dantzaldia... Bero 
itogarria izan arren, ederto joan 
zen eguna: "Umeak ondo ari dira 
pasatzen, ekintzetan parte har-
tzen", adierazi du Zuiako Euska-
ra teknikari Manex Agirrek. 

helburu bikoitza
Eskualde mailako ekintza da eta 
urtero herri ezberdin batean 

egiten da. Helburu bikoitza du 
Euskararen Egunak, Agirrek 
zehaztu duenez: "Eskualdeko 
haurrak elkar ezagutzeko egun 
aproposa da, baina helburu 
garrantzitsuena da haurrek gaur-
ko egunean euskaraz egin behar 
dutela barneratzea. Aramaioko 
ume gehienek modu naturalean 
egiten dute hori, baina eskual-
deko beste herrietako haurren 
artean errealitatea bestelakoa 
da". Azken helburu hori "gutxi-
ka" lortzen ari direla uste du 
Euskara teknikariak eta horre-
tarako begiraleen laguntza "ezin-
bestekoa" dela dio. 

Aramaioko udalekuak dato-
rren martitzenean amaituko 
dira, uztailak 22.  

Zuiako Koadrilako 350 haur batu 
zituen atzoko Euskararen Egunak

Pista jolasa egin zuten parkean, askotariko galderekin.  |   zuiaKo KoadRiLa

jOkIN BErEZIArtuA  |  aRamaio

Martitzenean jarri zuten Iturri-
zuri eta Matxain kaleak lotzeko 
zubi berria. Goizeko lehen orduan 
iritsi zen garabia eta lanak lehen-
bailehen hastea zen asmoa –Itu-
rrizuri kaleko errepidea, herri-
rako sarreretako bat dena, itxita 
zegoelako–. Hala ere, garabiaren-
dako kontrapisu bat zekarren 
kamioi batek matxura izan zuen 
Aramaiora bidean eta horrek 
zubiaren muntaketa atzeratu 
zuen. Antsoaingo (Nafarroa) 

Madergia enpresakoek zubia 
zatika muntatu zuten: "Zubia 
dagoen lekutik muntatu behar 
den lekura distantzia oso handia 
dagoenez, oinarrizko habeak jarri 
dira lehenengo eta gero gainera-
ko zatiak", adierazi du Madergia 
enpresako ingeniari Diego Nuñe-
zek. Nuñezen arabera, "oso ezohi-
koa" da halako garabi handi bat 
mugitzea horren motza izan behar 
duen muntaketa baterako. 

egurra, "arina eta iraunkorra" 
Egurrezkoa da zubia, 26 metroko 
luzera du eta pinu-egur lamina-
tua du oinarri. Tratamendu bere-
zia eman diote, kolorea manten-
du eta gehiago iraun dezan. 
Martitzenean zubiaren egitura 
muntatu zuten eta eguaztenean 
amaitu zituzten muntaketa lanak. 
Udalak aditzera eman du gaurko 
zabalik egongo dela. 

Egurrezko zubi gehienak, 
urteek aurrera egin ahala, irris-
takorrak izaten dira: "Egurra oso 
arina eta iraunkorra da. Kasu 
honetan, gainera, ia aukera baka-
rra zen, oso luzea delako eta urru-
titik mugitu behar zelako. Egurrak 
araudia betetzen du, eta akaberan 
ez da lixatu, hobeto hel dezan. 
Hala ere, urteekin propietateak 
galduko ditu, seguruenik...", dio 
Nuñezek. Obrak 30.000 bat euroko 
inbertsioa ekarri dio Udalari. 

Iturrizuri eta Matxain 
lotuta, zubi berriari esker
martitzenean muntatu zuten garabi handi batekin; gaurko zabalik egongo da

Zubi berriaren oinarria, muntatuta.  |   madeRgia

Iturrizuri kalean jarritako garabia zubi berriaren zati bat mugitzen, zegokion lekuan jartzeko.  |   madeRgia

San maRtin eSKoLa

Uztailaren 9an eta 10ean, urtero egiten diren auzolanetarako elkartu 
ziren eskolako gurasoak eta irakasleak. Eskolaren atzealdea garbitu 
zuten, urtetan erabili ez dena: "Asmoa da ortu moduan erabiltzea. 
Udalaren laguntza lortuz gero, zati bat estaliko genuke, euria egiten 
duenerako; landatzen duguna neguan ez izozteko ere balioko luke".

Ortua jartzeko auzolana eskolan

j.B.  |  aRamaio

Burdin Aroko harresia eta 36ko  
gerrako aztarnak azaleratzea 
helburu duen Murugaingo 
proiektuak aurrera segitzen du. 
Aurtengoa laugarren urtea 
izango da: "2011 ezkero proiek-
tua asko hazi da. Arabako 
Arkeologia Institutuaren diru 
laguntzarekin hasi ginen bi 
indusketa eremu handi irekitzen 

eta aramaioarren laguntza eta 
auzolan grinari esker proiektuak 
dimentsio publikoagoa hartu 
zuen", adierazi du indusketen 
zuzendari Etor Telleriak.

Auzolanerako deia biharko 
Auzolanerako lehen deia bihar-
ko egin dute, eta hilaren 23an 
eta 26an ere egingo dira; kanpai-
na hilaren 31n amaituko da.  

Ondare Babeseko arkeologoek laugarren 
urtez ekin diete Murugaingo indusketei 

Gaur eta bihar Santa Marina 
jaiak ospatuko dituzte Are-
xola auzoan. Auzotarrek egi-
tarau zabala prestatu dute 
eta ekintza erakargarriene-
tako bat izango da gaur Sebas-
tian Lizaso eta Aitor Mendi-
luze bertsolari ezagunek 
girotuko duten bertso afaria. 
Auzoko elkartean izango da 
bertso saioa, iluntzean. 

Lizaso eta Mendiluze 
gaur Arexolan, Santa 
Marina jaien barruan

A
rdurak eta erantzu-
kizunak banakoare-
nak direla agerikoa 
da. Baina gu animalia 

sozialak gara. Ez sinistu bes-
te animalien gainetik gaude-
nik, gure espeziea akabatzen 
dugunean beste batzuek iraun-
go dute. 

Animalia sozialak nioen 
eta arrazionalak baino gehia-
go sailkatzaileak gara; euskal 
esaerak dio: Izenik ez duena 
ez omen da. Belaunaldiei ere 
izena jartzen diegu: X belau-
naldia, ni-ni belaunaldia...

Nire belaunaldia baino 
txarragorik ote? Aurrekoek 
gure eskubideengatik borro-
katu zuten, ikastolak sortu, 
enpresak, euskalgintza, izae-
ra guztietako elkarteak: gas-
tronomikoak, mendizalee-
nak... Hezkuntza eman zigu-
ten, hobeak izan gintezen 
aukerak eman. Baina hutse-
giteak, berdin zait norenak, 
nabarmenak izan dira dau-
kaguna izateko. Kooperatibak 
krisian, eta ez nabil ekono-
miaz bakarrik. Era guztieta-
ko elkarteetako zuzendaritzak 
erreleborik gabe. 

Inoiz baino komunikazio 
eta elkartzeko tresna gehia-
gorekin, inoiz baino isolatua-
goak. Neoliberalismoa bere 
botere itzelaz aurreko belau-
naldiko lorpen denak suntsi-
tzen.

Gaur egungo gazteek RPG-
tik irten eta benetako bizitzan 
zerbait egin beharko dute 
neoliberalismori men eginez 
baldintza kaskarrean bizi nahi 
ez badute. Ni ez naiz inor zer 
egin behar duten esateko, 
baina guk baino hobeto egin 
beharko dute. 

Belaunaldi 
ardurak

"komunikaziorako 
tresna gehiago, 
baina inoiz baino 
isolatuagoak"

n i r e  u s t e z

ANdEr 
ElOrtONdO

Argazki gehiago: 
eskaneatu QR kode hau 
poltsikokoarekin.
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uBANE MAdErA  |  Leintz gatzaga

Gaur, egubakoitza, 11:00etan, 
Gatzagako udaletxean elkartuko 
dira herriko saneamendu sare 
berria inauguratzera datozen 
erakundeetako ordezkariak. Han-

dik araztegi berrirako bidea egin,  
eta "ekitaldi xume" batekin inau-
guratuko dute instalazioa.   

Parte-hartzaileen artean izan-
go dira Ainhoa Iraola, Diputa-
zioko Ingurumen eta Obra Hidrau-

likoen Saileko zuzendaria; Eneko 
Etxeberria, Ur Kontsorzioko pre-
sidentea; eta Eugenio Otsoa, 
Gatzagako alkatea. Hiru ordez-
kariek azpiegitura berriaren 
gainean jardungo dute eta tekni-
kari batek araztegiaren funtzio-
namenduaren gaineko xehetasu-
nak emango ditu. 

Milioi erdi euro inguru 
Bi ekipamendu eraiki dituzte 
saneamendu sare berrian: 300 
metroko kolektorea (ur-zikinak 
batu eta araztegira eramateko) 

eta hondakin uren araztegia bera. 
Iaz abenduan hasi zituzten obrak, 
eta joan den ekainean bukatu. 
500.000 euro inguru inbertitu 
dituzte lan horretan erdi bana 
Gipuzkoako Diputazioak eta Ur 
Kontsorzioak. 

Araztegia eraiki ostean, herri-
guneko ur zikinak garbituko ditu 
Deba ibaira bota aurretik. Dagoe-
neko abian dago arazketa proze-
sua. Aurrerantzean, Gipuzkoako 
Ur Kontsorzioaren esku geratuko 
da araztegiaren ustiapena eta 
mantenua. 

Gaur inauguratuko dute 
udalerriko araztegi berria
diputazioko, udaleko eta uren Partzuergoko 
ordezkariak gonbidatu dituzte ekitaldira

Zabaldu dituzte urari eta zabo-
rrei dagozkien zergak ordain-
tzeko borondatezko epeak. 
Urari dagokionez, irailaren 
14ra bitartean ordain daiteke. 
Zaborraren kasuan, berriz, 
abuztuaren 31ra arte izango 
da borondatezko epe hori. 
Epeok pasatu ostean, gain-
karguarekin kobratuko dituz-
te zergak.  

Urari eta zaborrari 
dagozkien zergak 
ordaintzeko epea

Leintz gAtzAgA Leintz gAtzAgA

e.S.

Orain dela egun batzuk behiak izan dira albiste herrian. Zegoen 
belarditik atera eta herriko plazan agertu zen bat aurreko bariku 
iluntzean —goiko irudian ikusgai—. Hurrengo egunsentian beste bi 
ibili ziren erdiguneko kaleetan gora eta behera. Anekdota hutsean 
gelditu da kontua, baina komentatua izan da herritarren artean.  

Behiak solte... herriko plazan

Beldurraren ordua antolatu dute 
eguaztenerako, hilak 23, liburu-
tegian. Gaztetxoendako saioa da, 
eta bizpahiru boluntariok gida-
tuko dute. Beldurrezko ipuin, 
pasadizo eta kontaketa saioa 
izango da. Okasiorako, gainera, 
liburutegia egokitu eta girotuko 
dute; kandelak, kontaketarekin 
lotutako elementuak... 

Eguaztenean, 19:00etan, 
beldurrezko ipuinak 
Udal Liburutegian

l.Z.  |  eLgeta

San Roke kaleko auzotarrak 
hasita daude jaiak antolatzen. 
Patroiaren eguna abuztuaren 
16a da. Urtero moduan, lehe-
nengo eta behin, jaietarako 
dirua ateratzeko zozketa egin 
dute. 

Hala, zenbaki sarituak dira 
325, 652, 885, 1.100 1.120, eta 1.310. 
Maialde landetxean bi lagunen-
dako otordua eta herriko komer-
tzioetan erabiltzeko 40 euroko 
bonu-txartelak jasoko dituzte 
sarituek. Komertzioak dira: 
Goikoetxe harategia, Amagoia 
arrandegia, Elena Elkoro, Uga-
ri denda eta Haizea taberna. 
Ordezko zenbakiei dagokienez, 
honako hauek dira: 1.062, 1.082, 
334, 1.205, 1.329, eta 513. 

santixauak, goimendin 
Azula-Goimendi auzoan, berriz, 
gertu dituzte Santixau jaiak. 
Hilaren 25ean, barikua, ospa-
tuko dituzte. Meza esango dute 
11:00etan Azurtzako Santiago 
ermitan, eta ondoren urteroko 
soka-dantza eskainiko dute 
Kezka dantza taldeko kideek. 
Hortik aurrera, egun osoko 
egitaraua gertatu dute. Bertso-
lariak Anjel Mari Peñagarika-
no eta Jexux Mari Irazu izango 
dira. Trikitilariak, berriz, Jon 
Ostolaza eta Unai Andonegi.

Umeendako jokoak 13:00etan 
egingo dituzte eta herri kirolen 
erakustaldia 16:00etan. Aizko-
rarekin Eneko Otaño eta Aratz 
Mugertza ariko dira. Harria 
jasotzen, berriz, Izeta III.a.

Santixauak eta San Roke 
jaiak gero eta gertuago

San Roke eguneko bazkaria, iaz.  |  L.z.

o h A r r A k

'ontziRAtu zAitez'
Ekaineko zenbaki sarituak 
honako hauek dira: Goikoetxe 
harategia, 1.595; Amagoia arran-
degia, 3.699; Ugari denda: 356; 
eta Erdiko denda: 1.669.

KzguneA
Dinamizatzailea martitzenean, 
hilak 22, izango da kultura etxe-
ko KZgunean, 09:00etatik 13:00e-
tara. 

Mendi iRteeRA bihAR
Kantsatzeke mendi taldeak 
antolatuta, Zarautz-Pagoeta-O-
rio ibilbidea egingo dute bihar, 
zapatua, Elgetatik 08:00etan 
abiatuta. 

intxoRtAKo Lehoien oRgA
Azkenean, agertu da irabazlea. 
Pello Alberdi elgetarrak eraman 
du Intxortako Lehoiek jaietan 
zozketatutako orga. 

lArrAItZ ZEBErIO  |  eLgeta

Klasiko bihurtu da Elgetan: nes-
ka-mutikoendako ur-putzuak 
uztailean. 

Lehenengo hamabostaldiak, 
egia esan, ez du aukera handirik 
eman; euria eta eguraldi eskasa 
izan da, orokorrean. Baina ardu-
radunak eguraldi iragarpenari 
begira egon dira, eta lauzpabost 
egunerako eguraldi ona eman 
dutenean, berehala ipini dituzte 
ur-putzuak.

Martitzenean iragarri eta 
eguazten goizerako prest zeuden 
igerileku handia eta bi igerileku 
txikiak bolatokiko kantxan. Uda-
lekuetako neska-mutikoak izan 
ziren lehenak ur-putzuak erabil-
tzen. Arratsaldean, berriz, nahi 
zuen orok izan zuen bainu bat 
hartzeko aukera.

umeak pozik 
Haurrek eta gaztetxoek gozatzen 
dute gehien ur-putzuekin. "Asko 

gustatzen zaizkigu. Egun gehia-
gotan egon beharko lukete ipini-
ta", zioen batek. Hondartzarako 
moduan prestatzen dira ur-pu-
tzuetarako: bainujantzia, eguz-
kitarako krema, toalla, jokoren 
bat... Aspertutakoan, ur-putzuen 
inguruan etzaten dira umeak, 

sikatzeko, eta kantxa porlanezko 
hondartza bihurtzen da. Egural-
dia lagun, gaur arratsaldean ere 
erabilgarri egongo dira igerile-
kuak. Sorosle bat egoten da ur-
putzuak zabalik dauden bitartean, 
baina gurasoen ardura da nork 
bere umea zaintzea. 

Ur-putzuek hartu dute aurtengo 
uztailean ere bolatokiko kantxa
bits-festa ere izan dute neska-mutikoek; atzo, eguena, ibili ziren apar artean

Urpean igeri egiteko prest.  |  L.z.Toalla kantxan zabaldu eta eguzkitan jolasten.  |  L.z.

neska-mutikoak, igerileku handian, pozik.  |  L.z.
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xABIEr urZElAI  |  aRRaSate

Astelehena. Astebete baino gutxia-
go geratzen da Malen Ruiz de 
Azuak (Arrasate, 1995) AEBeta-
rako bidea hartzeko, Eugene-n 
(Oregon) egingo duten munduko 
txapelketan lehiatzeko. Hainbat 
selekziotako ordezkariak dagoe-
neko han daude, ordutegi berri-
ra egokitzen, hango pistetan 
entrenatzen, gauzak behar den 
moduan egiten. Arrasateko atle-
ta, ostera, Mojategin dabil bero-
tze ariketak egiten, Maialen Axpe 
lagun duela [Bedoñakoa Espai-
niako txapelketa absolutuan 
izango da asteburuan], Jonathan 
Perez entrenatzailearen begira-
dapean.

Azken astearen aurrean dago 
Ruiz de Azua, baina ez da aste 
erabakigarria, etxeko lanak dagoe-
neko eginda daudelako: "Salto 
batzuk egiteko aprobetxatuko 
dugu astea; mantentze-lana da, 
gehienbat". Eta zapatuan abiatu-
ko da Madrilera: "Ea pertikekin 
ez dugun arazorik izaten, hegaz-
kin batzuetan ez dira-eta sartzen. 
Nahiko buruhauste ematen du 
horrek; iazko Europako txapel-
ketan arazo batzuk izan nituen, 
baina, azkenean, hegazkinez era-
man nituen. Baina Maialenek, 
esaterako, aurten arazo handia-
goak izan ditu. Marsellan jokatu 
zituzten Mediterraneoko Jokoak, 
eta pertikak eraman ezinka ibili 
zen. Azkenean, beste atleta bate-
nak erabili behar izan zituen. Ea 
oraingoan ez dugun arazorik 

izaten; Madrilera guk eraman 
beharko ditugu, baina handik 
Chicagora eramateaz Federazio-
koak arduratuko dira ". 

iritsi, eta lehiatzera
Arrasateko atletak bihar, zapatua, 
ekingo dio bidaiari, Madrildik, 
eta astelehenean iritsiko da Euge-
nera. Jet-lag edo ordu aldaketa 
gainditu barik, martitzenean 
izango du kanporaketa erabaki-
garria. "Hor ere aurrekontuak 
eta aurrekontuak daude...", dio, 
irribarrez, haserre handirik era-
kutsi barik.   

Ondo berotu ostean hasi dira 
arratsaldeko lehenengo saltoak 

egiten, Ruiz de Azua lehenengo, 
Axpe gero. Eta entrenatzailea 
uneoro zuzenketa txikiak egiten 
dabil. Bitartean, Jonathan Pere-
zi iritzia eskatu diogu, haren 
ikasleetako batek egin dezakeen 
txapelketaren gainean: "Halako 
hitzordu handietan Malen urdu-
ri jartzen da, eta ez du daukan 
onena ematen. Aldiz, edozein 
entrenamendutan Espainiako 
txapelketa erraz irabazteko modu-
ko saltoak egiten ditu. Badirudi 
oraingoan lasai hartu duela, sari 
moduko bat da AEBetan egotea; 
ea horrek presioa kentzen lagun-
tzen dion eta pertikarekin bene-
tako Malen ikus dezakegun".

Lau metro buruan 
Iaz Europako txapelketan izan 
zen Ruiz de Azua, Italian: "Nahi-
ko pozik itzuli nintzen handik, 
baina ez nuen aparteko markarik 
egin (3,80)". Eugenen, berriz, sina-
tuko luke 4 metroko saltoa egitea 
[4,02 izan da denboraldiko mar-
karik onena]. Eta, hala ere, mar-
ka horrekin ez litzateke finaletan 
sartuko: "Gainontzeko neskek 
oso egun txarra izan beharko 
lukete marka horrekin finalean 
sartzeko. Nik uste dut, gutxienez, 
4,05eko saltoa beharko dela fina-
lean egoteko". 

Horrek esan nahi du gaitza 
izango dela Espainiako txapel-
duna finalean ikustea: "Hemen 
badirudi 4 metroko saltoa egitea 
asko dela, baina kanpoan edonork 
egiten ditu 4 metro. Irabazleak 
4,30 metro inguru egingo ditu, 
seguru". Hala, hobekuntzak zen-
timetroz zentimetro neurtzen 
diren modalitate horretan, 30 
zentimetroko aldea handia da. 

Motibatuta, gogotsu
Onenekin egoteko aukera gutxi 
dituela jakinda ere, Super Ama-
ra taldeko atleta motibatuta doa 
AEBetara: "Bai, gogotsu noa. 
Gainera, azkeneko txapelketetan 
gustura ibili naiz; nire marka  
hobetu ez badut ere, emaitza poli-
tak lortu ditut eta horrek beti 
laguntzen du". 

Arrasatekoak, baina, 4,02ko 
saltoa egin zuen duela hiru aste 
–denboraldiko marka–, baina 
Castellon ezin izan zuen marka 
hori gainditu: "Halako txapelke-
ta batean lehenengo postuan 
sailkatzea eta, gainera, norbera-
ren marka ontzea gauza handia 
da. Suposatzen da urte osoko 
prestaketa bideratu dugula uztai-
lean indartsu egoteko, eta salto 
onenak orain egin ditzakegula. 
Baina txapelketa batean onena 
ematea ez da erraza izaten. Ez 
nuen halakorik lortu, baina nahi-
ko pozik geratu nintzen". 

ondoren, merezitako oporrak
Urte osoa txapelketa hori pres-
tatzen ibili ostean, Eugenetik 
bueltan atleta arrasatearrak opo-
rrak hartuko ditu: "Oraingoz, ez 
dut aparteko planik. Lagunek 
uztailean egiten dituzte planak, 
eta ni entrenatzen eta txapelke-
tetan ibili naiz. Atseden hartzeko 
aprobetxatuko dut, baina kirola 
gustuko dut; horrenbestez...". 

Munduko onenekin lehiatzera
malen Ruiz de azua bihar abiatuko da aebetara, junior mailako munduko txapelketara
Uztailaren 22an izango du kanporaketa fasea; hilaren 24ko finalean egotea amesten du

Malen Ruiz de Azuaren salto baten argazki-seriea, astelehenean egindako entrenamendu saioan, Mojategin.  |   jagoba domingo

Malen Ruiz de Azua.  |   j.domingo

AtLetisMoA

Puntako atletak 
ibarrean izan dira

Inguruetako pertika jauzilari 
onenak lehiatu ziren 
eguaztenean Mojategin, eta 
norgehiagoka interesgarria izan 
zen. Jonathan Perezek egin 
zuen markarik onena (4,96 
metro), entrenatzaile lanetan 
aritu arren. Aurreikuspenak 
betez, naroa Agirre izan zen 
nesketan onena, 4,41 metroko 
emaitzarekin. Maialen Axpe eta 
Malen Ruiz de Azua 
arrasatearrentzat  ez zen egun 
ona izan, ez baitzuten euren 
marketara gerturatzerik lortu. naroa Agirrek 4,41 metroko marka egin zuen.  |   maiaLen toRReS

esAnAK

"Ez dut marka 
ondu, baina 
gustura geratu 
naiz egindako 
txapelketekin"

"Motibatuta 
noa AEBetara, 
gauzak ondo 
egiteko 
gogotsu nago"

M a l e n  r u i z  D e  a z u a   |   at l e ta
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xABIEr urtZElAI  |  aRRaSate

Badator bailara honetan gauez 
egiten den kirol hitzordu ikusga-
rrienetako bat, Eskoriatzako Gabez 
Takarraran probaren baimenaz. 
Izan ere, bihar, 22:00etan, 30 txi-
rrindularitik gora abiatuko dira 
ziztu bizian Oñatiko kaleetan 

zehar egindako zirkuituan –gehie-
nez 50 lagunendako tokia gorde 
dute, eta eguaztenean 33 lagunek 
emana zuten izena–. Ziklistek, 
gainera, fixed bizikletak erabili-
ko dituzte, piñoi finkoaz eta gal-
ga barik: "Halako bizikletak era-
biltzeko gurean geroago eta zale-

tasun handiagoa dago", dio 
Antton Zubiak, antolatzaile tal-
deko kide denak. 

Orain arte fixed lasterketa 
surf festa barruan egon da; orain-
go asteburuan, berriz, erabateko 
protagonismoa hartuko du: "Oso 
pozik antolatu dugu proba hori 

surf festaren barruan, baina zein 
harrera ona izan duen ikusita 
eta bizikletaren inguruan zerbait 
gehiago egiteko asmoarekin, ate-
ra egin dugu lasterketa hori surf 
festatik, eta Kantoikrit izena 
jarri diogu. 

Kanpoko jende asko dator 
Aurreratu moduan aste barruan 
36 lagunek emana zuten izena, 
eta horietako hamabost ziren 
oñatiarrak: "Euskal Herrikoez 
batera, Kataluniatik, Madrildik, 
Asturiastik, Burgostik... etorriko 
da jendea, baina ziklista frantzia-
rrak eta alemaniarrak ere bada-
toz". Kantoikrit hazten dabilen 
seinale, horrenbestez.

Hala, bihar 22:00etan hasiko 
duten lasterketa Oñatiko herri-
gunean egingo dute osorik. Kilo-
metro eta erdi du zirkuituak, eta 
hamahiru itzuli egingo dituzte ia 
20 kilometroko lasterketa egite-
raino. Proba azkarra izango da, 
22:45ean sari banaketa egingo 
dute-eta; ondoren, kontzertuak 
izango dira gaua girotzeko, Bitz 
eta Gora Gora Kids taldeekin.

Piñoi finkodun bizikletak, herrigune 
barruan eta gauez: badator kantoikrit
Zapatuan egingo dute fixed bizikleten lasterketa Oñatin, hirugarren aldiz

Antton Zubia, Oñatiko zaleen babesa jasotzen, orain dela bi urteko proban.  |   zuRixatagoSua.bLogSPot.Com

esAnAK

"Herrikoez gain, 
kanpotik ere 
jende asko 
dator aurten" 

a n t t o n  z u b i a   |   a n t o l at z a i l e a

txiRRinduLARitzA

x.u.  |  aRRaSate

Gaurko, egubakoitza, Antzuo-
lako jaien barruan pilota 
jaialdi ederra antolatu dute 
herrian (22:00). Izan ere, Titi-
nek erretiroa hartuko du bi 
hilabete barru, eta errioxarrak 
azkenekoz jokatuko du Deba-
goienean. Ez da Antzuolan 
jokatuko duen lehenengo aldia, 
afizionatu mailan ere jokatu-
takoa delako, Elkororekin.  

Hain zuzen, Titinek herri-
ko pilotari bat izango du kon-
trario, Aitor Mendizabal. Eta 
gainera, bergarar batekin 
osatuko du bikotea, Rezusta-
rekin. Zabaleta izango da 
Mendizabalen bikotea.

titinek azkenekoz 
jokatuko du 
Debagoienean, gaur

Uztailaren 25etik 27ra bitar-
tean hainbat lagunarteko 
jokatuko dituzte Helsinkin, 
eta Sorian Espainiako selek-
zioarekin hainbat entrena-
mendu egin ostean, Aloña 
Mendiko 14 urteko jokalaria 
Finlandian egoteko aukeratu 
dute. Oñatikoak denboraldia 
borobilduko du horrela.

alaitz lazkanoiturburu 
Finlandian izango da 
selekzioarekin

PiLotA

esKubALoiA

kirola

EX
PRES KAFETEGIA

    
    

BOKATAK
TERRAZA

ondo pasau jaietan!

uZtAiLAk 20, DOmEkA
12:30ean meza parrokian.

uZtAiLAk 22, AStEArtEA
08:00etan: Etxaflero jaurtiketa.
17:00etan: Ume jolasak eta 
txokolatada.
19:00etatik aurrera: Poteoa 
Arrasateko txistulariekin.
19:30ean: MERY MAY-ren 
kontzertua, Monte Taberna 
kanpoan.
21:00etan: Afari goxo goxoa.
22:00etan: Kafea, postrea eta 
DANTZA.
23:00etan: Su artifizialak.

mAALAkO ErrABALEkO JAiAk 2014
ARRASATE

Maalako Errebala, 8 
Tel.: 943 79 56 44

arregi.arte@gmail.com

Tel.: 943 77 04 85

 Ondo pasau jaixak!

Tel.: 943 79 45 99    

ElEkTriziTATEA oro Ar
ATEzAin ElEkTroniko
TB SATEliTE / digiTAlA 

TElEzABAlkUnTzA
MAnTEnU zErBiTzUA

Plater konbinatuak
ogitarteko hotz eta beroak

Hanburgesak
Pintxoak
razioak

 943 79 60 49
Maalako Errebala 15. Arrasate.

Taberna

tel.: 943 79 70 67

Jai 
zoriontsuak izan!

Ondo pasau jaixetan!

maala 6
tel.: 943 79 04 34 / 670 96 02 43

ONDO PASAU!

Tel.: 943 79 20 57 

t A B E R n A

Plus ultra
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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-en  
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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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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Hego Amerikan bira bukatuta 
eta Katalunian hainbat kontzer-
tu eginda dator Rafael Lechows-
ki raperoa bihar, zapatua, Arra-
satera. Monterron parkean izan-
go da, 22:30ean, doan (eguraldi 
txarra bada, Amaia antzokian).

Jazza kontzeptu poetikoaz 
nahastutako kontzertu bariatua 
egitera dator eta espazio zabal 
baten izatea interesgarria irudi-
tzen zaiola dio, aurrez bere musi-
ka ezagutzen ez duten zaleak 
bereganatzeko baliagarriak dira
-eta. Sarritan jo izan du Euskal 
Herrian eta gustuko du bertako 
publikoa: "Itxura baten, publiko 
hotza, bihotzgabea dela dirudien 
arren, ikusten edo entzuten duzue-
na modu barnerakoiagoan bizitzen 
duzue. Anekdota bitxienak ber-
takoak ditut; gogoan dut kontzer-
tuaren erdia dagoeneko eginda 
nuen batean, publikoa horren 
geldo zegoela-eta, behetik ondo 
entzuten ez zela uste nuela. Bai-
na ez zen horrela izan, antza, 
zeren kontzertua bukatu orduko 
zale mordo bat etorri  zitzaizkidan 
emanaldiagatik zoriontzera, euren 
bizitzako kontzertutik onena izan 
zen itxura emanaz. Txoke handia 
da, baina ohituta nago, urte askoan 
bizitoki izan dudan Aragoiko 
zaleen antz handia duzue. Publi-
ko behatzailea eta lasaia bai, 
baina inondik inora ere senti-
mendurik gabekoa", kontatu du 
Rafael Lechowskik.

Jazz laukotearekin, raperoa 
Jazz doinuak erritmo hiritarrekin 
edo urbanoekin fusionatzen dituen 
musika da Arrasateko Udalak 
Foru Aldundiaren Gaztemaniak 
programarekin bat eginda Mon-
terronera ekarriko duena. Tokian 
tokiko musikariekin egiten du 
lan; Monterrongo taularen gainean 

honako musikari hauek izango 
ditu lagun: jazz alorrean eskar-
mentua duten musikariek osatu-
tako laukotea (Marco Mezquida, 
pianoan; Miguel Serna, kontra-
baxuan; Gabriel Amargant, 
saxoan; eta Gonzalo del Val, bate-
rian) eta, horiez gainera, DJ bat. 
"Jazz uneak daude, musikaz lagun-
duta rapeatutako uneak ere bai, 
eta baita errezitatutako poesia 
uneak ere", dio abeslariak. 

Ordubete eta erdi inguruko 
kantu zerrendak Donde duele, 
inspira diskoa eta Larga Brevedad 
liburua ditu oinarri. "Kantuen 
artean, martxoan argitaratutako 
liburuaren hainbat pasarteren 
moldaketak egiten ditut. Zuzene-
koa musikala besteko literarioa 
da, beraz. Show intimista, senti-
korra da; oraingoan ez dut publi-
koaren interakzioa bilatzen, haren 
hausnarketa baizik", esan du. 

Musikariez eta haien tresnez 
gainera, ez dute beste osagairik 
erabiltzen; argiek ere ez dute 
berezitasunik, entzuleek soinua 
besarkatzea dute-eta helburu.

bat-batekoan jaun eta jabe
Munduko askotariko herrialdeak 
izan ditu bizitoki, baina Zarago-
zan egin ditu urterik gehienak;  
han eman zituen, musikalki, 
lehenengo pausoak. "Hip-hoparen 
etxea da Zaragoza, eta horrela 
hasi nintzen ni ere, 13 urte bes-
terik ez nuela igo nintzen lehe-
nekoz agertokira. Geroago mur-
gildu nintzen poesian eta beste 
alor batzuetan. Agertokian lotsa-
gabea izan naiz beti, konplexurik 
gabekoa, eta inprobisazioa oso 
garrantzitsua izan da nire ibil-
bidean. Momentuan sentitzen 
dudana esaten eta idazten dut 
beti. Asko zor diot bat-batekoari, 
asko ikasi dut-eta bertatik. Espek-
takuluetan beti izan ditut inpro-
bisatzeko uneak, iraupen zehatzik 
gabekoak, minutu batekoak 
batzuetan, ordu laurdenekoak 
beste hainbatetan", kontatu du.

etengabe idazten duen poeta
Nerabea zela hasi zen idazten; 
aita hil zenean, egunkari baten 
jasotzen zituen orduko bizipen 
eta sentimenduak. Oinarrian, 
garai hartako idatzien antza dute  
azkenaldian idazten dituenak; 
kutsu poetikoa duten idatzi pen-
tsakorrak. Martxoan argitaratu 
zuen Larga brevedad liburua da 
horren erakusle. Sekulako harre-
ra izan zuen liburuak, hamazor-
tzi astean Espainiako bost liburu 
salduenen artean izan da.

Datozen hilabeteetan, duela 
sei urte hasi zuen Quarcissus 
proiektua ateratzeko asmoa due-
la aurreratu du: "Literatura eta 
musika batzen ditu. Lan oso arra-
roa da, kontzeptu berri bat da; 
finean disko bat den arren, musi-
kaz lagundutako narrazio luzeak 
dira. Kapitulutan argitaratzeko 
asmoa dut, proiektua guztiz amai-
tu gabe dudan arren". 

udazabal egitarauaren barruan, bi ekitaldi asteburuan: kontzertua bihar eta zirku-antzerkia domekan

arrasateko udalaren uztaileko kultura egitaraua borobiltzeko, datorren astean bi dantza emanaldi  

rafael lechowski: jazzarekin 
jantzitako kaleko poeta

Rafael Lechowski, Monterronen egingo duen moduko zuzeneko emanaldi baten.  |   R. L.

Zirku-antzerkia 
domekan

Kale-antzerkia eta zirkua 
uztartzen ditu Bilboko Malas 
Compañias taldeak. Maiatzean 
estreinatu zuten Txatarra 
ikuskizuna ekarriko dute 
Arrasatera. Objektuen 
manipulazioa, antzerkia, 
umorea eta akrobazia batzen 
dituen lan dibertigarria eta 
hunkigarria da; guztientzako 
aproposa, bada. 

Udazabal egitarauaren 
barruan, domekan, Seber 
Altube plazan erakutsiko dute, 
20:00etan (eguraldi txarra 
bada, Biteri plazan). Malas Compañias hirukotea, Txatarra ikuskizunean.  |   maLaS ComPañiaS

Polonian jaioa, 
Espainian hazia

Poloniarra da izatez, 4 urte 
zituenetik atzerrian bizi 
bada ere. Gurasoekin 
Alemaniara erbesteratu 
zen lehenengo eta 
Zaragozara joan ziren gero. 
Handik gutxira hil zitzaion 
aita, eta harrezkero, 
mikrofonoa eta idazluma 
izan ditu minen sendagarri.

Etxe-aldaketa ugariko 
bizitza gogorra izan du 
Lechowskik; hala ere, 
aitortzen du abertzaletasun 
sentimendurik ez izateak 
munduko hiritar izateko 
aukera eman diola.

Rafael Lechowski.  |   R. L.

esAnAK

"Musikala 
besteko 
literarioa da nire 
zuzenekoa" 

r a Fa e l  l e c H o w s k i   |   M u s i k a r i a
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Anje Duhaldek urteak daramatza 
oholtzatik oholtzara. Eskoriatza-
koa kontzertu akustikoa izango 
da, lehengo eta oraingo kantuak 
gogora ekarriko dituena.
Zer topatuko du publikoak gaurko 
emanaldian?
Anje Duhalde eta gitarra bat. 
Puntu. Funtsean, etxean egiten 
dudana eskainiko dut. Neu izan-
go naiz, erdaraz esaten den 
moduan, a pelo. Antolatzaileek 
esan zidaten akustikorako toki 
berezia zela; beraz, aurrera.
Baina makina bat aldiz taldearekin 
jotakoa zara. Nola sentitzen zara 
erosoen?
Bietan, ezingo nuke aukeratu. 
Taldean jotzea ezberdina da, ager-
tokia handiagoa da... Akustikoe-
tan, baina, publikoarekiko dau-
kazun gertutasunak oso gauza 
bereziak, intimoak, sortzen 
ditu.
Zure publikoa heterogeneoa bada, 
behintzat. Belaunaldien artean 

zubi-lana egitea aitortzen dizute 
askok...
Hori ohore handia da niretzat, 
askotan neurtu ezin dudan oho-
rea. Behin, neskato batek auto-
grafo bat eskatu zidan, eta izena 
galdetu nionean, amarentzat zela 
esan zidan.  Eta orduan pentsa-
tu nuen: "Amonarentzat eskatzen 
didaten egunean, nireak egin 
du". Ez, oso gauza polita da.
Hamaika zuzeneko eman dituzu. 
Zer dira zuzenekoak zuretzat?
Niretzat zuzenekoak ematea kan-
tari baten eginbeharra da. Publi-
ko baten aurrean kantatzen ez 
duen kantaria esango didazu zer 
kantari mota den. Ingeniari bat 
edo laborategiko langile bat, 
agian, baina ez kantari bat.
Beraz, zu ez zara playbackaren 
aldekoa izango.
Ez gero! Tokatu zait telebista-
rako egin beharra, eta guztiz 
gorroto dut. Oso txarra naiz, 
asko nabaritzen zait. Badaude 
ondo egiten duten batzuk, eta 

bejondeiela. Nik ez dut gustuko, 
ez dut horretarako balio.
Zuzenekoekin murgilduta  zaude-
nean ere, konposatzen jarraitzen 
duzu?
Noski, kantuak asmatzea egune-
roko kezka bat da. Sortzen hasi 
naizen azken kanta amaitu gabe 
daukat oraindik, pentsa. Kon-
tzertuak ematen egon edo ez, 
sorkuntza beti dago hor.
Eta publikorik ez dagoenean ere 
kantatzen duen horietakoa zara?
Ohituta zaudenean horrela ibil-
tzera ezin duzu edozein astakeria 
egin. Badakizu, fisikoki ahots kor-
dek ez dizute barkatzen. Baina 
tira, egin izan ditut astakeriak 

ere: kontzertu ostean goizeko zaz-
piak arte kantuan egotea, edo 
bazkalostean bi orduz... Hori bai, 
ezetz esaten badut, lagunartean 
errieta dezente jasotakoa ere banaiz. 
Nire inguruan kantuan dakien 
jende ugari dago, eta, beraz, dena 
amaitzen da kantuz. Baina bai, 
neurtuta daukadan zerbait da.
Beraz, etorkizunari begira, kantu 
berriekin osatutako beste bilduma 
bat daukazu buruan?
Nork daki... agian, hurrengo 
urtean zerbait berriarekin nator. 

Euskarriak ere aldatzen ari dira, 
eta hori beste kontu bat da, bai-
na badut zerbait berria egiteko 
gogoa. 
Zeintzuk dira etorkizunari begirako 
erronkak?
Hurbilean, uda hau ondo amai-
tzea. Nahikotxo kontzertu dauz-
kat. Irailean Quebecera noa 
kantatzera, eta gero ikusiko 
dugu negu parte hori nola joan-
go den. Seguru asko, gauzak 
prestatzea eta zehaztea izango 
da, batik bat. 

Anje Duhalde, Arrangoitzeko kantari ezaguna. | anje duHaLde

anje Duhalde | Musikaria

"etxean egiten dudana 
eskainiko dut eskoriatzan"
errekan gora jaialdiaren barruan kontzertu akustikoa emango du 
musikariak eskoriatzako azkoaga enea hotelean gaur, egubakoitza

"Zein kantari mota 
da publiko aurrean 
kantatzen ez duen 
hura?"

ANE ElOrdI  |  oñati

Oñatiko Txantxiku ikastolako 
gazte eta haurrek hilabete osoan 
egindako lana aurkeztuko dute 
senideen eta herritarren aurrean: 
Enjoy Enghlis Show. Aurkez-
pena Santa Ana aretoan izango 
da, gaur. Aisialdian ingelesa 
ikastea eta ondo pasatzea bate-
ragarriak direla ikusteko, ikas-
taroak emandako fruituak 
aurkeztuko dituzte.

Uztailean zehar 75 ikasle 
izan dira ingelesa lantzen, Irlan-
datik eta Ingalaterratik etorri-
tako begirale eta hezitzaileekin. 
Musika emanaldiak eta antzer-
kiak izango dira nagusi, baina 
hilabete osan egindako eskula-

nak eta bestelako proiektuak 
ere ikusgai izango dira Santa 
Ana aretoko sarreran. 

taldekako lanak
Gazteak zazpi taldetan banatu 
dituzte, eta talde txikietan inge-
lesezko kanta bat oinarri har-
tuta emanaldi eta ikuskizun 
bat sortu dute, gaur herritarren 
eta senideen aurrean aurkez-
teko. Besteak beste, Hey Brother, 
I like eta Magic abestien ingu-
ruan egingo dituzte emanaldiak. 
Horren ostean, bertaratutakoek 
otamena izango dute ikastolako 
jolaslekuan. Martitzenean buka-
tuko da Enjoy English egitas-
moaren aurtengo edizioa.

'enjoy english show' ikuskizunak 
haurren hilabeteko lana batuko du

Enjoy English 2014ko partaideak.  |   txantxiKu iKaStoLa

A. ArANBuruZABAlA  |  oñati

Aurreko asteko zapatuan hil zen 
Nestor Basterretxea artistak badi-
tu Debagoienean ere hainbat lan: 
Arantzazurako bidean dagoen 
euskal artzainaren omenezko 
eskultura eta Aranzazuko San-
tutegiko kriptako margolanak. 

Kripta berrituak, adiskidetuta
Jakina da Santutegiko kripta 
dela-eta frantziskotarren eta Bas-
terretxearen arteko harremana 
arantzatsua izan dela urteetan. 
"Historia handiko artelanak dira 

eta sesio ugari sortu zituztenak; 
baina, zorionez, konponbidea 
ematea lortu genuen alde bien 
artean. Eliza berria egin zenean, 
Basterretxeak horrelako arrasto 
batzuk egin zituen lehenengo 
proiektua burutzeko, eta Santu-
tegiko obretan izan ziren debekuak 
tarteko, gau baten zuriz margo-
tuta, estalita, agertu ziren margo 
horiek; modu txarrean, berarekin 
aurrez berba egin barik. Baste-
rretxea biziki haserretu zen, 
frantziskotarrei leporatuz margo 
horien estaltzea", kontatu du 

Iñaki Beristain frantziskotarrak, 
eta zera gaineratu: "1983. urte 
inguruan, kripta berritu nahi 
izan genuen guk, oso modu kas-
karrean zegoelako. Garaiko gotzai-
narekin, Setienekin, adostuta 
erabaki genuen Basterretxeari 
berriro ere lan hori eskaintzea. 
1984. urtean margotu zituen, eta 
blokeetan ekarrita kriptan jarri 
genituen. Hala ere, oraindik ere, 
hasierako margolanak zirela-eta 
jarraitu egin zuen gure kontra 
gaizki esaka".

Arantza txarrak, baina, 2009. 
urtean guztiz kendu zituzten: 
"Margolanen 25. urteurrenean, 
kripta egokitzea pentsatu genuen. 
Berarekin hainbat batzar egin 
genituen eta egia da oso ondo 
joan zela dena. Adiskidetu egin 
ginen, hortxe dago dokumentu 
bat erakusle; eta harrezkero, izan 
da behin baino gehiagotan gurean", 
dio frantziskotarrak.

Kukairen basterretxea
Astelehenean egin zioten azken 
agur ofiziala Basterretxeari, eta, 
askotariko erakundeetako ordez-
kariez gainera, han ziren Orere-
tako Kukai dantza taldekoak ere; 
Nestor Basterretxearen Akelarre 
eskulturan oinarritutako Gela-
jauziak ikuskizunaren pasarte 
bat erakutsi zuten omenaldian.  

Cesc Gelabert koreografoak 
sortu eta maiatzean Leioako Umo-
re Azokan estreinatu zuten lana 
ikusteko aukera izango da Arra-
sateko Herriko Plazan uztailaren 
27an, 20:00etan. 

nestor basterretxearen 
ondarea Debagoienean 
Harenak dira arantzazuko kriptako margolanak 
eta Oñatiko euskal artzainaren eskultura

2009ko azaroan erakutsi zuten Arantzazuko kripta berritua.  |   iKeR baRandiaRan
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Doinu eta erritmo elektronikoen 
euskal jaia egubakoitzean hasiko 
da Arrasateko Santa Marina 
auzoan, aurreko urteetan beza-
laxe. Laugarren edizioa du aurten 
jaialdi horrek, baina, antolatzai-
leen esanetan, orain arteko edi-
ziorik "potoloena" izango da.  

Antolatzaile lanetan dabilen 
Aldapa-k Goienari adierazi dio-
nez, asteburu elektroniko horren 
helburuak hainbat dira: batetik, 
musika elektronikoaren esentzia 
zabaltzea eta askotariko propo-
samen artistikoak ezagutzea; eta 
bestetik, bertako artisten lana 
ezagutzera ematea.

Udalaren kolaborazioa ere 
nabarmendu dute antolatzaileek, 
eta gehitu dute musika emanal-
diekin batera barra zerbitzua ere 
egongo dela. 

Egitarau luze eta zabala pres-
tatu dute antolatzaileek, eta jaial-
diak asteburu osoa hartuko du 
Arrasaten. Egubakoitzean hasiko 
da Electrogaia 2014 jaialdia eta 
domekara arte iraungo du ospa-
kizunak.

dJ euskaldunak
Jaialdian parte hartuko duten 
hogeita hamabost DJen artean 
euskal panorama elektronikoko 
artista onentsuenak egongo dira, 
izan bailarakoak edo izan kanpo-
koak. Besteak beste, Alain, Ima-
txilaut eta Iñaki Cerqueira Kirrin 

entzuteko eta haien erritmoarekin 
gozatzeko aukera izango dute ger-
turatzen direnek. Gainera, ema-
naldi ugari egongo direnez, jorra-
tuko diren estiloak ere askotarikoak 
izango dira, batzuk klasikoagoak, 
besteak organikoagoak... Musika 

mota horrek bere baitan hartzen 
dituen azpi-estilo asko entzun ahal 
izango dituzte musika elektroni-
koaren zale guztiek. 

Edozelan ere, Aldapa antola-
tzaileak Goienari adierazi dionez, 
ez da lan erraza izan horrelako 

kartel handia osatzea. Antola-
tzaileak mundu horretan lagun 
asko dituela aitortu du, eta horre-
la lortu duela gonbidatuak Gas-
teiztik, Donostiatik eta Bilbotik 
etortzea. 

Punkaren presentzia 
Hala ere, jai elektronikoa izan 
arren, festari hasiera emateko 
arduradunak punk kontzertuak 
izango dira; bailarako sei talde, 
hain zuzen ere. 

Egubakoitzean 17:00etan hasi-
ko dira kontzertu horiek: Ara-
maioko El Exterminio De La Raza 
Del Mono taldea, Aretxabaletako 
Krisis eta Arrasatetik Kadena 
Perpetua, Repelencia, Transgre-
sion eta WC taldeak.

Denen artean sei bat orduko 
punk emanaldia egingo dute, 
gero musika elektronikoari 
lekukoa pasatzeko.

hazten doan musika estiloa
Aldapa-ren iritziz, hazten doan 
musika estiloa da elektronikoa. 
Tamalez, baina, lehen Euskal 
Herrian horrelako jaialdi gehia-
go egiten zirela adierazi du; 
eta orain, ordea, Londresera, 
Madrilera edo Bartzelonara 
joan behar izaten dela halakoak 
ikustera.

Horrenbestez, musika elek-
tronikoaren zaleak galdu ezin 
duten hitzordua daukate aste-
buru honetan Arrasateko San-
ta Marina auzoan. 

Asier Galiano DJ-a izango da Electrogaia 2014ko gonbidatuetako bat.  |   jagoba domingo

Musika elektronikoarekin hitzordu 
garrantzitsua asteburuan arrasaten

aurten ere electrogaia jaialdia musika elektroniko euskaldunez josita dator

aste bukaera osorako egitaraua prestatu dute antolatzaileek

'3D mapping'-a, 
Summum 
Art-en eskutik 
Musikaz gain, eta festa 
giroa areagotzeko, 
zapatuan, egun osoan, 
performance bisuala egongo 
da instalazioan. Soinuekin 
eta argiekin jolastuta, 3D 
mapping deritzon moldaera 
artistikoak hornituko du 
DJen instalazioa. Summum 
Art Elorrioko proiektua 
izango da horren 
arduraduna, eta haren 
sortzaile John Frazier-ek 
esan duenez, "DJen kabina 
hiperaktibo baten 
sentsazioa" emango du 
performanceak. 

Elorriotik dator 
proposamena, eta hamar 
urte baino gehiago 
daramatza Frazierrek 
ekitaldi eta jaiei ikuspegi 
originalagoa eskaintzen.

ANE ElOrdI  |  beRgaRa

Huelvatik etorritako Swing 
Mama taldeak kontzertua eskai-
niko du Gorlako kantinan bihar, 
uztailak 19, 19:30ean. Eguraldia 
lagun izatea espero da, eta asko-
tariko doinuez gozatzeko auke-
ra egongo da. 

Nahiz eta Huelvatik etorri-
tako taldea izan, euskal erroak 
ditu; izan ere, lekeitiar batek 
eta donostiar batek osatutako 
taldea da, eta bidelagun dute 
andaluziar bat. Beraz, kultura 

eta askotariko doinuen konbi-
nazioa bermatuta dago. Musikan 
ibilbide luzea duten hiru kide 
dira, beste talde batzuetan ibi-
liak ere badira; abesti propioak 
zein bertsioak kantatzen dituz-
te, zenbait hizkuntzatan. 

euskal herrian biratxoa 
Taldearen izen bera duen disko 
bat ere kaleratu zuten. Udan, 
Euskal Herrian zenbait kon-
tzertu eskainiko dituzte; esate-
rako, Lekeition.

Huelvatik etorritako swing Mama taldearen 
eskutik askotariko doinuak bihar gorlan

ANE ElOrdI  |  aRetxabaLeta

Aitona Mantangorria du izena 
Kepa Errastiren azken lanak. 
Aretxabaletarrak film labur bat 
egin du, zuzendari eta aktore 
lanak egin ditu, eta "lan biak 
bateratzea zaila izan da". Bihar, 
uztailak 19, lagun artean aurkez-
tuko dute lana, Aretxabaletako 
Zaraia aretoan, 20:30ean. Horren 
ondoren, gerturatutakoekin sola-
saldia egongo da. 

Aitona Mantangorria ordu 
erdi pasatxoko film laburra da; 
familia bateko kideen arteko 
harremanetan oinarrituta dago 
eta aitaitaren eta neba-arreben 
gorabeherak dira hizpide. Kepa 
Errastik zuzendaritza eta aktore 
lanak bateratzea posible ikusi 
zuen, eta erronka horri ekin zion. 
Antzerkiko ideia bat du oinarrian; 
hain zuzen ere, bakarrizketa bat; 
hortaz, film laburra moldatzeko, 
lanketa sakona izan da. Zenbait 

aktore ezagunek hartu dute par-
te proiektuan; esaterako, Miren 
Gaztañagak eta Isidoro Zabalak. 
"Taldean sortutako giroa oso ona 
izan da, grabazio-egun gutxi izan 
dira, baina oso biziak", adierazi 
du Errastik. 

irteera unea 
Aurrerantzean lana aurkezten 
jarraitzeko asmoa dute, bertako 
zein nazioarteko jaialdietan. Tek-
nikoki, Errastik orain arte ekoiz-
tutako film labur osatuena dela 
esan daiteke.

kepa errastiren 'aitona Mantangorria' lana 
aurkeztuko dute zaraia aretoan zapatuan
Film laburra egin du, eta zuzendari eta aktore lanak bateratu egin ditu

Kepa Errasti, film laburraren grabazio lanetan.  |   aitona mantangoRRia

bertso musikatuak eguaztenean antixenan: gitarra 
doinuz lagunduta arituko dira kantuan bertsolariak
Oñatiko gaztetxeak eguazten iluntzea animatzeko asmoarekin 
jaialditxoa antolatu du. Bertsoaldi musikatua izango da, uztai-
laren 23an, eguaztena, 20:00etan. Antixenako gaztetxearen kan-
poko parkean egingo da bertso emanaldia. Kantuan herriko 
zenbait bertsolari arituko dira, eta gitarra doinuekin bateratuko 
dituzte bertsoak.

Saioa debalde izango da, eta, bertsolariak kantuan dabiltzan 
bitartean, gerturatutakoentzat jana eta edana egongo dira.
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Aitor Garitano 14 urteko berga-
rarrak Peter Pan pertsonaia gor-
puzten du izen bera duen musi-
kalean. Garitanok musikal bitan 
hartu du parte, Peter Pan eta 
Olentzero&Co! ikuskizunetan. 
Gazteak adierazi duenez, gero 
eta gogo handiagoarekin gorpuz-
ten du Peter Pan. Hurrengo saioa 
urriaren 25ean egingo dute Bil-
boko Euskalduna jauregian, eta 
sarrerak salgai daude www.kutxa-
bank.es eta www.euskalduna.es 
webguneetan. Ordurako, gaztea 
ahotsa lantzen ari da, ahots alda-
ketak eragindako zailtasunak 
gainditzen dabil.
Peter Pan izateko aukeratua izan 
zinenean, nolakoa izan zen zure 
erreakzioa?
Oso berri pozgarria izan zen. 
Casting-ean jende askok hartu 
zuen parte; izan ere, Peter Pan 
musikaleko pertsonaia guztiak 
aukeratzeko zen. Proba bakarra 
egin behar izan genuen, testu 
zati bat eman ziguten eta ikasi 
egin behar genuen. Abesbatza 
ere probara aurkeztu zen, eta 
berria entsegu baten eman zida-
ten. Pozez oihuka hasi nintzen.
urte eta erdi daramazu Peter Pan 
gorpuzten; zelako balorazioa da? 
Pertsonaiak aldaketarik izan du?
Ikuskizunean parte hartzeko lehen 
proba 2012. urtearen hasieran 
egin nuen, eta ordutik gabiltza 
Peter Pan ikuskizunarekin. Oso 
esperientzia polita da, oso gus-
tura nabil, gero eta gusturako 
igotzen naiz oholtzara. Nahiz eta 
bi urte igaro diren, pertsonaiak 
ez du aldaketarik izan, zuzenda-
ri artistikoak esandakoa betetzen 
dut beti.
Nolakoa izan da musikalak eta, 
bereziki, zuk egindako bidea?
Ba, bidean aldaketak egon dira, 
bai. Izan ere, hasieran herri mai-
lako ikuskizuna zen, Bergaran 
aurkeztu genuen, eta ondoren 
Elgetan. Gehiago zabaltzen hasi 
ginen, eta hiriburuetara heldu 
ginen. Orduan, norberak hartzen 
duen ardura ere handiagoa da, 
aretoak beteta daudelako. Hala 
ere, ikuskizuna oso landuta dau-
kagu eta gero eta entsegu gutxia-
go behar izaten ditugu.
Aretoak bete egiten ditu musikalak, 
eta hainbeste jenderen aurrean ze 
sentsazio dituzu?
Egia da norberaren erantzukizu-
na handiagoa dela zenbait areto-
tan; adibidez, Kursalean edo 
Euskaldunan antzezterakoan. 

Baina ni lasai igotzen naiz ohol-
tzara. Gustura egiten dut, eta ez 
naiz urduri jartzen.
Antzeztokira salto egin aurretik 
prestaketa lan berezirik egiten 
duzu?
Nik bakarrik ez, baina taldean 
egiten ditugu, bai. Batetik, ahotsa 
berotu eta lantzeko ariketak egi-
ten ditugu; eta, bestetik, gorpu-
tzaren espresioa lantzeko arike-
tak ere bai. Baina nik ez dut 
erritual berezirik jarraitzen.
Peter Panek eta Aitor garitanok 
badute antzik?
Ez, batere ez. Musikalean pertso-
naia antzeztu egiten dut, zuzen-
dariak esandakoaren arabera, 
beti haren esana betetzen dut.
Nabaritu duzu orain herrian jendeak 
ezagutzen zaituela?
Bai, nabaritu dut herrian jendea 
begira geratzen dela. Bergarako 
eta Elgetako aurkezpenen osteko 
bi egunetan igarri nuen hori, eta 
egindako lanaren inguruko iruz-
kinak egiten dizkizu jendeak.
Musikalean aritzeak musikan ere 
bideak zabaldu dizkizu, ezta?
Horri esker, Donostiako eta Zuma-
rragako txistulari kontzertuetan 
hartu dut parte, iaz. Horietan ez 
naiz Peter Pan bezala aurkeztu, 
Aitor Garitano bezala baizik. 
Zenbait bertso eta sehaska kan-
ta bat abestu nituen, eta oso gus-
tura aritu nintzen. 
Antzerkia, aldiz, ezezagunagoa zen 
zuretako, ezta?
Bai, baina gustura antzeztu dut, 
ez da zaila izan musika eta antzer-
kia bateratzea. Gainera, txikiagoa 
nintzenean, Olentzero&Co! musi-
kalean ere hartu nuen parte.
datozen urteetan musikan eta 
antzerkian jarraitzea gustatuko 
litzaizuke?
Bai, asko gustatuko litzaidake 
arlo horretan jarraitzea. Orain, 
piano eta kantu ikasketak egiten 
ari naiz Bergarako Musika Esko-
lan, eta urte batzuk barru gusta-
tuko litzaidake kontserbatorioan 
hastea eta musika ikastea.

ane eLoRdi

zure herriko txoko maiteena: bergarako 
ikastolako jolastokia. 

kantu gustukoena: O mio babbino caro 
abestia, giacomo Puccinirena. 

abeslari gustukoena: eñaut elorrieta 
asko gustatzen zait; beste batzuk ere bai.

aktore gustukoena: ez daukat aktore 
faboritorik, ez dut eredurik jarraitzen.

Pelikula gustukoena: Ocho apellidos 
vascos. 

animazioko pertsonaia gustukoena: 
doraemon ikusten nuen, gehien, txikitan.

MARRA AzKARRez

Aitor garitano, 
bergaran, Peter 
Pan musikaleko 
kanten liburuarekin."lasai igotzen naiz 

oholtzara, ez naiz urduri 
jartzen, gustura egiten dut 
Peter Panen papera "

aitor garitano | 'Peter Pan' musikaleko protagonista
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1. etxebizitzak

103. errentan eMan
2014 -2015 ikasturtea 
Donostian.  donostiako alde 
zaharrean , bi ikaslerentzako 
aproposa den buhardilla bat 
ematen da errentan. urritik 
ekainera. 520 euro hilean. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 616 01 40 17 

arrasate.  san andres auzoan 
etxebizitza ematen da errentan. 
Pisu argitsua, guztiz altzarizta-
tua, kanpoaldera ematen duena, 
hiru logela, bainugela, sukalde 
independientea, egongela eta 
balkoi zabala. hirugarren solai-
rua. igogailurik gabe. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 634 70 98 01  edo 
943 04 49 74 

Donibane garazi.  apartamen-
tua errentan ematen da uztai-
lean,  abuztuan eta irailean. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. etxe inguruan  baratza 
eta barbakoa. asteko 330 euro-
tik 390 eurora artean. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  0033 559 37 16 66  
edo mendizangoan@yahoo.fr 

 
104. errentan Hartu

arrasate.  alde zahar inguruan 
etxe  txiki edota atiko bila dabilen 
neska euskaluna naiz. hilabe-
tean 450 euro inguru orainduko 
nituzke gehienez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
665 71 69 10 

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan arrasaten. hilean 
500 euro ordain ditzaket. inte-
resatuok deitu telefono honeta-
ra eta ebert sanchezengatik 
galdetu: 648 00 86 55 

arrasaten. arrasaten erretan 
hartzeko etxebizitza bila gabil-
tzan bikote bat gara. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 674 13 91 59 

bergara.  etxebizitza txikia 
ed o  es t u d i oa  h a rt u ko  n u ke 
errentan bergaran. interesa-
tuok deitu telefono honetara: 
616 39 49 91 

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

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta.  araba ibilbidean 
bi logela ematen dira errentan 
aretxabaletan. batek bainugela 
du barruan. biek dute balkoia eta 
argitsuak dira. kontratutarekin. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 678 73 66 
54  edo 662 38 14 18 

arrasate.  logela ematen da 
errentan arrasateko biteri kalean, 
etxebizitzako gune orokorrak 
erabiltzeko aukerarekin. 619 88 
60 30 

bergara.  logela ematen da 
errentan bergaran, sukaldea eta 
komuna erabiltzeko aukerarekin. 
leku lasaia da. kontratua egite-
ko aukerarekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
637 18 07 23 

Donostia.  antigua auzoan, 
ondarreta hondartzatik 50 
metrora eta euskal herriko uni-
bertsitatetik 8 minutura oinez, 
beste bi  ikaslerekin 2014-2015 
ikasturtean etxebizitza osatze-
ko kide bila gabiltza.etxebizitzak 
hiru logela (armairu eta ikas-
mahaiekin), bi komun, guztiz  
hornituriko sukaldea, jangela, 
egongela, terraza eta trastelekua 
ditu. hilean 350 euro, gastuak 
barne (komunitatea, zabor tasa, 
ura eta berokuntza). interesa 
izanez gero, deitu zenbaki haue-
tara: 630 11 53 02 (Maialen),  
638 33 29 37 (ane) edo 646 
34 75 49 (edurne). 

3. lokalak

303. errentan eMan
 

4. lana

401. eskaintzak
antzuolan umeak zaindu.  
antzuolan bi ume, 8 eta 2 urte-
koak, zaintzeko pertsona bat 
behar da. irailaren 1ean hasteko. 
interesatuok dietu telefono 
zenbaki hauetara: 615 79 27 35  
edo 943 78 62 25 

antzuolan umeak zaindu.  
antzuolan 4 urteko bi ume zain-
du eta etxeko lanak egiteko 
esperientzia duen emakumea 
behar da. 606 27 87 47  edo 
606 26 71 53 

 
402. eskaerak

antzuolan umeak zaindu.  
haur hezkuntzan eta umeekin 
esperientzia handia duen neska 
prest antzuolan umeak zaintze-
ko. 665 74 25 66 

arrasate edo bergara.  nes-
ka arduratsua lanerako gertu: 
nagusi eta umeak zaindu, bule-
go, atari zein elkarteak garbitu 
edo dendari. 943 08 14 33 

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

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

bergara edo inguruak.  ber-
garako emakume arduratsu eta 
esperientziaduna etxeko lanak 
egiteko prest: garbiketa, pertso-
n a  n a g u s i e n  e d o ta  u m e e n 
zainketa. 607 45 68 13  edo 
943 76 15 94 

bergara eta inguruak.  Muti-
la gertu nagusiak  zaintzeko 
orduka edo etxean bizi izaten. 
atari eta abarren garbiketak,  
eraikuntza peoi eta abarretan 
ere aritu naiteke. interesatuok 
deitu zenbaki  honetara: 602 07 
12 06 

bergara eta inguruak.  Psi-
kologian lizentziatutako neska 
euskalduna, haurrak zaintzeko 
irrikaz. esperientzia handia dut. 
615 73 68 07 

bergara.  20 urteko mutila 
gertu konponketa eta berritze 
lanetan aritzek bergaran o. 638 
62 85 02 

bergara.  adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
umeak eta nagusiak zaindu zein 
etxeko lanak egiteko gertu. 610 
34 97 88 

bergara.  Mutila lan bila dabil, 
nagusiak zaintzeko, baita base-
rrietan ere.  esperientziaduna 
eta do k um entuak  egun ean 
dituena. 631 15 19 94  edo 688 
69 07 28 

bergara.  neska gertu 19:00e-
tatik 21:00etara lan egiteko. 
696 84 19 51 

bergara.  Pertsona arduratsua 
eta informeak dituena garbiketa 
lanak egiteko prest bergaran. 
696 27 25 34 

bergara.  Psikopedagogia eta 
haur hezkuntzako ikasketak 
dituen neska batek umeak  zain-
duko lituzke irailetik aurrera 
bergaran. esperientziaduna. 
669 64 64 27 

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

Debagoiena.  Mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. lege papereak 
eguneratuta dauzkat. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 632 26 01 84  edo 
658 74 94 63 

Debagoiena.  22 urteko neska 
euskaldun eta arduratsua hau-
rrak zaintzeko prest debagoie-
nean. esperientziaduna. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 677 54 43 10 

Debagoiena.  bertako neska 
nagusiak zaintzeko gertu deba-
goienean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 637 
18 07 23 

Debagoiena.  emakumea 
batek nagusiak zaintzen edo 
garbiketa lanetan lan egingo luke 
debagoienean. bertakoa naiz 
eta esperientzia daukat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 633 84 65 30 

Debagoiena.  ga r bi ke ta k 
egiten edo biltegian lan egingo 
nuke. gasteizen ere lan egiteko 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki hauetara: 633 52 
95 02  edo 696 38 10 07 

Debagoiena.  geriatria titulu-
dun neska debagoienean lan 
egiteko gertu. ospitalean gaua 
pasatu edo etxean gaixoak 
zaintzeko. autoa daukat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 600 00 51 60 

Debagoiena.  Mutil arduratsua, 
lege-papereak dituena, nagusiak 
zaintzen eta garbitasunean 
aritzeko gertu debagaoienean. 
etxean bertan bizi izaten, ordu-
ka edo egunez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
688 48 47 76 

Debagoiena.  Mutil esperien-
tziaduna gertu nagusiak zain-
tzeko. etxean bertan bizi izaten 
edo orduka. baserrietan ere bai. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
662 43 08 54 

Debagoiena.  neska arduratsu 
eta langilea gertu umeak zain-
tzeko.deitu 663 63 79 64  
telefono zenbakira.

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

Debagoiena.  Mutila lan bila 
dabil debagoienean. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 60 48 51 

Debagoiena.  Mutila nagusiak 
zaindu edota garbiketa lanetan 
jarduteko gertu. etxean bertan 
bizi izanda edo bestela. 691 16 
96 43 

Debagoiena.  nagusiak eta 
umeak zainduko nituzke, baita 
garbitasun lanak egin ere.  gauak 
ospitalean pasatzeko ere gertu 
nago. esperientziaduna. infor-
meak  ditut. autoa daukat eta 
euskalduna naiz. erabateko 
prestasuna. 671 35 22 60 

Debagoiena.  nagusiak zaindu, 
garbiketak edota etxeko lanak 
egingo nituzke. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
619 88 60 30 

Debagoiena.  neska arduratsu 
eta langilea gertu ume eta nagu-
siak zaintzeko edota garbiketa 
lanetarako gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
686 60 52 43 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua nagusi eta umeak zaintze-
ko. etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 631 
34 00 17 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua nagusiak eta umeak zain-
tzen edo garbitasunean aritzeko 
gertu. astelehenetik ostiralera, 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. orduka ere bai. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 484 776 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua, erreferentzia onekoa, 
nagusiak eta umeak zaindu edo 
garbiketak egiten aritzeko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 654 
24 07 05 

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

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketak egin eta nagusiak 
zaintzeko, etxean bertan bizi 
izaten. deitu telefono zenbaki 
honetara: 662 23 10 47 

Debagoiena.  neska gertu 
lanerako: sukalde laguntzaile, 
garbiketak, nagusiak eta umeak 
zaintzen eta abar. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
663 40 92 67 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu edota etxeko 
lanak egiteko. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
686 71 77 93 

Debagoiena.  neska gertu ume 
eta nagusiak zaintzeko edota 
garbitasun lanetan aritzeko. 
orduka edo etxean bertan bizi 
izaten. baita asteburuetan ere. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
645 01 05 84 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, 
gidari, banatzaile eta abar. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  696 32 13 69 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu:  sukalde laguntzaile, 
nagusiak zaintzen, ostalaritzan 
eta abar. autoa daukat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 11 23 40 

Debagoiena.  neska nagusiak 
zaindu edota garbitasunean 
jarduteko gertu. etxean bertan 
bizi izanda, egunez zein orduka. 
interesatuok deitu telefono 
honetara 610 99 70 46 

Haurrak zaindu.  datorren 
ikasturtera begira, psikologian 
lizentziatutako neska euskaldu-
na haurrak zaintzeko prest. 
esperientzia handia dut. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 615 73 68 07 

tabernan lana.  neska gaztea 
irailetik aurrera asteburuetan 
tabernan lan egiteko prest dago. 
esperientziaduna naiz. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 637 85 88 27 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara.  uztailean zehar goi 
mailarako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut bergaran. Pneumatika eta 
abar. interesatuok deitu telefo-
no 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, arra-
tsaldez, egunak zehazteke. 
Jaioterrikoen semea bazara, 
hobe. interesatuok deitu telefo-
no honetara 688 65 73 49 

 

6. Motorra

602. erosi
karabana.  bigarren eskuko 
karabana erosiko genuke. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 635 20 18 56 

 

7. aniMaliak

703. eMan
katakumeak  ematen dira 
opari. oso politak dira.interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  666 40 65 58 

txakurkumeak opari.  txa-
kurmeak ematen dira opari. ama 
border Colliea eta aita ezezagu-
na. txakurkumeak konpromiso 
barik ikusteko aukera. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 663 38 40 52  edo 
663 91 12 61 

txakurkumeak.  sei txakurku-
me ematen dira opari. border 
collie mestizoak dira. uztail 
hasieran jaiotakoak. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 92 00 86 

 

8. Denetarik

802. erosi
eskoriatza.  lursaila erosiko 
nuke, herritik gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
618 76 34 40 

esku-soinua.  "reducida" 
erako esku-soinua erosiko nuke. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki hauetara: 657 79 53 62  
edo 943 76 35 06 

 
804. Hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
berdin da zein egoeratan dagoen. 
iñaki. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 699 06 
23 95 

 
805. trukatu

Hizkuntza trukea.  alemanie-
ra eskolak jasoko nituzke eta 
gaztelaniazkoak emango nituz-
ke trukean. alemaniera oinarriz-
ko maila daukat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
663 65 76 06 

Hizkuntza trukea.  ingelesa 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. aretxabaletakoa 
naiz. interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara 628 51 22 
78 

 

9. HarreManak

904. bestelakoak
a u t o a n  D e b a g o i e n e t i k 
bastidara.  egunero autoz 
bastidara joan  behar dut iraile-
tik aurrera. inguru haietara doan 
norbaitekin gastuak  banatu nahi 
ditut. ordutegia adosteko. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 680 34 29 60 

emakumea gizon bila.  ema-
kume euskalduna, 58 urtekoa, 
gizonezko euskaldun eta, ahal 
bada,  ezkongabe bila dabil. 650 
95 10 02

eskoriAtzA
Martxan dagoen jatetxea 

errentan edo salgai.
elkarte eta abar izateko ere 

gertatuta.
626 21 22 09
943 71 49 61

iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Motorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

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

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

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

10. relax

zure    
iragarkiak

P r e z i o  b e r e z i a 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
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zAPAtuA, 19

ekaitzerako joera eta giro fres-
koagoa izango da zapatuan. 
zaparrada trumoitsuak bota 
ditzake egun osoan.

doMeKA, 20

zaparrada trumoitsurik ez da 
izango, baina euria egingo du eta 
tenperatura freskoagoa izango 
da domekan.

Max. 25º

Min. 15º

Max. 23º

Min. 13º

e G u r A L d i A  As t e b u r u A n

DEBAGOIEnA

EUSKAL HERRIA

asteburu ezegonkorra 
izango da, orokorrean. 
domekan eguraldiak 
okerrera egingo du.

G A z t e  i n fo r m A z i o A

lana
Hamabi lanpostu langabeen-
tzat. arrasateko udala. bete 
gura diren lanpostuak: Kudea-
tzailea (azoka), Leialtze-ardu-
raduna (auKea), digitalizazio 
teknikaria (liburutegia), infor-
matika laguntzailea (Kultura-
te), Hezitzailea (neguko ater-
pea), administraria (gizarte 
zerbitzuak), administraria (per-
tsonal erregistroa), adminis-
traria (5-S metodologia), 
teknikaria (herriaren deskriba-
pena), argazkien katalogatzai-
lea, informatzailea (hondaki-
nak), teknikaria (bide publikoen 
inbentarioa). baldintzak: arra-
saten erroldaturik egotea deial-
dia egin eta sei hilabete lehe-
nagoz, langabea izan eta 
Lanbiden izena emanda ego-
tea, lanpostu bakoitzari dagoz-
kion baldintzak. azken eguna: 
uztailak 23 (Lanbiden eman 
behar da izena).

Zazpi irakasle urrutiko Hez-
kuntzarako unibertsitate 
Nazionalean. urrutiko Hez-
kuntzarako unibertsitate 
nazionala. tasa: 28,45 €. 
jakintza arloak: didaktika eta 
eskola organizazioa, ekonomia 
aplikatua, merkataritzako 
zuzenbidea, kimika ingeniari-
tza, lan eta gizarte seguran-
tzako zuzenbidea, zigor zuzen-
bidea, artearen Historia. azken 
eguna: abuztuak 3.

bekak
lankidetza bekak 2014
-2015. Hezkuntza, Kultura eta 
Kirol ministerioa. bekaren zen-
batekoa: 2.000 euro. baldin-
tzak: bigarren ziklo edo gradu-
ko ikasketak edo unibertsita-
teko master ofizial baten lehen 
maila ikasten ari diren uniber-
tsitate ikasleei zuzendua. aur-
kezteko azken eguna izango 
da: irailak 15.

inForMazio geHiago naHi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

astelehena, 21 Martitzena, 22 eguaztena, 23 eguena, 24zaPatua, 19 doMeka, 20egubakoitza, 18

12:00 udakoak 

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 erreportajea 

17:35 aho bizarrik gabe 

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 

00:15 debagoiena zuzenean 

00:45 harmailatik

12:00 harmailatik 

12:30 harira 

13:05 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 amaia dJ

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 kontzertua 

13:20 harmailatik 

13:50 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 onein 

15:30 tertulia 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 udakoak 

18:10 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 tertulia 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 tertulia 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 erreportajea 

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 tertulia

12:00 tertulia 

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 

17:35 onein 

18:00 tertulia 

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 aho bizarrik gabe

00:25 debagoiena zuzenean 

01:00 amaia dJ

10:00 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

12:00 amaia dJ 

12:30 zorion agurrak 

12:35 ur eta lur 

13:15 ikusi irratia 

14:00 harira 

14:30 zorion agurrak 

14:35 astea iruditan 

14:45 debagoiena zuzenean 

15:45 aho bizarrik gabe 

16:45 7 akorde 

17:15 harira 

17:50 erreportajea 

18:25 amaia dJ 

18:50 astea iruditan 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 harira 

20:30 7 akorde 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 aho bizarrik gabe 

22:55 astea iruditan 

23:00 harira 

23:30 7 akorde 

00:00 debagoiena zuzenean

10:00 kantari 

10:55 zorion agurrak 

11:00 kontzertua 

12:15 aho bizarrik gabe 

13:15 debagoiena zuzenean 

14:15 zorion agurrak 

14:15 astea iruditan 

14:20 udakoak 

15:00 harira 

15:30 zorion agurrak 

15:35 kantari 

16:10 ikusi irratia 

17:00 7 akorde 

17:25 zorion agurrak 

17:30 astea iruditan 

17:35 kontzertua 

18:50 ikusmira 

19:05 onein 

19:30 harira 

20:00 aho bizarrik gabe 

20:55 amaia dJ 

21:25 astea iruditan 

21:30 debagoiena zuzenean 

22:30 harira 

23:00 astea iruditan 

23:05 debagoiena zuzenean 

01:05 kontzertua

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 ikusmira 

12:45 Jaiak: debagoieneko jaiak 

13:30 erreportajea 

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 udakoak 

17:45 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 ikusi irratia 

19:50 ikusmira 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:45 kontzertua

GOIEnA TELEBISTA

As t e A  G o i e n A n

goiena

oporrak, elkartasun 
proiektuetan
eguazteneko Tertulia saioan, 
oporrak elkartasun proiektuetan 
igarotzen dituzten herritarren 
esperientzia ezagutzeko aukera 
izango da. askapeneko eta mun-
dukideko kideak izango dira, hain 
justu, Larraitz zeberiok aurkez-
tutako solasaldian.
'tertulia'
eguaztena, 22:00

goiena

antzuolako jaiak 
ikusgai telebistan
atzo, eguena, hasi zituzten jaiak 
antzuolan, eta domekara bitar-
tean jarraituko du festak herrian. 
jaietako giroa jasotzen ibiliko da 
imanol gallego kazetaria, eta 
astelehenean Debagoiena zuze-
nean saioan ikusi ahal izango dira 
jaietan jasotakoak.
'debagoiena zuzenean'
astelehena, 20:00

ARRASATE IRRATIA

Uda giroan irratsaioak 
udako oporrak hartuko ditu. 
Eta, beraz, datorren astean 
egingo diren saioak uda 
aurreko azken zuzenekoak 
izango dira Arrasate Irra-
tian. Hala ere, zuzenekoak 
amaitu ostean, musika 
entzuteko aukera izango 
da irratian etengabe, egu-
neko 24 orduetan.

Datorren astean, 
oporren aurreko 
azken zuzenekoak

Pablo Sastre idazlearen 
Nasreddin liburua zozke-
tatuko dute datorren aste-
ko Uda giroan irratsaioan. 
Parte hartzeko bi bide dau-
de: deitu 943 25 05 05 tele-
fono zenbakira, edo beste-
la, idatzi irratia@goiena.
com helbidera. Animatu 
zozketan parte hartzera eta 
zorte on, entzule!

'nasreddin' liburua 
zozketatuko dute 
arrasate irratian

G u A r d i A ko  fA r m A z i A k

ArrAsAte

egubakoitza, 18 ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79 14 09

zapatua, 19 M.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

Domeka, 20 irizar erguin 11 943 79 12 39

astelehena, 21 aMezua sta. Marina 32 943 79 09 74

Martitzena, 22 ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79 14 09

eguaztena, 23 M.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

eguena, 24 irizar erguin 11 943 79 12 39

berGArA

egubakoitza, 18 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

zapatua, 19 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 20 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 21 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

Martitzena, 22 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

eguaztena, 23 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

eguena, 24 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

oñAti

egubakoitza, 18 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

zapatua, 19 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Domeka, 20 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

astelehena, 21 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

Martitzena, 22 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 23 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

eguena, 24 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).
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Mireia eta Hodei 
mireia garcia eta Hodei beitia zapatuan ezkonduko dira arrasateko 
udaletxean. ondoren, etxe-aundin ospatuko dute. "osasuna, mai-
tasuna eta rock-and-rolla, familiaren eta lagunen partetik!".

aitor eta esmeralda  
"Uztailaren 19an zuen ezkontzako bazkaria Oñatiko Zumeltzegi dorrean 
ospatuko dugu. zoriontsu izatea opa dizuegu etxekoen eta, bereziki, 
martinen, ederren, aneren eta oierren partetik. Patxo erraldoi bana".

txema eta oihane 
txema gomez eta oihane zezia-
ga zapatuan, uztailaren 19an, 
ezkonduko dira arrasaten. etxe-
berrin bazkaria eginda ospatuko 
dute familiakoekin eta lagunekin 
batera. besarkada eta musu poto-
lo asko familiaren partetik eta, 
bereziki, danelen partetik, zorio-
nak, osaba eta izeba!". velasco 
taldearen partetik, "zorionak eta 
izan zoriontsu, bikote!".

Juan eta irene 
juan Sanchez eta irene gonzalez bihar ezkonduko dira. Larrabetzuko 
azurmendin ospatuko dute. "zorionak eta musu handia familiaren eta, 
bereziki, anderren eta Laidaren partetik. maite zaituztegu".

Jesusa eta Jazinto 
Oñatiko Jesusa Maiztegik eta Jazinto Lizarraldek ezkontza-urteu-
rrena ospatuko dute uztailaren 19an. "zorionak zuen 55 urteurrenean. 
ondo pasatu eguna, musu handi bat eta horrela jarraitu". 

edurne eta iker 
edurne elkoro eta iker Lopez 
zapatuan, uztailaren 19an, ezkon-
duko dira bergarako Lasa jate-
txean. "zorionak, kuadrillakoen 
eta lagunen partetik!".

uRteuRRena

 'oxina' 

bergaran hil zen 2013ko uztailaren 30ean.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko uztailaren 18an.

lehen urteurreneko meza 
domekan izango da, uztailaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian.

Jose Antonio Ceciaga 
Arietaleanizbeaskoa

uRteuRRena

 'zorroztarritxa' 

antzuolan hil zen 2013ko uztailaren 21ean, 72 urte zituela.

Zure familia.
Antzuolan, 2014ko uztailaren 18an.

lehen urteurreneko meza uztailaren 25ean izango da, 
egubakoitza, 11:00etan, antzuolako parrokian.

—
Beti egongo zara gure bihotzetan.

Jose Mari 
Larrañaga Alberdi

uRteuRRena

 

2013ko uztailaren 18an hil zen.

Gurasoak eta anaia.
Eskoriatzan, 2014ko uztailaren 18an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
uztailaren 20an, 12:30ean, eskoriatzako san Pedro parrokian.

—
Gurekin denbora laburra egin zenuen arren,

ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Kaiet 
Vicente Raso

oRoigaRRia

bergaran hil zen 2008ko uztailaren 22an, 24 urte zituela.

Zure familia.
Bergaran, 2014ko uztailaren 18an.

Zu bezalako izarrak
ez dira inoiz itzaltzen.

 
Maite zaitugu.

Igor 
Lete Aranburu

eSKeR ona

oñatin hil zen 2014ko uztailaren 11n, 84 urte zituela.

Oñatin (Araotz), 2014ko uztailaren 18an.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, uztailaren 19an, 

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Isidro 
Uriarte Biguri 

eSKeR ona

leintz gatzagan hil zen 2014ko uztailaren 10ean, 99 urte zituela.

Leintz Gatzagan, 2014ko uztailaren 18an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Urbano 
Bengoa Arkauz

eSKeR ona

oñatin hil zen 2014ko uztailaren 4an, 79 urte zituela.

Oñatin, 2014ko uztailaren 18an.

guretzat izan zara  aittaitta paregabea
izugarria inork bete ezin duen hutsunea

zaindu gaitzazu, aittaitta maitea.
—

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

zapatuan, hilak 19, oñatiko agustindarren elizan, 19:30ean, bere izenean meza izango da.

Jabier 
Umerez Urrutia

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.

aritz eta belen 
aritz gordo eta belen dominguez bihar, zapatua, ezkonduko dira. 
egun zoragarria igaro dezazuela eta ondo pasatu bidaian. zorionak 
eta besarkada handi bat. Familiaren partetik. 
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zineMA
gasteiz

BOULEVARD

el amanecer del 
planeta de los simios
egubakoitza eta zapatua: 
00:25.
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik domekara: 
19:10, 21:50.
egubakoitza eta zapatua: 
17:30, 20:10, 22:50.
domeka: 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 19:10, 20:00, 
21:50, 22:30.

el amanecer del 
planeta de los simios 
3D
egubakoitza eta zapatua: 
23:50.
zapatua eta domeka: 
15:50.
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:10.

aviones, equipo de 
rescate
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 19:00, 20:00.

aviones, equipo de 
rescate 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

Monty Python en 
directo desde 
londres
domeka: 20:00.

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

las aventuras de 
Peabody y sherman
zapatua eta domeka: 
15:30.

Mil maneras de 
morder el polvo
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik domekara: 
19:55, 22:15.

la cueva
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
20:45, 22:45.
astelehenetik eguenera: 
17:35.

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

open windows
egubakoitza eta zapatua 
21:00 23:00.
domeka: 16:15.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

Juntos y revueltos
egubakoitzetik domekara: 
19:45.

Perdona si te llamo 
amor
egubakoitza eta zapatua: 
00:25.
egubakoitzetik domekara: 
22:05.
astelehenetik eguenera: 
22:00.

x-men: dias del futuro 
pasado
egubakoitza eta zapatua: 
15:30, 18:10.
astelehenetik eguenera: 
18:10.

tarzan
zapatua eta domeka: 
16:05.

Pancho
egubakoitzetik domekara: 
17:40.

rio 2
zapatua eta domeka: 
15:40.

campanilla, hadas y 
piratas
zapatua eta domeka: 
15:45.
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.

Malefica
astelehenetik eguenera: 
18:05, 20:10, 22:15.

transcendence
astelehenetik eguenera: 
22:05.

fLORIDA

amancer en el planeta 
de los simios
egubakoitza: 17:15, 
19:45, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:15, 19:45, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45.

aviones: equipo de 
rescate
egubakoitza: 16:45, 
18:30, 20:15.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:45, 18:30, 
20:15.
astelehenetik eguenera: 
16:45, 18:30. 

open windows
egubakoitzetiak 
astelehenera: 16:45.

Voy a ser mama
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:30, 20:30.

el sueño de ellis
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

el extraordinario viaje 
de t.s. spivet
egubakoitzetik domekara: 
16:45, 22:50.
astelehenetik eguenera: 
16:45.

ahora y siempre
egubakoitzetik eguenera: 
18:45.

corazon de leon
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 20:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:30, 20:45.

el abuelo que salto 
por la ventana y se 
marcho
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00.
eguena: 17:30.

bajo la misma estrella
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

Mil maneras de 
mordes el polvo
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

Marsella
egubakoitzetik domekara: 
16:45, 20:40, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
16:45, 20:40.

aviones: equipo de 
rescate
egubakoitza: 16:45, 
18:30, 20:15.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:45, 18:30, 
20:15.
astelehenetik eguenera: 
16:45, 18:30.

campanilla, hadas y 
piratas
zapatua eta domeka: 
12:00.

Malefica
zapatua eta domeka: 
12:00.

Teknologia berriek 
zineman geroz eta 
garrantzi handiagoa 

dute. Argi dago filmen itxuran 
zerikusi handia dutela, gero 
lortzen diren irudi 
ikusgarrietan. Dena den, ez da 
horretara mugatzen, bizitzan 
teknologia berriak oso 
inportanteak dira: zineman 
kontatzen diren istorioek 
bizitzak dituen aldaketak 
islatzen dituzte. Hori horrela, 
azkeneko hilabeteetan, Her, 
10.000 kms eta Hermosa 
juventud filmetan, Internet, 
Skype eta halako osagai berriak 
azaldu dira. Open Windows 
filmean gauza berbera 
gertatzen da. Internetek eta 
teknologia berriek filmean 
sortzen den traman garrantzi 
handia dute. Vigalondok 
ordenagailu pantaila ugariz 
betetzen du zinema-pantaila, 
suspentsezko thriller bat 
egiteko. Teorian, filmak 
interesgarria izan beharko luke:  
istorioaren barruan pertsonen 
intimitatea, teknologiek 
guregan duten erakarpena eta 
guregan sortzen duten 
menpekotasuna... Egun 
pil-pilean dauden ideiak dira. 
Tamalez, zuzendariak ez daki 
oso ondo zer egin, eta ideia 
horiek bidean galtzen dira.

Zinema-pantaila zati 
askotan zatitzea eta osagai 
berriekin jokatzea hasieran 
erakargarria izan daiteke.  
Gainera, Vigalondok Los 
Cronocrímenes filmean abilezia 
erakutsi zuen tokiarekin eta 
denborarekin jokatzeko. Orain, 
urte batzuk pasa dira, eta 
zuzendariak aurrerapauso 
batzuk eman gura izan ditu: 
aurrekontu handiagorekin, 
ingelesez hitz eginez, eta 
argumentua askoz 
korapilatsuago bilakatuz. 
Tamalez, pelikula aspergarria 
atera zaio. Filma sakona izan 
zitekeen: alde batetik, gaur 
egungo gizartean teknologiek 
duten indarra aztertuz, edo 
beste aldetik, thriller moduan 
aurkeztuz. Baina ez bata eta ez 
bestea. Istorioa oso 
nahaspilatuta dago eta zaila da 
gertatzen dena ulertzea. Eta, 
gainera, berdin zaigu gertatzen 
dena ulertzen dugun edo ez. 
Vigalondoren proposamenak 
epel uzten gaitu.

Joko aspergarria

ANtONIO ZABAlA

KRitiKA

oPen winDows  
zuzendaria: nacho Vigalondo.
Herrialdea: espainia.
aktoreak: elijah Wood, sasha grey,   
neil Maskell.

Musika
 

antzuola zurraia, Poli-ticks eta 
Joxpa taldeak
Antzuolako jaietan kontzertua 
egingo dute hiru taldeek. Doako 
emanaldia izango da. 
gaur, egubakoitza, txosnagunean, 22:30ean. 

bergara swing Mama hirukotea
Huelvatik datorren taldeak kon-
tzertua egingo du Gorlako kan-
tinan. Jazz eta bossa nova doinuak 
izango dira nagusi.
bihar, zapatua, gorlako kantinan, 19:30ean. 

arrasate Jazzez jantzitako rapa 
Espainiako rap lirikoaz eta doi-
nu bereziez hornitutako musika-
ria da Rafael Lechowski. Gazte-
maniak ekimenaren eskutik, 
Donde duelen, inspira delako 
emanaldia egingo du. 
bihar, zapatua, Monterronen, 22:30ean. 

antzuola Minority of one, 
zopilotes txirriaos eta zesuma 
Antzuolako jaietan kontzertua 
egingo dute hiru taldeek. Doako 
emanaldia izango da. 
bihar, zapatua, txosnagunean, 23:00etan. 

oñati bitz eta gora gora kids 
taldeak 
Kantoikrit kriteriumaren hiru-
garren aldia egingo dute zapatuan, 
eta, festa girotzeko, kontzertua 
egingo dute bi taldeek. Doako 
emanaldia izango da
bihar, zapatua, san anton plazatxoan, 
23:00etan. 

oñati imuntzo eta beloki 
Santxolopeztegi auzoan dantzal-
dia egingo dute, Madalena jaiak 
ospatzeko.
bihar, zapatua, santxolopeztegin, 23:00etan. 

oñati Mary May zuzenean
Maria Fagan bakarlari arrasa-
tearrak zuzenean joko du, Aitor 
Etxagibelen (bateria-jotzailea) 
eta Mikel Azkargortaren (baxu-
jotzaila) laguntzarekin. 
etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean.

bergara idoia bediaga zuzenean
Telecincoko La voz saioan (fina-
lerdietaraino heldu zen) ezagun 
egin zen bakarlariak kontzertua 
egingo du Santa Marinako jaietan. 
Doako emanaldia. 
etzi, domeka, Fraiskozuri plazan, 21:00etan. 

arrasate electrogaia jaialdia
Techno, house, tech house, mini-
mal, deep... soinu elektronikoak 
izango dira protagonista. 35 pro-
posamenetik gora eskainiko 
dituzte Santa Marinan.
gaurtik domekara, santa Marinan. 

Jaiak

arrasate zerrajera auzoko jaiak
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te gaur: 16:30ean, marrazketa 

txokoa egingo dute; 17:00etan, 
umeendako jolasak egongo dira; 
20:00etan, Portaloi taldeak giro-
tutako poteoa; 21:00etan, auzo
-afaria; eta 22:00etan, dantzaldia 
Amaia DJrekin. 2011n hasi ziren 
jaiak ospatzen Zerrajeran. 
gaur, egubakoitza, zerrajera auzoan, 16:30ean. 

antzuola Herriko jai nagusiak
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te antzuolarrek domekara arte; 
tartean, Mairuaren Alardea. 
gaurtik domekara arte, antzuolan.  

arrasate santa Marinako jaiak
Askotariko ekintzak egingo dituz-
te gaurtik domeka arte; besteak 
beste, umeendako ekintzak, billar 
eta mahai-futbol txapelketak, 
kilikien kalejira, erromeria, eliz-
kizuna eta barbakoa. 
gaurtik domekara arte, santa Marina auzoan.  

SaRa SantoS

goiena

araMaio bertso-afaria
Bertsotan murgilduko dira 
bihar Aramaioko Arexola 
auzoan. Punta-puntako bi 
bertsolari aurrez aurre: Sebas-
tian Lizaso (goiko argazkian)
eta Aitor Mendiluze. Eta euren 
inguruan bertso-afarira ani-
matu diren gainerako herri-
tarrak. Bada, gai-jartzaileak 
proposatutako gaiei erantzun 
beharko diete biek ala biek. 
bihar, zapatua, arexolan, iluntzean.

goiena

oñati la banda Del abuelo taldearen musika bitxia
Arrasateko hirukote horrek spaghetti rock delako musika 
lantzen du. Euren soinu bereziak, erabiltzen dituzten instru-
mentuek (didjeridua eta suge elektrikoa, esaterako) eta euren 
jarrera zirikatzaileak aretoa beteko dute.
bihar, zapatua, antixenako parkean, 19:00etan.

maLaSComania.bLogSPot.Com

arrasate udazabal: Malas compañias eta 'txatarra'
Malas Compañias taldeak Txatarra ikuskizuna eskainiko du. 
Umorea, antzerkia, objektuen manipulazioa eta akrobazia 
uztartzen dituen lana "ikusgarria, dibertigarria eta hunkiga-
rria" dela diote taldeko kideek.
etzi, domeka, seber altuben, 20:00etan.

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

non-zer uztaila 18
uztaila 24

zerbitzuak
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oñati santxolopeztegiko jaiak
Madalena jaiak ospatuko dituzte 
Santxolopeztegin, gaurtik. Umeen-
dako ekintzak, dantzaldia, herri 
kirol erakustaldia, mus txapel-
keta eta auzoko hildakoen aldeko 
meza izango dituzte. 
gaurtik domekara arte, santxolopeztegi auzoan.  

aretxabaleta Portasolgo jaiak
Domekara arte askotariko ekin-
tzak egingo dituzte Portasol 
auzoan; besteak beste, umeenda-
ko ekintzak, mus eta xake txa-
pelketak, rock kontzertua, paella 
lehiaketa eta Gorritiren animalien 
erakustaldia. 
gaurtik domekara arte, Portasol auzoan.

arrasate Maala kaleko jaiak
Hilaren 22an, Madalena egunez, 
ospatuko dituzte jaiak Maala 
kalean. Umeendako jolasak eta 
txokolate-jana, poteoa eta auzo
-afaria egingo dituzte. Kalea giro-
tzearena Mery Mayren ardura 
izango da. Bakarlari arrasatearrak 
kontzertua egingo du Monte taber-
naren kanpoaldean. 
uztailaren 22an, Maala kalean, egun osoan.

bertsolaritza

oñati bertso musikatuak
Herriko bertsolarien eta musi-
karien arteko elkarlanarekin, 
bertso musikatuak egingo dira 
gaztetxe aurreko parkean. Jatekoa 
eta edatekoa egongo da. 
uztailaren 23an, antixenan, 19:00etan.

erakusketak

aretxabaleta Margo ikastaroko 
ikasleen lanak
Ainhoa Cabero irakaslearekin 
margo ikastaroa egin duten ikas-
leek euren lanak ikusgai ipini 
dituzte. Urtean zehar landutakoa 
erakusteko aukera dute uztail 
osoan. 
uztailaren 30era arte, arkupen.  

bergara Juan antonio Palaciosen 
lanak
Juan Antonio Palaciosen margo-
lanak ikusgai ipini dituzte. Eus-
kal txokoetako koloredun argaz-
kiak eta zuri-beltzean egindako 
erretratuak bateratzen dira Aroz-
tegiko erakusketan. 
uztailaren 20ra arte, aroztegi aretoan. 

ikus-entzunezkoa

aretxabaleta 'aitona 
mantangorria' film laburra
Kepa Errasti zuzendari aretxa-
baletarraren film laburra eman-
go dute: Josu etxera itzuliko da 
Gabonetan, arrebaren etxera. 
Baina aitonaren iraganeko sekre-
tu batek hankaz gora ipiniko du 
hiruren arteko hartu-emana. Kepa 
Errastirekin batera, Miren Gaz-
tañaga, Isidoro Zabala eta Unax 
Santxez aktoreak izango dira. 
Musika Pascal Gaignerena da.
bihar, zapatua, arkupen, 20:30ean.

kirola

oñati kantoikrit kriteriuma
Pinoi finkodun bizikleten krite-
riuma egingo dute herriguneko 
kaleetan. Txirrindulariek hamahi-
ru bira emango beharko dizkio-
te kilometro eta erdiko zirkui-
tuari. Irteera eta helmuga Foruen 
plazan egongo da. 
bihar, zapatua, Foruen plazan, 22:00etan.

Deia

oñati etorkinekin afari-tertulia
Herrian bizi diren jatorri asko-
tariko etorkinen bizipenak eza-
gutzeko aukera egongo da. Era 
berean, euren egungo egoeraz 
egingo dute berba. Izena aldez 
aurretik eman behar da gazte-
txean. 
etzi, domeka,  antixenan,  20:30ean. 

oñati auzoetako plastiko bilketa
Ohiko puntuetan batuko dute 
berotegietako plastiko beltza eta 
zuria: Zañartun (Zuazola ingu-
ruan), Murgian (Asentzio ermi-
tan), Olabarrietan (autobus gel-
tokian) eta Eteo atzealdean. 
uztailaren 22an, aipatutako lekuetan, 
17:00etan.  

antzerkia

oñati 'Funes Van' ikuskizuna
Kale antzerkia egingo du The 
Funes Troup taldeak. Hiru per-
tsona karabana baten bizi dira. 
Euren kezkak eta nahiak parte-
katzen dituzte ikus-entzuleekin, 

helburu bakar batekin: onartuak 
izatea eta arrakasta lortzea. 
uztailaren 23an, Foruen plazan, 19:00etan. 

irteera

eskoriatza Donostiako su 
artifizialak ikusteko irteera
Eskoriatzako Olazar erretiratuen 
elkartekoek irteera antolatu dute 
abuztuaren 13rako, Donostiako 
su artifizialak ikusteko. Intere-
satuek elkartearen bulegoan eman 
behar dute izena, martitzenetan 
eta eguenetan, 11:00etatik 12:30e-
ra. 15 euro ordaindu behar da 
izena ematerakoan. 
uztail bukaera arte, olazarren. 

eskoriatza asturiasera bidaia
Eskoriatzako Olazar elkarteak 
irteera egingo du Asturiasera, 
urriaren 1etik 7ra. Interesatuek 
zabalik dute izena emateko epea 
elkartearen bulegoan. 
uztail bukaera arte, olazarren.

bestelakoak

eskoriatza garapen Jasangarria 
eta gizarte garapena sustatzeko 
dirulaguntzen bigarren deialdia
Interesatuek uztailaren 30era 
arte aurkez ditzakete eskaerak 
udal erregistroan. Laguntzak 
axtrokitan ordainduko dira. 
uztail bukaera arte, udal erregistroan. 

eskoriatza gazte 
egitasmoetarako laguntzak
Interesatuek irailaren 3a baino 
lehen aurkeztu behar dituzte 
eskaerak udal erregistroan, 09:00e-
tatik 14:30era. Gazteak herri bizi-
tzan parte hartzera bultzatzea 
dute helburu laguntza horiek.  
Aurrekontua 600 euro da. 
irailaren 3ra arte, udal erregistroan. 

ikastaroak

elgeta Dinamizatzailea kzgunean
Dinamizatzaile izateko ikastaroa 
egingo dute KZgunean. Aurretik 
ez da izenik eman behar.
uztailaren 22an, kzgunean, 09:00etan. 

SaRa SantoS

goiena

imanoL SoRiano

eskoriatza anje Duhalderen emanaldi akustikoa
"Ni bakarrik, gitarra soil batekin". Halaxe agertuko da Anje 
Duhalde Errekan Gora egitarauan egingo duen kontzertuan. 
Akustikoa izango da Duhalderen emanaldia. Bere kantu 
esanguratsuenak joko ditu entzuleen gozamenerako.
gaur, egubakoitza, azkoaga enea hotelean, 22:30ean .

ConCuRSobC.bLogSPot.Com

bergara berumuga: travelling brothers
Talde familiarra da Travelling Brothers. Musika alorrean 
eskarmentu handiko taldea. Swing eta blues doinuak lantzen 
dituena. 2014ko otsailean kaleratutako Magnolia Route diskoa 
aurkeztuko dute. Doako emanaldia.
gaur, egubakoitza, espoloian, 20:00etan.

zerbitzuak

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

AntzuoLA 
JAietAn
goienA teLebistA | debAgoienA zuzeneAn | 
AntzuoLAKo JAiAK 2014
uztaiLaK 21, 20:00, 21:00 eta 22:30

goienA teLebistA | sAio beReziA | 
AntzuoLAKo JAiAK 2014
uztaiLaK 25, 19:15 eta 20:00

BABESlEA: 
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MIrEN ArrEgI  |  aRRaSate

Mexikoko ingeniaritzako ikasleak 
dira –emaitza akademiko onenak 
dituztenak– eta Arrasaten eman 
dituzte azken hiru asteak. MUk 
eta Coacalcoko Tesco unibertsita-
teak duten elkarlanerako hitzar-
mena da Mexikoko ikasle horiek 
gurean egin duten egonaldiaren 
abiapuntua. Ikasleek kooperatiba-
gintzaren gaineko ikastaro bat 
jaso dute hemen egon diren den-
boran, eta, nola ez, Euskal Herria 
ezagutzeko ere aprobetxatu dute. 

Kooperatibagintza lantzen 
Kooperatibagintzaren esperientzia 
konpartitu du Mondragon Uni-
bertsitateak Mexikotik etorri diren 
ingeniaritzako 29 ikaslerekin; 
eurendako zerbait berria ez ezik, 
interesekoa ere suertatu da. "Zer-
bait entzuna nuen kooperatiba-
gintzaz, baina ez nuen filosofia 
gisa ezagutzen. Ezta horrela fun-
tzionatzen duen enpresarik ere", 
dio Vanesa Colin ikasle mexika-
rrak. Oinarri teorikoak ezagutzeaz 
gain, Mondragon Taldeko hainbat 
enpresa ezagutzeko bisitak ere 
egin dituzte; Alecopen izan ziren 
lehenengo eta Fagor ere bisitatu 
dute: "Ikastaroa jaso eta gero, 
aberasgarriak izan dira enprese-
tara egin ditugun bisitak. Ikusi 

dugu emaitzak ematen dituen 
filosofia bat dela", gaineratu du 
Jose Antonio Valladaresek, beste 
ikasle batek. "Nork daki; behar-
bada, guk Mexikon ere jar deza-
kegu martxan kooperatiba bat", 
gaineratu dute irribarretsu. 

euskal herria ezagutzen 
Egonaldia bukatzear –bihar egingo 
baitute Mexikora–, penaz dira ikas-
leak, "primeran" pasatu dute-eta: 
"Jendeak oso ondo tratatu gaitu 
eta hau oso ederra da. Paisaia, 
herriak... Sekulako esperientzia 

izan da", dio Vanesa Colinek. "Gu 
hirira ohituta gaude. Eraikinak 
eta eraikin gehiago, hori da gure 
paisaia. Sekulako aldaketa da. Men-
dian ibili gara, itsasoan bainatu... 
Ikaragarria da", gaineratu du Jose 
Antonio Valladaresek. 

mexikoko ingeniaritzako ikasle onenek hiru aste eman dituzte mondragon unibertsitateko biteri egoitzan

Herrialdeko hainbat tokitatik etorritako ikasleak dira; kooperatibagintzaren gainean aritu dira

Mexikotik, kooperatibagintzaz aritzera
b u k At z e ko

Arrasaten egon diren Mexikoko ikasleak ikasgelan, Jon Sarasuarekin.  |   vaneSa CoLin

IdOIA 
EtxEBErrIA

U
retan nengoen. Igerian. 
Eta musika entzun 
nuen. Ikaragarrizko 
bolumenean. Diskote-

ka estiloko burrundara. Txun-
da-txunda. Itsasontzi handi 
batetik zetorren. Gaztez bete-
tako itsasontzia. Dantzan eta 
oihuka zebiltzan gazteak. Gin-
tonic batekin eskuan, segurue-
nez. Xanpaina, bestela. Ibizan 
edo Saloun? Ez, Kontxako 
badian. 

Munduko beste puntara 
joanda ere gerta daiteke. Iru-
dipena izatea dena ezaguna 
dela. Lehenago ere egon zarela 
hor. Edo ez dakizula non zauden. 
Edonon egon zaitezkeela, alegia. 
Aireportuan hasten da senti-
pena: marmolezko korridore 
luzeak; duty-free-ko dendak; 
jatetxe hotz bezain garestiak. 
Eta hegazkinean jarraitzen du: 
maniki itxurako azafata-azafa-
toak; hankendako lekurik ez 
duten besaulkiak; plastikozko 
sandwichak. Eta iristen zara 
oporlekura. Munduko hiriren 
batera. Eta arropa-denda, jate-
txe eta hotel kate berak aurki-
tzen dituzu. Hanburgesa pre-
fabrikatuak. Pizza, kebab, wok. 
Eta Coca Cola.

Karibeko ur gardenetan 
egongo naiz. Igerian. Eta musi-
ka entzungo dut. Txunda-txun-
da. Gazteak itsasontzi batean. 
Dantzan eta oihuka. Eta Kon-
txako badiarekin gogoratuko 
naiz. Ongi etorri opor globali-
zatuetara!

Oporretako 
kateak

A z k e n  b e r b A


