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lEIrE kOrtAbArrIA  |  oñati

Bazkaldu edo afaldu, modu osa-
suntsuan eta kalitatezko produk-
tuekin, norberaren beharretara 
propio prestatutako modura, eta 
norberak ezertxo ere egin gabe 
–erostera joan, janaria prestatu, 
gerokoak garbitu…– 4,55 euroren 
truke egin ahal izanez gero, zen-
batek esango lukete baietz, bi 
aldiz pentsatu gabe? Bada, auke-
ra hori dagoeneko badago Deba-
goienean eta, hala ere, oraindik 
ez du jende askok erabiltzen. 
Oñatiko Bidebarri enplegu zen-
troak (giza txertatze enpresa da) 
ematen du eta Debagoieneko eta 
inguruko udaletako gizarte zer-
bitzuek gomendatzen diete adi-
nekoei, batez ere sukaldean ibil-
tzeko mugak dituztenei edo, 
beste barik, bizi kalitate hobea 
izan dezaketenei.

Sistema oso samurra da: baz-
kariak, afariak edo bazkariak eta 
afariak jasotzeko izena eman 
daiteke, bakoitza dagokion pre-
zioan. Errenteriako Sutondo 
enpresak prestatzen ditu jatekoak: 
bi plater eta postrea otordu bakoi-
tzeko. Plater bakoitza hutsean 
ontziratzen dute eta bezero bakoi-
tzari dagozkion aste osoko jate-
koak kaxa baten bidaltzen dituz-
te Zubillagara. Han, Bidebarriko 
langileek banaketa-kaxetan ipin-
tzen dute dena, behar bezala 
ordenatuta –are erosoagoa izan 
dadin, azkenengo jan behar diren 
platerak kaxaren barrenean dau-
de, eta lehenengo jan behar dire-
nak, goian–, eta eguazten arra-
tsaldean banatzaileak norberaren 
etxera edo bezeroak eskatutako 
lekura eroaten du aste osoko 
menua. Lehenengo otordua egue-
nekoa izaten da. Jatekoekin bate-
ra, eguenetik eguaztenera arteko 
menua dator astero, orri baten 
inprimatuta.

Gureak taldean sortutako 
catering enpresa da Sutondo eta 
honako sistema, batez ere, Donos-
tialdean dago zabalduta.

Garbantzuak eta hostopila 
Etxez etxeko otordu zerbitzu 
horrek hemeretzi erabiltzaile 
ditu gaur egun –Oñati, Arrasate, 
Aretxabaleta, Bergara, Antzuola 

eta Soraluzeko jendea dago orain–, 
eta beti hogeiren bueltan ibili 
izan direla esaten du Bidebarri-
ko arduradunak, Jon Igartuak. 
Oro har, jendea pozik dabilela 
diosku: "Normalean, ez zaigu 
kexarik etortzen, eta hasten denak 
jarraitu egiten du. Egoten den 
kexa bakarra hauxe da: barazki 
larregi daudela esaten dutela 
batzuek!". 

Izan ere, zerbait badira, osa-
suntsuak dira bazkari eta afari 
horiek: Sutondo enpresako dietis-
ta batek norberaren beharrak eta 
osasuna kontuan hartuta diseina-
tzen ditu menuak. Menu batzuk 
estandarrak dira; beste batzuk 
gatz gutxirekin egindakoak dira 
–nahiz eta Sutondoko plater guztiak 
dauden gatz gutxirekin eginda, 
behar bereziak dituztenek eska 
dezakete oraindik gutxiago bota-
tzeko–, diabetikoendako menuak 
ere egiten dituzte, azido urikoa 
zaindu behar dutenendakoak…

Adibidez, 65 urtetik gorakoen-
dako, eguenean bazkaltzeko gar-
bantzuak eta arroza eta, gero, 
urdaiazpiko eta gazta-hostopila 
tomatearekin; bukatzeko, jogur-
ta. Afaltzeko, minestrone-zopa 
eta hanburgesak patatekin; pos-
trerako, fruta. Egubakoitzean, 
horrek berak azalorea olio errea-
rekin eta azenarioarekin jango 
du lehenengo; gero, arraina pipe-
rradarekin, eta fruta; eta afaltze-
ko, esparrago-krema eta frijitu 
bariatuak, eta jogurta. Astean 
zehar, makarroiak, arrautzazta-
tutako oilasko-bularkiak, entsa-
ladilla errusiarra, saiheski errea, 
berakatz-zopa, atun-enpanadillak, 
zerbak (azelgak) patatekin, dilis-
tak (lentejak) barazkiekin… jan-
go ditu, egunaren arabera.

Bidebarrin, zerbitzu horren 
arduraduna Ibai Urrutia da, eta, 
haren esanetan, "normalean, udan, 
asteko menuak bi barazki-plater 
–bat, entsalada–, arroz bat eta 
pasta edo patata-plater bat izaten 
ditu; afaltzeko, zopak, kremak 
edo fideoak, baita arraina edo 
arrautzak ere. Afariak oso arinak 
izaten dira. Postre gisa, beti fru-
ta edo jogurta".

Neguan, zertxobait aldatzen 
da eta hiru barazki-plater, bi 

lekale eta patata-plater bat (pata-
tak beste jateko mota batekin) 
izaten ditu menu tipiko batek.

Arduradunek diotenez, era-
biltzaile batzuek orrian dakarren 
menua "zorrotz" jarraitzen dute 
eta beste batzuek gustura aldatzen 
dute ordena.

Sanoa eta kalitatezkoa 
Jon Igartuak esaten duenez, "oina-
rrizko sukaldaritza-platerak dira, 
egunero bazkaltzeko edo afaltze-
ko janariak; ez da sukaldaritza 
elaboratua edo artistikoa egiten. 
Produktu sanoak dira eta kalita-
te txukunekoak". Oro har, egu-
nero-egunero gustura jateko 
moduko gauzak dira, dieta oso 
eta orekatua jarraitzen laguntzen 
dutenak.

Barietatea ere ziurtatuta dago. 
"Astetik astera menu desberdina 
du erabiltzaile bakoitzak; hilean 
behin errepikatzen da bakarrik", 
diote arduradunek.

Norberak gustuko ez dituen 
edo zerbaitegatik jaso nahi ez 
dituen janariak ez jasotzea ere 
eska dezake eta hori kontuan 
izaten dute arduradunek. Adibi-
dea ipintzen dute: "Gizonezko 

batek ortua dauka eta garaiko 
barazkirik ez du nahi izaten, 
berak nahikoa badaukalako".

Bestalde, ontzia ireki eta jana-
ria txarra baldin badago, abisatu 
eta aldatu egiten diote Bidebarrin: 
"Sutondotik beti bezero bakoitza-
rendako kaxak eta, horiez gain, 
ordezko piezak dituen beste kaxa 
bat bidaltzen dizkigute. Horrela, 
zerbait txarra badago, segituan 
alda daiteke, nahiz eta hori oso
-oso gutxitan gertatzen den".

Hozkailuan, ez izozkailuan 
Janariak behin ere ez daude 
izoztuta; denak daude berotu 
eta jateko gertu, eta erabiltzai-
leak ez du beste ezer egin edo 
gertatu behar. Zazpi eguneko 
iraungitze-epea dute eta hozkai-
luan gorde behar dira, baina ez 
izozkailuan. Ontzi bakoitzean 
dakar plater horren iraungitze
-data zein den.

Ontziak erabilera bakarrekoak 
direnez, bertatik jan daiteke eta 
gero birziklatzera bota (elikagaiak 
dituztenez, enpresak ezin ditu 
berriz erabili). Bukatzerakoan, 
bakar-bakarrik mahai-tresnak 
garbitu beharko dira.

oñatiko bidebarri zentrotik aste osorako bazkari eta afariak banatzen dira

zerbitzua nagusiek erabiltzen dute, gehienbat, baina edozeinendako da

dietista batek antolatzen ditu menuak norberaren baldintzen arabera

otordu on eta 
osasuntsuak, 
etxeko ateraino

errenteriatik oñatira Hutsean ontziratuta eta plater bakoitzaren 
iraungitze-datarekin, bezero bakoitzaren aste osoko otorduak aparte 
bidaltzen ditu Errenteriatik Sutondo enpresak Bidebarrira, Zubillagara. 

leire Kortabarria

Zerbitzua, begirada baten
edozeinendako
Hasieran, 65 urtetik 
gorakoendako zen, baina gaur 
egun edozeinek eman dezake 
izena. Erabiltzaile gehienak 
nagusiak dira, baina ez 
denak.

Hiru plater
Bazkari eta afari guztiek bi 
plater eta postrea –fruta edo 
jogurta– dute. Afariak arinak 
izaten dira.

urtaroko Gauzak
Neguan, hiru barazki-plater, 
bi lekale eta patata-plater 
bat (patatak beste janari 
batekin) izaten dira asteko 
menuan; udan, bi 
barazki-plater, arroz bat eta 
pasta edo patata-plater bat.

pertSonalizatuta
Gaixotasunen bat duenak hala 
esan behar du, menuak 
komeni zaion eran presta 
ditzaten. Menu estandarrak 
ere gatz gutxirekin eginda 
daude, hala ere, 
osasuntsuagoak izateko.

norberaren GuStura
Gaixotasunik edo alergiarik 
izan ez arren, janari motaren 
bat nahi ez duenak halakorik 
ez jartzeko ere eska dezake.

aSte oSoan ondo
Plater bakoitza hutsean 
ontziratuta dator Sutondotik. 
Normalean, zazpi egunean 
gorde daiteke. Ez dira izoztu 
behar; denak hozkailuan 
gordetzeko dira. 

datuak

Batez beste, 4,55 euro 
(BEZa ere kontatuta) 
kostatzen zaio bezeroari 
Sutondok egindako afari 
edo bazkari bat, bi plater 
eta postrearekin. 

4,55
euro

Zerbitzua eskaintzen hasi 
zenetik, beti hogei bat 
bezero izan ditu. Batzuek 
erdibideko soluzio gisa 
erabiltzen dute egoitzan 
edo eguneko zentroan 
hasi arte.

20
bezero

Sei herritako bezeroak ditu 
orain catering zerbitzuak: 
Oñati, Arrasate, 
Aretxabaleta, Bergara, 
Antzuola eta Soraluze. 
Hemendik kanpo, batez ere 
Donostian dago errotuta.

6
herri

Catering zerbitzua 
probatzen dutenek, 
normalean, jarraitu egiten 
dute eta erabiltzaile leial 
bihurtzen dira. Batez 
beste, sei hilabetetik gora 
ematen dute bezero gisa.

6
hilabete

1
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prezio lehiakorra 
Dagokionean, hileko faktura ere 
jasoko du bezero bakoitzak. 
Batzuek bazkariak bakarrik dituz-
te kontratatuta; beste batzuek, 
bazkariak eta afariak. Afariak 
bakarrik hartzeko aukera ere 
badago. 

Prezioaren gainean, honako 
hau esaten dute Jon Igartuak eta 
Ibai Urrutiak: "Sutondok bere 
sukalde industrialean egindako 
janariak dira. Astean behin bana-
tzen dela kontuan hartuta, kostuak 
doitu egiten dira eta bazkari bat, 
bi plater eta postrearekin, 4,55 
euro da, BEZa barne. Oso merke 
irteten da. Jendeak ikusten duen 
4,55 euroko prezio horren truke 

kentzen da erosketak egitea; bes-
tetik, janariak etxean izan behar 
izatea, alferrik galtzeko arris-
kuarekin; sukaldean ibili behar 
izatea; garbitzea; energia-kon-
tsumoa; lana… " Hori gutxi balitz, 
bazkaria eta afaria, biak hartuz 
gero, azken prezioa oraindik txi-
kiagoa da. 

Igartuak honako hau komen-
tatzen du: "Inoiz baino sukalde 
hobeak ditugu, baina inoiz baino 
baliabide gehiago ere bai, horien 
erabilera merkatzeko. Sukaldea 
noizean behin erabiliko dugu, bai-
na beste baliabide batzuk daude 
eguneko otorduak egiteko".

Edozein momentutan eman 
daiteke izena, Bidebarrin bertan 

edo norberaren herriko gizarte 
zerbitzuan galdetuta, eta zerbi-
tzua astebetean proba daiteke, 
inongo konpromisorik gabe; 
gustura egonez gero, gura den 
arte jarrai daiteke. "Konpromi-
soa aste baterako bakarrik da", 
azpimarratzen du Ibai Urrutiak. 
Uztailean, Bergarako bi lagun 
zeuden proba egiten.

asteroko bisitari ezaguna 
Orain arte bezero mordoa ez, bai-
na oso leialak izan ditu catering 
zerbitzu horrek. Gehiago zergatik 
ez dituen galdetuta, honako uste 
hau azaldu du Jon Igartuak: "Hasie-
ratik adineko jendeari zuzendu 
genion zerbitzua, eta, halakoetan, 
ahoz ahoko notiziek eta gomen-
dioek balio dute; erabiltzaile batek 
beste pertsona nagusi bati esateak 
astero-astero etxera eroaten dio-
tela bazkaria eta zein ondo ger-
tatzen duten".

Normalean, izena emateko 
iniziatiba norberak edo bere fami-
liak izaten du, edo gizarte zerbi-
tzuetako langile batek proposa 
diezaioke. Jendeak ondo hartzen 
du proposamen hori; izan ere, 
bakarrik bizi diren eta horrela 
jarraitu nahi duten adinekoen 
kasuan, soluzio ezin hobea izan 
daiteke, lan bat gutxiago eduki 
eta oraindik burujabe izateko.

Zerbitzua orain dela bi urte 
jarri zen martxan lehenengo aldiz, 
eta, orduan, pertsona nagusiei 
lehentasuna ematen zitzaien. 
Honela azaltzen du Jon Igartuak: 
"Udalak eta gizarte zerbitzuek 
kalera irten ezin zuen edo sukal-
dean gaizki konpontzen zen adi-
neko jendearendako bultzatu zuten 
zerbitzua, aste osoko janaria 
ontzian, etxean izan zezan". 

Gaur egun, interesa duen edo-
zeinek eman dezake izena, nahiz 
eta, gaur egun ere, erabiltzaile 
gehienak adineko biztanleak diren. 
Hala ere, "badago jende gaztea 
ere", Jon Igartuaren esanetan, eta 
"sukaldean ibili nahi ez duen edo-
zeinek" eman dezake izena.

Horrez gain, beste abantaila 
bat: urteko aste guzti-guztietan 
jasoko ditu bazkariak eta afariak 
etxean, behin ere hutsik egin gabe. 
Zerbitzu horrek ez ditu oporrak 
ez jaiegunak hartzen. Abuztuan 
ere berdin-berdin banatuko diete 
jatekoa altan daudenei, kontrakoa 
abisatu ezean. 

Inoiz gertatu izan da Urteberri 
eguna eguaztena, banaketa eguna 
izatea. Kasu horretan, banaketa 
eguna asteko beste egun batera 
aldatzen da, erabiltzaileei aurrez 
abisatuta; horrela, Bidebarriko 

langileek ere jai har dezakete 
egun horretan.

Bestalde, Gabonetan edo beste 
jai berezi batzuetan ere, kontrakoa 
ez bazaie esaten, ohiko moduan 
banatzen dituzte janari-kaxak. Ibai 
Urrutiak dioenez, Gabonetan bere-
ziki, "erabiltzaile askok familiare-
kin bazkaltzen eta afaltzen dute 
eta egun horietan otorduak ez 
bidaltzeko abisatzen dute".

Adinekoekin pentsatze hori 
dietaz haratago doa: hala, bana-
tzailea beti pertsona bera, aurpe-
gi bera izaten da eta nagusien 
konfiantza irabazten du astetik 
asterako bisitarekin. Anekdotak 
ere badaude, arduradunek kon-
tatzen duten moduan: "Azkenean, 
banaketa besterik ez bada ere, 
harremana sortzen da eta bana-
tzailea kafea hartzera eta guzti 
gonbidatzen dute".

bakoitzaren janariak antolatu Bidebarrin, Juanek (argazkian) edo beste langile batek bezero 
bakoitzaren janaria kaxa baten antolatzen du, lehenengo jan behar dituenak goian eta azkenengoak barrenean 
ipinita. Horrez gain, aste osoko menua dakarren orria ipintzen du kaxa gainean.

l.K.

etxeko atera Banatzea bakarrik falta da. Eguazten arratsaldeetan 
egiten du hori Juanek. Debagoien osoan eta Soraluzen, norberaren etxean 
edo bezeroak eskatutako beste lekuren baten uzten du enkargua.

l.K.

eSanak

"Prezioaren 
truke kentzen 
dira hainbat lan: 
erosketa, 
sukaldeko lana, 
garbitzea…"

j o n  i g a r t u a   
b i d e b a r r i k o  a r d u r a d u n a

"Proba egin nahi 
duenak astebete 
bakarrik egon 
behar du, beste 
konpromisorik ez 
dugu eskatzen"

i b a i  u r r u t i a   
' C at e r i n g '  z e r b i t z u k o  a r d u r a d u n a

kontaktua

Oñatiko Bidebarri enpresa arduratzen da janariak banatzeaz. 
Izena emateko, deitu hara eta galdetu Ibai Urrutiarengatik edo 
bidali mezua info@bidebarri.org helbide elektronikora.

943 71 64 79
bidebarri
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KALAKAN
EASO ABESBATZA

ARANTZAZUKO
SANTUTEGIA
OÑATI

Laguntzailea:

BABESLEA: 

www.quincenamusical.com

SARRERAK SALGAI
Prezioa: 15€ / 10€
Arantzazuko Santutegian
www.quincenamusical.com

Abuztuaren 7an
19:00etan
Arantzazuko Santutegian

MUSIKA
HAMABOSTALDIA
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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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Xabier atXa zugaSti . 2013ko Sari nagusiaren irabazlea.
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Har ezazu parte!

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

laguntzaileak:antolatzailea:

KOMUNIKAZIO TALDEA

J A T E T X E A
munduko zaporeak

karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua
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Berrikuntzekin estreinatu behar 
du 2014-2015 ikasturtea Debagoie-
neko eskola publikoaren sareak, 
Goieskolak. Berrikuntzekin, bi 
arlotan: batetik, sei udalerritako 
eskoletako zuzendaritza taldeak 
berritu egin dituzte. Eta bestetik, 
datozen urteotarako hezkuntza 
proiektu berria landu dute.

Sei herritan 
Zuzendaritza talde berriei dago-
kienez, Goieskolaren Debagoie-

neko honako herri hauetako 
zentroetan izendatu dituzte zuzen-
dari berriak: Arrasate Herri 
Eskolan, Beñardo Balerdi; Are-
txabaletako Kurtzebarri Eskolan, 
Dorleta Gaztañaga; Eskoriatzako 
Luis Ezeiza Eskolan, Jaione Garai 
Ibabe; Antzuola Eskolan, Izaskun 
Azpiazu Elkoroberezibar; Elge-
tako eskolan Nora Olabide eta 
Aramaioko San Martin eskolan 
Elisabet Izagirre. 

Horrez gainera, joan den uztai-
laren 1a ezkero, Beñardo Balerdi 

arrasatearra da Goieskolako pre-
sidente; eta Emmanuel Igartua 
elgetarra, berriz, izendatu dute 
Goieskolako koordinatzaile.

Hizkuntza eskola
Zuzendaritza berriak, era berean, 
erronka-proiektu berriak landu 
ditu ikasturtea abiarazteko eta 
hurrengo urteotarako, bi lerro 
nagusirekin: hizkuntza eskola 
proiektua eta haur-eskolaren 
esparruan talde-lana sortzea, hain 
zuzen ere. 

Hizkuntza eskola proiektuari 
dagokionez, helburu argi bat dute 
buruan Goieskolako arduradunek. 
"Hizkuntza eskola talde-lana sor-
tu, eskualdean hizkuntza eskola 
egon dadin Eibarko hizkuntza 
eskolaren adar bat Debagoienean 
izateko", adierazi du Beñardo 
Balerdik, Goieskolako presiden-
te berriak.

loMCeren kontra, batera
Haur eskolari dagokionez, berriz, 
lau helburu lortu gura dituzte 
eskualdeko eskola publikoko 
arduradunek: "Partzuergoaren 
eta eskola publikoaren arteko 
lotura lortzea; Haur Eskolak eta 
Haur Hezkuntza uztartzea esko-
la publikoan; tasak, ordutegiak 
eta egutegiak bateratzea eta 
LOMCEren kontra lan komuna 
egitea, indarra lortzeko", espli-
katu du Balerdik. 

4.800 ikasle 
Hori guztia abian jarriko dute 
ikasturte berriarekin batera, 
irailaren 9tik aurrera. Goieskolan 
diharduten 4.800 ikasle orduantxe 
hasiko dira 2014-2015 ikasturteko 
egutegiarekin. 450 irakasle ardu-
ratuko dira haien hezkuntzaz eta 
horiez gainera, kanpoko beste 70 
langilek osatuko dute lantaldea. 
Debagoienean bederatzi herrietan 
(Aramaio barne) hamalau ikas-
tetxe ditu Goieskolak. Herri txi-
kietan (Leintz Gatzagan, Esko-
riatzan, Aramaion, Antzuolan 
eta Elgetan) Haur eta Lehen Hez-
kuntza eskaintza du euskal esko-
la publikoak. Herri handiagoetan, 
berriz (Aretxabaletan, Arrasaten 
eta Bergaran), Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza ere lantzen 
dute eta Arrasaten eta Bergaran 
nagusiendako eskaintza ere badu, 
Nagusien Eskolen bitartez. 

Debagoienean hizkuntza eskola 
sortzearen alde da eskola publikoa 
zuzendaritza eta proiektu berriekin estreinatuko du ikasturtea goieskolak

U.M.  |  aretXabaleta

Ustez Aretxabaletako gizonezko 
batek bere emazte-ohiari eraso 
egin dio, azken hura Coprecin 
lanean ari zela, gaueko txandan. 

Ustez labankada bat ematen 
ahalegindu da, baina, Goienak 
jakin izan duenez, Copreciko 
segurtasun langileari esker, 
emakumeari eragindako zauria 
ez da larria izan. 

emakumeak deitu zuen 
Eguazten gauean gertatu zen 
ustezko erasoa. Segurtasun 
Sailak esandakoaren arabera, 
eguaztenean 22:15ean deitu zuen 
emakumeak berak SOS Deie-
tara erasoaren berri emateko. 
Fabrikako lankideek lagundu-
ta zegoen ordurako. Ertzaintza 
bertaratu egin zen, erasoa egiaz-
tatzera, eta emakumea Eskual-

deko Ospitalera eraman zuten. 
Zorionez, baina, zauri arinak 
bakarrik eragin zizkion gizonak 
emakumeari, labanarekin. 50 
urte inguru ditu erasoa jaso 
duen aretxabaletarrak.

urruntze-agindua 
Atzo (eguena) artikulu hau 
idaztean, oraindik ere gizonez-
koaren bila zebilen polizia, 
erasoa egin ostetik ihes eginda 
zebilen-eta. Horrenbestez, ger-
takariaren ikerketak zabalik 
segitzen du. 

Bestalde, lehenagotik ere 
bere bikotekidearekin arazoak 
izandakoa da ustezko erasotzai-
lea, emaztearekiko urruntze
-agindua ezarrita izan du-eta. 

Edozelan ere, Segurtasun Sai-
lak esandakoagatik, iaz bukatu 
zitzaion urruntze-agindu hori. 

ustez emazte-ohiari eraso 
egin dio lantegian, labanaz
eguazten gauean izan zen ustezko erasoa, 
emakumea lanean zebilela, Coprecin 

ubane madera

Debagoieneko Ospitale inguruan 57 aparkaleku egokitzeko lanak 
egiten dihardute. Atzeko parteko eraikin bat bota egin dute eta ia 
1.000 m2-ko orubea erabiliko dute aparkalekuendako. 2012an 
Ospitalearen eta Arrasateko Udalaren artean sinatutako hitzarmenean 
jasota zegoen obra hori. Urtebeteko atzerapena du, beraz. 

57 aparkaleku gehiago

UbANE MAdErA  |  debagoiena

Amaitzear da Fagor Etxetresnen 
salmentaren afera. Urrian urte-
bete da kooperatiba horren "eror-
keta" ageriko egin eta osteko 
itxiera gertatu zela; eta ia hama-
bi hilabetez administrazio kon-
kurtsoan murgildu eta Fagorre-
kiko hainbat "ezkontideren" 
eskaintzekin gora eta behera ibi-
li ondoren, erabakia hartzeko 
bezperan, halako biren artean 
aukeratu beharko du Pedro Mala-
gon konkurtso-epaileak etxetres-
nen negozioa saltzeko: Katalunia-
ko CNA (Cata) edo Aljeriako 
Cevital. Bien artean, baina, pre-
ferentziak argi daude: CNA nahia-
go dute, bai administratzaile 
konkurtsalek, baita Fagor Taldeak 
berak ere. 

"Marka nahiko gaizki" 
Edozein modutan, azken erabakia 
Pedro Malagon Donostiako Mer-
kataritza Arloko epailearen esku 
dago, eta hark datorren astera 
arte du erabakia hartzeko. 

Arantza Tapiak, Eusko Jaur-
laritzako Ekonomia, Garapen eta 
Lehiakortasun sailburuak, dagoe-
neko eskatu dio epaileari ahalik 
eta lasterren hartzeko erabakia, 
Fagorren egoera ez delako ona: 
"Marka nahiko gaizki dago dagoe-
neko, gauzak konplikatu egin 
dira, inongo aktibitaterik gabe 
dago Fagor bera, eta espero dugu-
na da hau prozesu hau bukatuta, 
erabakitzea nor den onena, nork 
jarraituko duen aktibitatearekin 
eta irailetik aurrera hori posible 
egin ahal izatea". 

Fagor taldea Cnarekin pozik 
Fagor Taldeari dagokionez, berriz, 
bertako iturriak pozik azaldu dira 
Fagor Etxetresnengatik CNAk 
egindako azken eskaintzarekin, 

bereziki lanpostu kopuruari dago-
kionez: "Fagor Taldeak eskatuta-
ko minimoak baino gehiago dabil-
tza eskaintzen". Jabe berria CNA 
baldin bada, Fagor Taldearekin 
aurre-akordioa eginda dauka eta 
gauzak "lotuta" dituela esan du 
Fagor Taldeak. Cevitalek, ordea, 
ez dauka aurre-akordiorik.

Fagor Taldeak argi utzi zuen 
Fagor Etxetresnengatik lehian 
zeuden enpresei lanpostu aldetik 
baldintza batzuk eskatuko zizkie-
la; marken jabe izateak negozia-
tzeko indarra ematen dio Fagor 
Taldeari. Bada, CNAk egindako 
behin betiko eskaintza ontzat 
ematen du Fagor Taldeak alde 
horretatik: "Guk eskatutako gutxie-
nekoa baino gehiago dabiltza 
eskaintzen". Edozelan ere gogo-
rarazi dute adjudikazioa uztaila-

ren 29an izango dela. "Eta jabe 
berria CNA baldin bada, aurre
-akordio bidez dena nahiko lotu-
ta dauka", esan dute Taldeko 
iturriek. Gero, hilabete izango 
dute aurre-akordio hori behin 
betiko bihurtzeko eta sinatzeko.

administratzaileen aholkua
Konkurtso administratzaileei 
dagokienez, haiek zuzeneko eskae-
ra egin diote Malagoni, CNAren 
eskaintzaren alde erabaki dezan. 
Atzo (eguena) hainbat komuni-
kabidetan esandakoaren arabera, 
CNAk eskaintza ekonomiko one-
na egin duelako, lanpostu gehien 
eskaintzen dituelako eta perime-
tro osoa hartzeko gertu dagoela-
ko, hau da, Fagor Etxetresnen 
unitate produktibo eta negozio-
lerro guztiak. 

Bi eskaintzaren artean aukeratu behar
Cevital

 28 milioi euro (aldi bakar 
batean ordaintzeko).

 520 lanpostu hiru urtean.
 Garagartzako (Arrasate), 
Eskoriatzako eta Bergarako 
(erdia) plantak erosi gura 
ditu.

 Garbigailu, ontzi-garbigailu 
eta hozkailuen 
ekoizpen-negozioak Aljeriara 
eraman nahi ditu.

 Ez du aurre-akordiorik Fagor 
Taldearekin.

 Edesa, Fagor, Aspes eta 
Splendid markei eustea 
proposatzen du, plan 
industrial bati esker.

 Edesa eskuratzeko 
negoziatzen dabiltzala eman 
du aditzera Sergio Treviñok.

Cna (Cata)
 42,5 milioi euro (horietatik 
20 milioi euro aldi batean 
ordaintzeko).

 705 lanpostu lehen urtean.
 Garagartzako (Arrasate), 
San Andresko (Arrasate) 
Eskoriatzako eta Bergarako 
(erdia) plantak erosi gura 
ditu.

 Negozio guztiekin gure 
eskualdean aurrera egiteko 
asmoa erakutsi du, baita 
San Andresko hozkailuen 
lerroarekin ere.

 Fagor Taldearekin 
aurre-akordioa lotuta dauka.

 CNAk Edesa marka 
eskuratzea proposatzen du, 
baina ez du eskaintzarik egin 
Basauriko plantagatik.

Fagor etxetresnen jabe berria 
zein izango den, jakitear
datorren astean hartuko du Pedro malagon konkurtso-epaileak erabakia
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ENEkO AZkArAtE  |  bergara

Confebask eta Adegi enpresabu-
ruen elkarteetako buru izan zen 
Migel Lazpiur (Bergara, 1942). 
Gaur egun, bere enpresari lotua 
dago: Bergarako Lazpiur SA. 
Krisitik irteteko ahaleginak egin 
dituzte eta badoaz aurrera. 100 
urte betetzen dituzte aurten. Ale-
maniako forjako erreminten 
kongresu baten izan dira. Horri 
buruz dihardu.
Zeren inguruan egin zenuten ber-
linen hitzaldia?
Hitzaldi teknologikoa izan zen. 
Forjarako erreminten fabrika-
ziorako joeren gainean jardun 
genuen. Gure enpresak jarduten 
duen alorrean, Alemaniako kon-
gresuan izan zen bakarra izan 
zen Lazpiur. 
bi produktu-lerro ditu lazpiur enpre-
sak, eta bata da forjako lanabese-
na, ezta?
Hala da. Batetik, makineria edo 
ekipo-ondasunak egiten ditugu, 
eta, bestetik, prezisio handiko 
forjarako tresneria. Hiru tekno-
logia mota darabilgu horretara-
ko, hotzean, bero ertainean eta 
beroan, horiekin egiten ditugu
-eta trokelak. Mundu osoko 25 
lurraldetarako. 
lazpiurrendako zer da era honeta-
ko kongresu baten parte har-
tzea?
Batetik, harrotasun apur bat 
sentitzen dugu, ohorea delako 
guretako horrelako foro baten 
parte hartzea. Bestetik, marke-
tinaren ikuspuntutik ere oso 
garrantzitsua da. 
bezeroekin edo hornitzaileekin 
harremanak egiteko aprobetxatu 
duzue?
Bai, bai, alde horretatik, oso foro 
garrantzitsua izan da. Mundu 
osoko 800 bat enpresa zeuden 
han. Herrialde guztietakoak. Eta 
hori baliatu genuen enpresa asko-
rekin hartu-emanak egiteko. 
Orain, harreman horiek sakontzen 
dihardugu. Nahiko genuke ete-
kinen bat atera hortik, bide 
berriak ireki. Lana eman digu, 
eta ondo gertatu behar izan dugu 
aurkezpena, baina oso pozik gau-
de emaitzarekin.
Forjaren sektoreak zenbateko 
garrantzia dauka ekonomian?
Oso garrantzitsua da. Automozio 
sektorea, batik bat, baina beste 
hainbat alor ere batzen ditu. Mun-
du osoan dauka eragin zuzena. 
Suspertzen ari diren herrialdeetan
-eta asko zabaltzen ari da. Auke-
ra berriak sortzen ari dira.
Confebaskek hobetu egin ditu 
2014rako Euskal Autonomia Erki-
degorako aurreikuspen ekonomikoak. 
Zergatik uste duzu dela hori? 

Egoera ekonomikoak hobera egin 
duelako eta hori igartzen hasi 
garelako. Guk geuk ere hobera 
egin dugu. Lauzpabost urte larri 
pasa ditugu, baina munduan 
barrena ibiltzen ikasi dugu eta 
arazoei aurre egiten gabiltza. 
Munduko 25 herrialdetan saltzen 
dugu gaur egun. Gerrek edo bes-
telako nazioarteko gorabeherek 
ere eragina izaten dute ekonomian, 
baina uste dut gauzak ondo egin 
ditugula, nazioartera zabaltzea 
ondo egiten dihardugula, eta hori 
oinarrizkoa da gauzak ondo egi-
teko. Jakina, barruko merkatua 
ezin dezakegu albo batera laga, 
baina ezinbestekoa da kanpoan 
ondo saltzea. Nazio bakoitza mun-
du bat da: ohitura, moneta, 
legeak… ezberdinak dira. Ezin-
bestekoa da horiek denak ondo 
ezagutu, harremanak egin, mugi-
tzen jakin… 

krisiak industria-ehuna izorratu 
du. Zein da euskal industriaren 
egoera orain?
Kalte handia egin digu. Lehen 
urteetan ez horrenbeste, baina 
luzera bai. Sarea kaltetu du. Eta 
orain, denon artean, erakunde, 
enpresaburu, langile, gizarte… 
guztiok elkarrekin, industria 
sarea berregin behar dugu. Kos-
tako da, baina denon borondatea 
eta indarra beharrezkoak dira.
Zenbat lagunek diharduzue gaur 
egun lazpiurren?
100 lagunekoa da gure enpresa. 
Gaur egun 95 izango gara.
krisiaren eraginez murriztu behar 
izan duzue lantaldea?
Krisiagatik ez dugu inor bota 
enpresatik. Erretiro aurreratuak 
hartu dituzte nahi izan dutenek. 
Gero, batzuk beren borondatez 
joan dira, arrazoi ugari tarteko. 
Eta hori egin dugu lau urtean 
dirua galtzen egon garen bitar-
tean, emaitza negatiboekin. Urte 
onak izan genituenez, 2007an 
pentsatuta geneukan fabrika 
handitzea eta %15 gehiago fak-
turatzea. Baina %15 gutxiago 
fakturatu genuen. Eta hurrengo 
urtean, 2008an, geneukan proiek-
tu gehienak bertan behera gera-
tu ziren eta pentsatutakoaren 
erdia fakturatu genuen. Hortik 
aurrera gora egin dugu, poliki
-poliki, asko kostata.
Zela lortu duzue hori?
Galdera hori berori egin zidan 
Patxi Lopezek, lehendakari zela. 
Sozialista ez nintzela, baina gure 
lehendakariari errespetua zor 

geniola esaten nion. Erantzun 
nion hiru gauza egiten ari gine-
la krisiari aurre egiteko: batetik, 
gerrikoa ahal den gehien estutu; 
bigarren, kanpora irten saltzera, 
mundu zabaleko merkatuan egon 
zitezkeen aukera guztiak apro-
betxatzera; eta, azkenik, pertso-
nak zaindu. Asko kostatu zaigu 
langileak formatzea, eta hori 
altxorra da. 
txakurra eta katua bezala dihardu-
te Adegik eta gipuzkoako Foru 
Aldundiak. Zer gertatzen da?
Aurreko foru gobernuekin ondo 
konpontzen ginen. Asko egiten 
genuen berba eta arazo edo aka-
tsak konpontzen genituen. Orain, 
apur bat aparte nago eta ez dakit 
zer gertatzen den zehazki, baina 
harreman onak behar dira, ezin-
bestez. Uste dut Gipuzkoako 
Diputazioak ez daukala sentibe-
ratasun berezik Adegirekiko. 

Hemen bakoitza bere aitarena 
eta amarena da. Enpatiarekin 
eta borondatearekin, eta asko 
hitz eginda, konpon daitezke 
arazoak. 
Eta sindikatuak?
ELAk dihardu gaizki. 2000. urtea 
ezkero gaizki. Eta krisian gau-
denez gero ere bai. Asko egin dut 
berba haiekin. Txiki Muñozi esa-
ten nion borroka zela haien estra-
tegia, baina etorkizunean ere 
bide horretatik joatea egoki ikus-
ten zuen. Baietz esaten zidan. 
Oker daude, nire ustez. Enpresak 
eta egoera bestelakoak dira, bai-
na, hala ere, ELAk ez du egoera 
berrira egokitu nahi. Horrela ez 
goaz inora. Eta LABek ez du lor-
tzen ELAren guardasolpetik irte-
tea. UGTrekin eta CCOOrekin 
errazagoa da hitz egin eta akor-
dioetara heltzea. Gogorra da, 
gero!
bergara aldeko Enpresare ekime-
neko kide zara. Zer iruditzen zaiz-
kizu horrelakoak?
Esperantza handiak ditut. Uste 
dut atera daitezkeela gauzak hor-
tik. Helburua da bertako enpre-
sei laguntzea eta ekimen berriak 
bultzatzea. 
bergarako bi enpresa esanguratsu, 
Candy eta Arcelor, ez daude beren 
onenean.
Biak ere kanpoko kapitalen men-
dean daude. Eta hori ez da ona. 
Arcelorren kasuan, duela biz-
pahiru urte saiatu ginen esku-
ratzen eta altzairutegia berriro 
abian jartzen. Proiektua ere bage-
neukan indiarrei erosteko, eta 
finantzazio moduak ere bai: enpre-
saburu batzuk, Kutxabank eta 
Eusko Jaurlaritza. Mittal multi-
nazionalaren eskuetatik euskal 
eskuetara pasatzea zen helburua. 
Aurkeztu genuen proiektua eta 
interesarekin ikusi zuten Jaur-
laritzan, baina ez zen atera. 
Altzairutegiak ez zebiltzan ondo, 
eta erosteko unea izan zitekeen. 
Enpresa eta teknikari talde bat 
gertu ginen. Euskadiren Barne 
Produktu Gordinaren %8 altzai-
rutegi horien esku dago. Eta lehen 
mailako transformazio materia-
lak kontuan izanda, %16. Hori 
galtzeko arriskuan dago, kanpo-
ko enpresen esku utziz gero. Herri 
arazo bat da. Saiatu gara, baina... 
irudipena daukat batzuetan ez 
ditugula gauzak ondo egiten. 
Gipuzkoan, Adegi eta Diputazioa 
elkarri harrika…

Migel Lazpiur martitzenean Arrasaten.  |  eneKo azKarate

migel lazpiur | enpresaburua

"urte txarrak pasatu ditugu, baina, nazioartean 
lehiatzen ikasita, arazoak konpontzen dabiltza"

lazpiur Sa enpresako ugazabak krisitik irteteko aplikatu dituzten neurriak jakinarazi ditu

alemaniako forjako erreminten kongresu baten izan dira, eta "harreman onak" egin dituzte

"lAbek ez du 
lortzen ElAren 
guardasolpetik 
irtetea"

"Altzairugintza 
galtzeko arriskua 
dago, eta herri 
arazoa da"

"CCOOekin eta 
Ugtrekin errazagoa 
da akordioetara 
heltzea"

"Ezin dira ibili elkarri 
harrika Adegi eta 
gipuzkoako 
diputazioa"

Debagoiena

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

E
ta galanta. Domekako Berria-ri harrapatu diot izenburua. 
Ez hark zerabilen moduan, Hondarribiaren estropadari 
eta zapatu arratsaldeko eguraldiaren bat-bateko zakarral-
diari erreferentzia egiteko. Aurreko orrialdeetan zekartzan 

kronika eta iritzi-zutabe banak nahastu zizkidaten barrenak. 
Ane Irazabalen kronika etsiak, lehenengo. "Bihar eguerdira-

ko etxetik alde egin; bestela, zuen bizitza arriskuan jarriko 
duzue", "Eremu honetako biztanle guztiek beren etxeak utzi behar 
dituzte. Ez diegu zibilei eraso nahi"… Horrelako mezuak jaurti-
tzen dizkiete hegazkin juduek gazatarrei , erasotzaile ahalguzti-
dunaren bihozberatasunaren 
adierazle. Zer egin, nora jo ote 
lezake kaiolan giltzapetuak?

Gerra psikologikoa darabil 
Israelek ere: ahulena jo, zibilak 
zigortu, desesperazioa eragin… 
Hala ere, etsaiaren indarra, 
amorrua eta bortizkeriazko 
erantzuna areagotu besterik ez 
du egiten. Mendekua mende-
kuaren gainean. Gurpil zoro beldurgarria, belaunaldiz belaunal-
di kutsatua, alde batekoen nahiz bestekoen artean. Ez da zintzoen 
eta gaiztoen arteko borroka, giza izatearen botere- (eta mendeku-) 
egarri aseezinaren isla baizik.

Ondoren, Iñigo Aranbarriren zutabea jo nuen begiz: Sderot 
zinema. Allan Sorensen kazetari danimarkarraren argazki batzuk 
aipatzen zituen. Sderot israeldar herriaren inguruko muino baten 
dago jendea, hondartzako jarlekuetan, jaietako suzko erroberei 
begira balego bezala, irribarretsu, gustura... Espektakulua, bai-
na, ez da artifiziozkoa: Gazara jaurtitako bonbek eragindako 
leherketak. Berriro ere, errealitateak gainditu egin du fikzioa.

Boteretsuaren eta ahularen arteko borroka da hau. Hildakoen 
kontagailua: bi astean, 340 palestinar hil dira; israeldarrak, 
hamarretik behera. 2008an, orain arte Gazan izan den inbasio 
bortitzenean, 1.400 palestinar hil zituzten; israeldarrak, 13. Ez 
dago orekarik, eta horrek, nire ustez, nabarmenago lagatzen du 
alde baten erantzukizuna. Inporta ote du nork duen arrazoia?

AlEx lAbAIEN
goiena.eus/komunitatea/

Galerna, ekialdetik

"desesperazioa 
eragin, ahulena jo, 
zibilak zigortu... 
gerra psikologikoa"

z a b a l i k

A
sturias, Galizia eta Portugalerako norabidean jarriko 
dugu aurten furgoneta. Tokian tokiko bizilagunei kasu 
eginda osatuko dugu ibilbidea. Hala ere, batzuetan duda-
tan jartzen dut ea ezagutzen ditugun kanpotik datozenei 

gomendatzen dizkiegun tokiak; izan ere, aurreko baten txoko 
honetan aipatu nuen iparraldeko Ainhoa laguna, gurera etorri 
zela aitzakia hartuta barneratu ginen lehenekoz Arrikrutz koba-
tan. Gustatu zitzaigun, bai horixe, Araotzeko lur azpiko bisita; 
eta ederto borobildu genuen asteburua, patata-tortilla hartuta 
Usakora joanda. Egunerokotasuna apurtzea, horixe da oporren 
funtsa. Kendu egiozu zuk ere, bada, iratzargailuari pila! 

AItZIbEr ArANbUrUZAbAlA | aaranburuzabala@goiena.com

Iratzargailuari pila kenduta

u st e a k  u st e

UNAI bUStUrIA | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z

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

Zulo beltza
Anjel lertxundi Esnal
berria.eus/blogak/lertxundi/

Idazleoi-eta bukatu omen zaigu 
pagotxa, baina kulpa ez du 
liburuaren krisiak, 
zientzialariak dira nonbait 
gure eginkizun goratsua 
hondatuko digutenak: material 
beltz-beltz bat garatzen ari dira, 
hain izango dena beltza, non ez 
omen dugun ikusi ere egingo. 
Halako materialez egindako 
traje eta zapata beltzak jantziko 
bazenitu, eskuak eta burua 
ikusiko litzaizkizuke, airean 
txerpolari. Besterik ez.

Baina ez ziguten ba esaten 
bizitzaren aldi ilunetan argi 
egitea dela gure lana? Obra 
gogoangarri askok argi egin ez 
du ba gaitza, gerra, abandonua 
edo miseria bezalako bizitzaren 
alde ilunetan? 

Zulo beltz fisikoan argi 
metafisikoa egiteko 
ezintasunetik etorriko omen 
zaigu hondamendia...

Behingoagatik, ordea, 
zientzialariak oso berandu 
datoz, botereak aspaldi asmatu 
baitzuen zientziak 
deskubrimendutzat dakarkigun 
izorramendua: gero eta 
errealitate beltzagoa fabrikatuz, 
alor ilunik gabeko errealitatea 
pintatzen digu botereak.

Goza dezagun 
gehiago
Antonio Casado da rocha
argia.com/blogak/

Karmen egunean erosi nuen eta 
aspaldi ez dut saiakera batekin 
honenbeste gozatu; kontu anitz 
interesgarriz beteta baitago, 
erraz irakurtzen da "Euskaldun 
baten hizkuntza-bidaia" hau 
(Karmelo Ayesta: Goza daiteke 
gehiago, Utriusque Vasconiae, 
2014).

[...] Gaur egun, lagun 
askorentzat, euskararen 
erabileraren erronka 
erantzukizun pertsonalean 
datza, norberaren hautu 
etikoan, eta badaude oraindik 
hori indartzeko jorratu ez diren 
bideak.

Hainbat iturri erabilita, 
Karmelok argudiatzen du 
gehienok ez dugula euskaraz 
egiten argudio arrazionalek 
eraginda, baizik eta euskara 
gure nortasunarekin bat 
datorrelako (79. orr.). 

Motibazioa eta indarra 
lortzeko, identitatearekiko 
atxikimendua da gakoa, ez 
ezagutza maila. [...]

Ez dago euskal hiztun 
perfekturik; beraz, jardun 
dezagun as if euskaraz bizitzeko 
superboterea duten euskal 

hiztunak bagina bezala; jauzi 
horrek euskaldunduko gaitu 
(41. orr.) eta benetan euskaraz 
bizi izateko beharrezkoak diren 
giza harremanak eta 
azpiegiturak (hizkuntza 
politikak eta legeak barne) 
ezartzera eramango gaitu. Esan 
gabe doa, hala sinisten dut nik 
ere, nire eskarmentuarekin bat 
datorrelako. [...]

Gu
Erramun turutarena
ene.turutarena.net/

Iratzarri osteko eta lokartu 
aurreko waxapen artean bizi 
garenak. Twitter, blogosfera eta 
foroetako biztanleak. Gizmoen 
azken erabiltzaile hitzegileak. 
Diseinatzaile, programatzaile, 
maker, eduki sortzaile eta edale 
gogotsuak. Betaurrekodun gazte 
sentibera disfuntzionalak. 

Ez al ditugu zeruko 
izarrenak baino ederrago 
mugikor, tablet eta 
ordenagailuek osatzen dituzten 
argi konstelazioak? Ez al gaude 
GU argi guzti horien atzean. 
Eta horren erratuta ez bagina 
gure gorputza fisikoki 
kaltetzeraino internet 
gehiegikeriaz erabiltzen 
dugunok? 

Pantailak gurekin daude.
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Ez, ez, ez, 12 
metro ez 
Zigor Quintanilla Elkorobarrutia
(aretxabaletako udaleko Kultura 
zinegotzia)
aretxabaleta

Aldarrikapen horrekin amaitu 
zen aurtengo San Juan 
bezperako gaua Aretxabaletan, 
kinttuek tantaia igo zutenean. 

Hurrengo lerroetan, egun 
horretan gertatutakoak eta 
aurrez Udalak hartutako 
erabakiak laburbiltzen 
saiatuko naiz.

Tantaiaren igoerak dituen 
arriskuez jakitun eta bertara 
gerturatzen den herritar ororen 
segurtasuna bermatu nahian, 
Udalak erabaki batzuk hartu 
zituen. 

Batetik, ikusle diren 
herritarrak babesteko, plaza 
guztia inguratzea erabaki zen. 
Barruko eremua tantaia 
igotzen dutenentzat bakarrik 
izango zen, eta ez herritarrak 
ibiltzeko. 

Bestetik, tantaia igotzeak 
duen arriskua gutxitze aldera, 
tantaiari neurri bat jartzea 
erabaki genuen. Udal 
teknikariekin bildu ostean eta 
plazan neurketa batzuk egin 
eta gero, tantaiari 15 metroko 
muga jarri genion.

Erabaki horiek hartuta, 
ekaineko bigarren astean 
aurtengo kinttuekin bilera bat 
izan genuen, eta bertan neurri 
horien berri eman genien.

San Juan bezpera egunean, 
kinttuek tantaia plazara 
ekarritakoan, tantaia neurtu 
eta nondik moztu behar zuten 
adierazi zitzaien. Mozketa ez 
zen, baina, behar zen tokitik 
egin eta tantaiak 15 metro 
baino gehiago izaten jarraitzen 
zuen. Ondoren, kinttuen eta 
Udalaren artean izandako 
gaizki-ulertu bategatik, lehenik 
kinttuek moztu zuten falta zen 
zatia, eta jarraian, kinttuek 
oraindik zati hori moztu gabe 
zutela pentsatuz, Udaleko 
ordezkariak beste zati bat 
moztu zuen. 

Hemendik, beraz, eta 
aurreko astean eurekin izan 
nuen bileran adierazi nuen 
bezala, bakarmena eskatu nahi 
diet kinttuei Udalaren izenean, 
tantaia adostu baino txikiago 
geratzeagatik.

Dena den, uste dut 
hartutako neurriak 
beharrezkoak direla, eta 
datozen urteetan ere horiei 
eustea interesgarria 
litzatekeela deritzot.

Besterik gabe, neurri hauek 
hartzea ulertuko delakoan, 
agur bero bat.

Munduko Kopa
gorka Astaburuaga
bergara

Azkenean bukatu da! Hori izan 
zen Brasilen bizi diren 
atzerritar askoren burutik 
pasatu zena pasa den igandean. 
Baina ez gaizki pentsa, 

munduko kopa baten inguruan 
suertatzen den giroa ikusgarria 
da, herrialde ezberdinetako 
milaka pertsona, pasio 
batengatik lotuta, non eta 
futbolaren herrialdean! 

Brasil futbola da, kalean 
usain daiteke eta edozein 
izkinatan igarri, jende askoren 
eguneroko arropak euren talde 
maitatuarenak dira eta 
politikariek ere erabiltzen dute 
jendearen botoak lortzeko. 
Ezagutzen dudan herrialde 
bakarra non partidu egunean 
jendeak ez duen lanik egiten 
gerta daitezkeen arazoak 
ekiditeko.

Zoritxarrez, gauza asko ere 
estaltzen ditu, eta ilusioak 
iraun zuen bitartean ez zegoen 
inongo arazorik (orain dela lau 
urte antzerako zerbait gertatu 
zen ondo ezagutzen dugun 
herrialde baten), baina orduan, 
beti gogoan geratuko den 
finalerdia heldu zen, 
Maracanazo historikoa alde 
batera utzi zuena. 

Poztasun bat ere badatorkit 
pentsatzen dudanean zelako 
lasaitasuna hartuko duen 
1950eko Brasilgo atezainaren, 
Moacir Barbosa 
Nascimentoren, familiak, 64 
urtetan zehar bera izan da 
Brasilgo lotsarik handiena, 
kopa hura galtzearen errudun.

Munduko Kopa hasi 
aurretik milaka aldiz entzun 
genuen Kopa irabazita zegoela, 
ezinezkoa zela beste inork 
irabaztea, beste taldeekiko 
txistuak, irainak, eta abar. 
Uztailaren 8an herrialdea mutu 
geratu zen, inork ez zuen hitz 
egin nahi, munduko lotsarik 
handiena. Hurrengo egunean 
mespretxu egin zion bere 
taldeari. Hirugarren postuaren 
partiduan, gure baitan ezagutu 
genuen tristura hori, nire 
eskuman zegoen gizonak ezetz 
esaten zuen buruarekin, ez zela 
posible. Bakarrik esperantza 
bat buruan: "Mesedez, betiko 
etsaiak ez dezala Kopa gure 
etxean irabazi".

Eta orain zer? Urrian 
hauteskundeak datoz, eta Kopa 
irabazita, jendeak argi zeukan 
Dilmak boterean jarraituko 
zuela, baina orain zalantzak 
daude. Hain handia da 
futbolaren boterea herrialde 
honetan, gobernu bat defini 
dezake. 

Gastu izugarriak egon dira 
Munduko Kopa egiteko, eta 
irabaziz gero, gobernua, 
beharbada, dirutza hori 
justifikatzeko gai izango zen, 
baina orain? Berdin da, Dilmak 
berriz irabaziko du diru hori 

hainbeste behar duten 
pertsonen botoarengatik.

Nire lankide batek esaten 
duen bezala: "Brasil da 
emakumeen, futbolaren eta 
korrupzioaren herrialdea", eta 
zoritxarrez, korrupzioak, beste 
gauza batzuen artean 
futbolaren erreminta duen 
bitartean, hain aberats den 
herrialde honek ez du behar 
duen aurrerapauso hori egingo.

Gutxienez, 2014ko Munduko 
Kopa bukatu da eta futbolaren 
duintasunagatik onenak irabazi 
du, eta ikusiko dugu zer 
gertatzen den atarian dauden 
Joko Olinpikoekin.

Hori beste istorio bat izango 
da...

Fracking Ez 
aldarrikapena  
Urbiara
Maritxu goikoetxea gonzalez de 
lopidana eta Arantza Palacio 
Vijandi
(Fracking ez gipuzkoako Plataforma)
debagoiena

Orain dela bi urte, Araban eta 
Bizkaian ekintza bat egiten 
hasi ziren herrialde bietako 
Fracking Ez plataformak. Bi 
herrialdeen arteko muga egiten 
duen eta enblematikoa den 
Gorbeiako tontorrera eraman 
izan dute aldarrikapena. Jende 
andana bildu izan da aurreko 
bi urteetan. Ekintzan parte 
hartu nahi genuen 
gipuzkoarrek hara joan behar 
genuen, hemen azpiegiturarik 
ez zegoen eta.

Zorionez, gauzak aldatu 
egin dira gure herrialdean. 
Herri askotan sortu dira  
taldeak eta hamaika lekutan 
ibili gara informazioa 
zabaltzen, sinadurak biltzen... 
eta pentsatu dugu: zergatik ez 
dugu zabaltzen deia gure 
herrialdean? Pentsatu eta egin.

Guk ere badugu mendi 
kuttuna eta, garrantzitsuena, 
hara gora aldarrikapena 
eramango duen jendea ere; 
beraz, uztailaren 31n Urbiara 
goaz. Bertako fondan egin dugu 
hitzordua, 12etan, eta argazkia 
egiteaz gain, sinadura bilketa 
ere egingo dugu.

Gure Herria ez dezaten 
kutsatu, ez dezaten txikitu 
eskatuko dugu ozen. Zenbat eta 
jende gehiago, are indartsuagoa 
izango da gure aldarrikapena.  

Animatu zaitezte. Guztiok 
zaudete gonbidatuta. Egin 
dezagun Naturaren alde!

Arrasateko 
Ospitaleko 
langileek, 
Debagoieneko 
bizilagunei
bego Saenz-Azkunaga, gorka 
gorostidi, Jokin Errasti eta Jose 
Conejo
(debagoieneko eSi/oSiko langileak)
arrasate

Debagoieneko ospitaleko 
langileok gure haserrea 
aditzera eman nahi dugu, 
zentro horretako zuzendaritzak 
daraman politika dela eta. 

2012an ospitale berria 
inauguratu zen eta diru asko 
inbertitu zen bertan; horrek 
itxaropen handia sortu zuen, 
bai bertako langileendako, eta 
baita erabiltzaileendako ere. 
Izan ere, eskualdean arreta eta 
zerbitzuak hobetzea ekarriko 
zuen, eta baita Autonomia 
Erkidegoan ere.

Errealitatea, baina, oso 
bestelakoa da. Emaitza hau 
izan da:

-Ospitaleko hainbat zerbitzu 
kendu dituzte (esterilizazioa, 
anatomia patologikoa eta, 
hemendik gutxira, laborategia).

-Murrizketak giza 
baliabideetan.

-Zuzendaritzarekin 
hartu-eman eskasa; hainbat 
unetan, errespetu falta izan da 
langileekiko eta haien 
ordezkariekiko.

Egoera hori dela eta, 
etorkizuna kolokan ikusten 
dugu, bai guretako, eta baita 
Osakidetzaren zerbitzuen 
erabiltzaileendako 
Debagoienean.

Hori guztia dela eta, 
ospitaleko langileok 
mobilizatzea erabaki dugu. 
Zuen laguntza eskatzen dugu, 
zerbitzu publikoen erabiltzaile 
zareten neurrian, guztion 
artean lor dezagun ospitalea 
izan dadila bere garaian 
proiektatu zena eta guztiok 
gura duguna.

Eskerrik asko!
Angelines Castellano
arrasate

Nire ahizpa Pilarren 
gaixotasunak iraun duen 
bitartean laguntza eman 
diguten guztiei eskerrik asko, 
fase hau eramangarriago 
egitearren. Batez ere, zainketa 

aringarrietako langileei eta 
familiako mediku Esther 
Auzmendiri hain adeitsu eta 
gertuko izateagatik, eta 
gainerako lagunei.

Interbentzio 
sionistaren 
aurrean, Palestina 
askatu!
Aizpea Otxandiano
(arrasateko askapenaren izenean)
arrasate

Beste behin ere, estatu sionistak 
palestinar herriaren aurka 
hasitako eraso militar baten 
aurrean gaude, zoritxarrez. 
1948ko okupaziotik bizirik 
dirauen zapalketa honetan, 
harresiak eta kolonia ilegalak 
eraiki edota hilketak eta 
atxiloketak burutzen dituzten 
horiek, konponbiderako 
pausoak eman ordez, 
zapalkuntza inperialistan 
sakontzen jarraitzen dute. 

AEBek eta EBk beste aldera 
begiratzen jarraitzen dute, 
israeldarren basakeriei bizkar 
emanez. Komunikabide 
nagusiek, berriz, herritarrak 
desinformatzen dihardute. Bi 
parte berdinen arteko gatazka 
bezala plazaratzen dute eta 
benetako errealitatea estali, 
Israelgo estatu sionistak 
palestinar herriarekin egiten 
duen etengabeko zapalkuntza 
kontuan hartu gabe, eta bide 
batez, erasoari sostengua 
emateko baldintzak sortuz.

Jada ia 600 dira erail 
dituzten palestinarrak, milaka 
eta milaka dira euren etxeetatik 
alde egin behar izan baina leku 
segururik ez dutenak, 1.300 
eraikinetik gora suntsitu 
dituztenak, eta beldurra oso 
azkar zabaldu da lurreko 
ofentsiba hasi zenetik. Gaza 
kartzela bilakatu da eta ez dute 
ihes egiteko toki segururik. 

Egoera honen aurrean, 
palestinarrek ez dute beste 
biderik euren herria 
defendatzea baino. Gatazka 
desproportzionatu honetan, 
herri bati dagokion duintasun 
eta irmotasun guztiarekin, 
tinko heltzen diote beraien 
askatasun aldarri eta borrokari.

Eraso inperialista honen 
aurrean estatu sionista eta bere 
kolaboratzaileak salatzea da 
euskal herritarrok egin 
dezakeguna, hau baita 
palestinarrei gure babes eta 
elkartasuna adierazteko 
modurik eraginkorrena. Boikot 
Desinbertsio eta Zigorren (BDZ) 
kanpaina sakondu behar dugu 
sionismoak lekurik izan ez 
dezan gurean eta palestinar 
herriari bere askapen borrokan 
laguntzeko.

Beraz, Askapenaren izenean 
BDZren kanpainarekin bat 
egitera gonbidatzen zaituztegu 
eta, era berean, egoeraren 
larrialdia salatzeko dei egiten 
dugu. Egin diezaiogun boikota 
Israeli!

Gora Palestina askatuta!

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

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

MIrArI AltUbE  |  leintz gatzaga

Santiago kalean du egoitza Gatza-
gako Toki Eder erretiratuen 
elkarteak. Gaur egun hemeretzi 
bazkide ditu, eta oraintsu berri-
tu dute zuzendaritza batzordea. 
Elkarte apala da, aparteko zara-
tarik ateratzen ez duena, baina 
badakite ospakizunak antolatzen 
tokatzen denean, eta oraingoan 
halaxe izan da; izan ere, elkarteak 
25 urte bete ditu aurten.

Joan den astean ospatu zuten 
25. urteurrena Toki Ederko kideek. 
Gipuzkoako Erretiratu eta Pen-
tsiodunen Elkarteko presidente 
Jose Riviere gonbidatu zuten eki-
taldira eta hark oroigarria eman 
zien. Lanean jarraitzera animatu 
zituen, gainera, zera esanda: "Elkar-
te txikia zarete, baina Debagoie-
neko gainerakoekin bat egiten 
jarraitu, erretiratuok asko dugu-
lako esateko oraindik. Pentsioen 
eta botiken koordainketaren gai-
neko kontuak, esaterako, argitze-
ko ditugu". Eugenio Otsoa alkateak, 
berriz, eskerrak eman zizkien 
urteotako jardunagatik. Ondoren, 

sorreratik elkartean dauden lau 
bazkideak omendu zituzten. Eta 
bukatzeko, elkarrekin bazkaldu 
zuten guztiek elkartean bertan.

auzolanean berritze lanak
1989ko urtarrilaren 15ean sortu 
zuten Toki Eder. Bost gizonezkok 
osatu zuten lehenengo zuzenda-
ritza batzorde hura, eta Jose 
Sasiain izendatu presidente, aho 
batez. Elkartearen eratze akta 
beste hamabi bazkidek sinatu 
zuten gero. Eta horietatik lauk 

oraindik elkartean jarraitzen 
dute: lehenengo zuzendaritza 
batzorde hartako idazkaria izan 
zen Teodoro Plazaola, haren arre-
ba Marcelina Plazaola, Antonio 
Alvarez eta Matilde Arrese. 

Egoitza ere sorreratik dute 
Udalak utzita, baina berritze eta 
txukuntze lanak bazkideek egin 
zituzten, auzolanean, Plazaolak 
gogoan duen legez: "Bertako parro-
koa zen maisua, eta harekin 
auzolanean jardun genuen zapa-
tu eta domeketan: zangak jo, urak 

hartu… Poliki-poliki eman genion 
itxura". Hala, topaleku txukuna 
dute orain: "Norberak dauka gil-
tza gura duenean etortzeko: jokoan 
egin, txikito bat hartu edo berri-
ketan jarduteko", argitu du Juan 
Mari Makazaga zuzendaritza 
batzorde berriko idazkariak.

bidaiak eta ospakizunak
Elkarte txikia da Gatzagakoa, 
baina ez dira geldi egotekoak, 
Makazagak dioen legez: "Bidaia 
bi egiten ditugu urtean: udaberrian 

kostaldera, aurten Hondarribia 
aldean ibili gara, eta udazkenean, 
Errioxara edo Nafarroara joan 
izan gara. Irailean, bazkaltzeko 
elkartzen gara, eta Gabon inguruan 
karta jokoan jardun eta merien-
datxoa egiten dugu", eta gainera-
tu du: "Gauza asko ezin egin, 
gutxi gaude-eta".

Bazkideen artean sukaldari 
bikainak daude, gainera. Maritxu 
Plazaolak eta Beni Altunak erre-
tiratuen arteko sukaldaritza txa-
pelketa irabazi zuten 2010ean, 
lehenengo Debagoienekoa eta 
gero Gipuzkoakoa. Hainbat sukal-
darik eta adituk osatutako epai-
mahaiak gisatu onenaren saria 
eman zien orduan. Eta Plazaola 
eta Altuna bikotea briska jokoan 
ere Debagoieneko txapelduna 
izan zen 2011n.

atzetik erreleboaren zain
Hemeretzi bazkide bakarrik izan-
da, zuzendaritza batzordea berri-
tzea ez da samurra. Gatzagan, 
baina, erretiratu gehiago daude, 
Makazagak onartutako moduan: 
"Beste horrenbeste bai, behintzat! 
Baina batzuk gazte sentitzen dira 
oraindik eta ez dute gura, eta 
beste batzuek… Zer egin ba? 
Aurrera gaudenok!". Makazaga 
bera hamalau urtean egon zen 
orain dela urte batzuk, eta, adi-
nean aurrera joan arren, berriro 
sartu behar izan du. "Horretara-
ko ditugu arazoak, berritzeko. 
Baina orain erretiratu egin berri 
dira herrian hainbat eta uste dut 
bakarren bat sartuko dela hurren-
go tokatzen denean". 

Toki Eder erretiratuen 
elkartea: 25 urte, eta aurrera
lazaro barandiaran presidente duen zuzendaritza batzordeak hartu du elkartearen gidaritza oraintsu

Antonio Alvarez, Marcelina Plazaola, Matilde Arrese eta Teodoro Plazaola. Sorreratik elkartean dauden lau bazkideak.  |   m.a.

Zuzendaritza 
batzorde berria

Hona hemen izendatu duten 
zuzendaritza batzorde berria: 
presidentea, Lazaro Barandiaran; 
presidenteordea, Maritxu Plazaola; 
idazkaria, Juan Mari Makazaga; 
diruzaina, Eugenio Abasolo; eta 
bokala, Beni Altuna.

Orain arteko ibilbidearekin 
jarraitzeko asmoa dute, eta ohiko 
jarduerak antolatu; hurrengoa 
izango da iraileko bazkaria. Oraintsu berritu den zuzendaritza batzordeko kideak.  |   m.a.

Juan  mar i
makazaga 
i da z k a r i a

"Orduan, hamalau bazkide inguru 
ziren; eta gaur egun, hemeretzi. 
Gazte batzuek ez dute sartu gura 
eta zahar batzuek hanka egin 
dute… Zuzendaritza berritzeko 
ditugu arazoak. Baina uste dut 
laster berriak etorriko direla".

teodoro 
P lazaola
i da z k a r i  o H i a

"Hasieran gutxi geunden, eta 
sartzeko esandakoan ezezkoak 
jaso genituen. Bazkariren bat eta 
irteeraren bat edo beste egiten 
genuen, orduan dirurik ere ez 
zegoen-eta. Gero, nagusitzen joan 
zen jendea eta elkartera sartzen".
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JOkIN bErEZIArtUA  |  arraSate

Martitzeneko osoko bilkuran 
onartu zuten behin betiko TAO 
sistema erdigunera ekartzea. 
Hasiera baten Ferixalekura baka-
rrik ekarriko dute, proba modu-
ra: "Erdiguneko errealitatea eta 
unibertsitate ingurukoa ez da 
berdina, eta, horregatik, proba 
modura Ferixalekuan jarriko 
dugu. Hala ere, gure asmoa da 
erdigune osora zabaltzea", adie-
razi du Inazio Azkarragaurizar 
alkateak. 

Ekain hasieran onartu zen 
behin-behineko ordenantza eta 
ordutik hona bi alegazio jaso 
dira. Bata, herritar partikular 
baten egoiliar txartela jasotzeko 
eskaera; atzera bota dute, espa-
rrutik kanpo dagoelako. Bestea, 
berriz, Ibai-Arte merkatari elkar-
teak jarri du: "Merkatarien eskae-

ra zen sistema indarrean egotea 
arratsaldean ere, eta onartu egin 
dugu. Beraz, goizez zein arratsal-
dez egongo da TAO Ferixalekuan", 
argitu du Azkarragaurizarrek. 
Hala, hasierako asmoak aldatu 
egin ditu Udal Gobernuak. 

EAJk eta PSE-EEk kontra 
bozkatu dute. Sozialistek zein 
jeltzaleek proba eginda dagoela 
uste dute eta ez dute ulertzen 
zergatik ez den erdigune osora 
aldi berean zabaltzen. 

San josepe, aho batez 
Bestalde, San Josepe auzoa berri-
ro urbanizatzeko lanak aurten 
hasiko direla jakinarazi du Uda-
lak. Osoko bilkuran aho batez 
onartu zen proiektua gauzatu 
ahal izateko hasierako desjabetze 
espedientea. Lanon helburuak 
dira oinezkoen zein autoen zir-

kulazioa hobetzea eta auzoko 
espazio libreak zabaltzea. Proiek-
tua bost fasetan egingo da: "Auzo-
tarrengan izan dezakeen eragina 
murrizteko eta Udalak obra zati-
ka finantzatzeko". Bada, lehen 
fasea aurten hasiko dute eta lehen 
fase horrek San Josepe eta San 
Andres kaleak elkartzen diren 
puntutik San Josepeko etxebizi-
tzen parerainoko guneari eragin-
go dio. San Josepe kalearen 
hasieran espaloi berri bat egingo 
dute, eskailerak irisgarritasun 
irizpideetara egokitu eta errepi-
dea zabalduko dute apur bat. 
Gainera, biribilgune bat eraiki 
gura dute San Josepe goiko aldean, 
autobusek eta hodakinen bilke-
tarako kamioiek arazo barik 
buelta eman dezaten. 

Lehen fasearen aurrekontua 
661.593 euro izango da. 

TAO Ferixalekura urrian, 
goizez zein arratsaldez
bestalde, San josepe berriro urbanizatzeko lehen lanak aurten hasiko dira

Ferixalekuan ezarriko da proba modura TAO sistema, baina Udalaren asmoa da erdigune osora zabaltzea.  |   joKin bereziartua

joKin bereziartua

Madalena jaiak ospatu zituzten martitzenean Maalako Arrabalean. 
Hasteko, umeendako askotariko jolasak izan zituzten: lasterketak korrikan 
zein zakuekin, piñata, batak besteari puxikak apurtzeko jolasa... Gero, 
txistulariak, Mery May musikariaren kontzertu jendetsua, auzo afaria –52 
lagun elkartu ziren–, dantzaldia eta su artifizialak izan zituzten. Jende 
asko ibili zen eta giroa bero-bero egon zen, batez ere iluntzetik aurrera. 

Maalako jaiak
jendetsuak eta
beroak izan 
dira aurten ere

J.b.  |  arraSate

Poloniako dantzez eta folklorez 
jantziko da gaur (egubakoitza) 
Monterron parkeko agertokia 
(22:30). Izan ere, Udazabal eki-
menaren barruan, Warszawian-
ka taldearen ikuskizuna dator 
Poloniako unibertsitaterik han-
dieneko ordezkaria dena. Bes-
tela esanda, Varsoviako uni-
bertsitatekoa. 

Hezkuntza, saioko parte 
Hezkuntza folklorearen eta kul-
turaren bidez ulertzen dute han 
eta horregatik ikuskizunaren 
parte izango dira, besteak bes-
te, lurraldeko dantzak, Polonia-
ko ohituretan oinarritutako 
antzezlanak eta Eguberriarekin 
zein Pazkoarekin zerikusia 
duten jarduerak. Hainbat hez-
kuntza-programa ekoitzi dituz-
te eskolako umeendako, eta 
hiriburuko ohitura eszenogra-
fiak ere sortu izan dituzte. 

ospe handiko ikuskizuna 
Goi mailako ikuskizuna denaren 
adierazle da ospe handiko jaial-
dietara gomendatu izan dutela, 
Polonian bertan zein nazioar-
tean. Beraz, munduko hainbat 
txokotan ezagunak dira ekarri 
ohi dituzten Poloniako jantzi 
ederrak –Polonian eginak guz-
tiak ere–, kantu liluragarriak 
eta dantzak.

Horren erakusle, baita ere, 
bisitatutako herrialdeen zerren-
da luzea: Bulgaria, Belgika, 
Frantzia, Grezia, Herbehereak, 
India, Japonia, Kanada, Mexiko, 
Alemania, Taiwan, Turkia, AEB, 
Britainia Handia, Italia, Espai-
nia... 

Beraz, gaur arrasatearrek 
izango dute aukera ikuskizun 
eder horrekin gozatzeko. Kalean 
bertan eta doan, gainera, Uda-
zabal ekimeneko eskaintzak 
dituen bereizgarriak dira-eta 
bi horiek. 

Poloniako folklorea 
gaur Monterrongo 
parkeko agertokian

Warzawianka folklore ikuskizunaren une bat.  |   arraSateKo udala

JOkIN bErEZIArtUA  |  arraSate

Palestinako Gaza eskualdeak 
eta Israel Estatuak bizi duten 
arazoaren aurrean adierazpena 
adostu dute udal talde guztiek; 
hau da, Bilduk, EAJk, PSE-EEk 
eta Aralarrek.

Laburbilduz, herritar zibilen 
heriotzak ekiditeko eta gataz-
karen konponbiderako "elka-
rrizketa inklubisoa" proposatu 
dute Arrasateko alderdi politi-
koek: "Sufrimendu itzela eta 
etengabeko ezengorkotasuna 
sortzen dituen gatazka honen 
konponbidea elkarrizketa inklu-
siboko prozesu batetik etorriko 
da, estatu palestinar bideraga-

rri bat errekonozituko duena", 
adierazi dute. 

Modu baketsuan 
Eta besteak beste, esan dute 
"su etena iragarri eta gero, 
palestinar-israeldarren arteko 
elkarrizketa berriro hastearen 
alde" agertzen dela Udala, 
"nazioarteak behar bezala lagun-
duta, eskualdean bake eta egon-
kortasun eszenatoki bat erai-
kitze aldera, izan ere, sinetsita 
gaude gatazkaren konponbidea 
modu baketsuan erabaki behar 
dela, zuzenean alde biek nego-
ziatuz, interbentzio militar oro 
erabat bazterturik". 

Palestinaren eta Israelen arteko gatazka 
dela-eta, udal talde guztiek adierazpen 
instituzionala atera dute
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JOkIN bErEZIArtUA  |  arraSate

Badator uztailaren 26a, badatoz 
Ferrerias kaleko jaiak. Eta horre-
kin batera, urtero moduan, kuba-
tar festak ere bat egingo du Arra-
sateko kale berezienetakoaren 
jaiekin. Ferreriasko jaien antola-
kuntzan diharduen Peio Urretak 
aurreratu duenez, "aldaketatxo bi" 
daude egitarauan: zapatua izanik, 
meza San Frantziskon egingo da; 
eta, bestetik, Arrasateko Gau Alai 
taldeak girotuko du afalostea, Kai-
xo taldea izan beharrean. 

afarian, goi mailako menua
Auzotarrendako afarian 70 bat 
lagun espero dituzte: "Urteroko 
auzotar kopurua espero dugu. 
Oraindik [martitzenean] hogei bat 
lagunek eman dute izena, baina 
jendea azken orduan ibiltzen da 
urtero. Eguaztenera arte eman 
dugu aukera, catering enpresari 
zenbat mahai-lagun izango garen 

lehenbailehen esan behar zaio-eta", 
adierazi du Urretak. 

Menua goi mailakoa izango 
da: hasierako beroak eta hotzak, 
patea, ganbak berakatzekin, pipe-
rrak bakailaoz beteta, oilasko-iz-
terrak, limoi-sorbetea, kafea eta 
kopa. Hori guztia, 22 eurotan. 

kubako iraultzaren aldeko jaia
Era berean, azken urteetako ohi-
turari eutsiz, iraultza kubatarra 
ospatzeko egitarau zabala presta-
tu dute gaztetxekoek. Besteak 
beste, Kubako jakiez osatutako 
bazkaria egingo dute bihar gazte-
txean, eta izena emateko azken 
eguna da gaur; Irati eta Osorik 
tabernetan erosi ahal izango dira 
txartelak, zortzi eurotan. Eta nos-
ki, urtero moduan, mojitorik ez 
da falta izango. 

Urtero egon ohi da giroa, bai-
na aurten, zapatua izanik, jende 
gehiago espero dute. 

kUBATAr FESTA 
GAZTETxEAN

14:30 bazkari kubatarra. 
txartelak salgai irati eta 
osorik tabernetan, zortzi 
eurotan. 

17:30 Salsa ikastaroa, 
bergarako gaztetxeko 
lagunekin.

19:00 Castropoteoa 
musikarekin eta mojitoarekin.

00:00 linbo txapelketa 
internazionalista.

03:00 Salsa txapelketa.

arrasate

Ferrerias 
kaleko jaiak

ILEA
943 79 87 62

ILE-APAINDEGIA
Ferrerias kalea 27 
Tel.: 943 79 56 11

Arrasate

UZTAILAK 

26 
zapatua

Ferrerias 28 
Tel.: 943 799655

Ferrerias 35 
Tel.: 943 771378

Egitaraua:
08:00 Etxafleruak.
12:00 Txistularien kalejira.
17:00 Haur jolasak eta txokolatada.
19:00 Erraldoia konpartsa txikia eta txistularien kalejira.
19:00 Meza San Frantziskon.
21:00 Kale afaria.
23:00 Dantzaldia "Gau Alai" taldearekin.

ondo 
pasau!

FErrErIAS 
kALEkO JAIAk

08:00 Suziri jaurtiketa.

12:00 txistularien kalejira.

17:00 haurrendako jolasak 
eta txokolate-jana.

19:00 erraldoien konpartsa 
txikia. 

19:00 txistularien kalejira.

19:00 meza San Frantzisko 
elizan.

21:00 Kale afaria.

23:00 dantzaldia gau alai 
taldearekin.

Uztailaren 26a da 
bihar, Ferreriasko 
jaien eta kubatar 
festaren egun handia
Kale afarian 70 bat lagun espero dira eta bazkari 
kubatarrerako txartelak salgai daude gaur arte

Piñata jolasa da Ferreriasko jaietako klasikoetako bat.  |   joKin bereziartua
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MONIkA bElAStEgI  |  bergara

Alokairu soziala bultzatzeko pro-
grama jarri du martxan Udalak. 
Herrian hutsik dauden etxebizi-
tzak alokairuan jartzeko hainbat 
laguntza batzen dituen programa 
da, eta etxe-jabeei etxea alokairuan 
jartzeko erraztasunak eskaintzen 
dizkiena. 

Jaione Isazelaia alkateak eta 
Luis Laskurain Suradesako geren-
teak  martitzenean eman zituzten 
programaren xehetasunak. Isa-
zelaiak azaldu zuenez, "Gipuzkoan 
etxe huts gehien duten herrien 
artean dago Bergara –iaz 800 
inguru errolda barik–, eta, arazo 
horri irtenbidea emateko, duela 
urte bat %150eko errekargua 
ezarri genien etxebizitza hutsei, 
Ondasun Higiezinen Zergan". 
Baina azpimarratu zuen: "Gure 
asmoa ez zen inolaz ere izan dirua 
batzea. Nahi zena zen etxe hutsak 
merkatura ateratzea. Nahi genuen 
errekargu hori izatea bultzagarri 
bat". Eta programa berriak horren 
osagarri izan nahi du. Eusko 
Jaurlaritzarekin eta Suradesare-
kin elkarlanean garatu dute eta 
etxe hutsak merkaturatzeaz gain, 
"herritarrei etxebizitza eskubidea 
bermatzea" du helburu Isazelaia-
ren esanetan, eta baita "etxebi-
zitzok merkaturatzeko bizigarri-
tasun baldintzak betetzeko obrak 
egitea bultzatzea ere".

Hiru modalitate 
Programak hiru modalitate ditu. 
Horietako bi Bizigune eta ASAP 
programak dira, Jaurlaritzarenak, 

baina programa horien bitartez 
etxebizitza alokairuan jartzea 
erabakitzen dutenei, erraztasunak 
emango dizkie Udalak; hau da, 
osatu egingo ditu programa 
horiek. 

Biziguneren kasuan, Udalak 
honela osatuko du programa, 
Isazelaiaren esanetan: "Efizientzia 
energetiko ziurtagiria lortzeko 
diru laguntzak emango ditugu; 
obren tasetan %50eko hobaria 
emango dugu, herriko dendetan 
gastatzeko bonutan; eta obrak 
egiteko interesik gabeko 10.000 
eta 15.000 euro arteko kreditua 
ere emango dugu". Azken horren 
harira, Isazelaiak azaldu zuen 
interes gabeko mailegua izango 
dela eta itzuliko dela, Jaurlaritzak 

etxe jabeari ordainduko dion 
errentatik. Alkateak gehitu zue-
nez, hori izan da programan 
"zaitasun handien" eman dien 
zatia, izan ere, "Jaurlaritzarekin 
ondo lotu" nahi izan dute, eta 
gehitu zuen: "Alokabideko tek-
nikoekin elkarlanean formula 
juridiko egokia aurkitu dugu, 
usufrukto-lagapena".

ASAP programari dagokionez, 
berriz, kontratuak agentzia bidez 
egiten dira eta horren osagarri 
ere, bi laguntza eskainiko ditu 
Udalak: alde batetik, efizientzia 
energetikoa ziurtagiria lortzeko 
diru laguntza, eta, beste aldetik, 
obren tasetan %50eko hobaria, 
herriko dendetan gastatzeko 
bonutan. 

udalak garatutako  3. aukera 
Etxebizitza hutsak mobilizatzeko 
programaren baitako hirugarren 
modalitatea Udalak berak garatu 
du eta Suradesaren bitartez bide-
ratuko da. 

Modalitate horren ezaugarriei 
dagokienez, Bizigune eta ASAP 
modalitateak bezala efizientzia 
energetikoa ziurtagiria lortzeko 
diru laguntza eta obren tasetan 
%50eko hobaria emango ditu 
Udalak. Baina beste hiru lagun-
tza ere baditu: "Alokairuan eman 
nahi den etxea Udal webgunean 
iragartzeko aukera; etxearen  
ohiko oinarrizko aseguruan arris-
ku primak kontratatzeko diru 
laguntza; eta Suradesak eskaini-
ko duen aholkularitza juridikoa, 

kontratua egiteko". Programa 
horretan, etxe jabeak gehienez 
400 euro kobratu ahal izango ditu 
errenta gisa.

Suradesari dagokionez, etxe-
bizitza ikuskatzeaz arduratuko 
da bizigarritasun baldintzak bete-
tzen diren ikusteko, eta, egokiak 
ez badira, egin beharreko lanen 
txostena egingo dutela azaldu 
zuen Laskurainek. Gehitu zuen, 
era berean, lanak arrazoizko pre-
zioan egiten direla egiaztatuko 
dutela eta era berean, kontratu 
eredu estandarra ere emango 
dutela.

Programan interesa duten 
herritarrak ere artatuko dituzte 
Suradesan: eguaztenetan, 09:30e-
tik 13:00etara udaletxean; eta 
astelehenetik barikura, Arrasaten, 
Mankomunitateko egoitzan.

Bestalde, Isazelaiak zehaztu 
zuenez, programa pilotua da, eta 
Mankomunitatean zein kanpoan 
"oso harrera ona izan du eta pro-
gramarekiko interesa erakutsi 
dute beste herri batzuk".

eaj ez dago ados 
Martitzenean emandako azalpe-
nen aurretik, astelehenean egin-
dako ezohiko osoko bilkuran 
onartu zuten hutsik dauden etxe-
bizitzak alokatzeko laguntzen 
programa arautuko duen orde-
nantza. Gobernu Taldearen alde-
ko botoekin eta EAJren kontra-
koekin egin zuen aurrera. Alder-
di sozialistako ordezkaria ez 
bilkuran izan. 

Ander Alberdi zinegotziak 
eman zituen EAJk ordenantzaren 
kontra bozkatzeko azalpenak. 
Esan zuenez, programa berria 
"zuritze morala" baino ez da, 
"justifikazio bat, dirua batzea 
helburu duen etxe hutsen gaine-
ko %150eko errekarguarengatik". 
Alberdik gehitu zuenez, Eusko 
Jaurlaritzak baditu duela urte 
asko zerbitzu hori eskaintzen 
duten programak: "Bizigune eta 
ASAP daude, eta uste dugu pro-
grama berriarekin zerbitzuen 
eskaintza bikoiztu baino ez dela 
egiten", esan zuen. 

Alokairu soziala sustatzeko 
programa abiatu du Udalak
etxe hutsak alokairuan ipintzeko zenbait laguntzak osatzen dute 

Zenbait etxebizitza Domingo Irala kalean.  |  monKa belaStegi

Xabier zabaltza

Laskurain familia egun berezia ospatzeko batu zen aurreko zapatuan, 
mahaiaren bueltan. Antzuola eta Bergara artean dagoen Txangala auzoko 
Eguzkitza baserrian elkartu ziren, Lehen Eguzkitza Eguna ospatzeko. 
Egun osoa eman zuten elkarrekin: 60 senitarte inguru batu ziren, lau 
belaunaldi; hau da, "0 urtetik 81 urteraino", argazkian ikus daitekeen 
moduan. Primeran pasatu zuten eguna, familian.

Laskurain 
familiakoen 
topaketa 

Zaborraren, estolderiaren eta uraren 2. hiruhileko 
tasak ordaintzeko epea zabalik, irailaren 11ra arte
Helbideratutako ordainagiriak baimendutako finantza erakun-
deetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordun-
duko dira uztailaren 11n. Helbideratu gabekoak, berriz, zer-
gapekoak adierazitako helbideetara bidaliko dira eta ordain-
keta egiteko bi modu egongo dira: batetik, Udaleko diru 
bilketa zerbitzuan, 08:30etik 13:30era; bestetik, banketxeetan, 
kutxazainetan, banku elektronikoetan edo Udalaren zerbitzu 
telematikoaren bidez, www.bergara.net helbidean. Boronda-
tezko epea amaitutakoan, errekarguarekin kobratuko dira 
ordaindu bako zergak.

Zabalik dago GKEek eta Gizarte Zerbitzuetan 
diharduten elkarteek laguntzak eskatzeko epea
GKEek eta Gizarte Zerbitzuen arloan diharduten elkarteek abuz-
tuaren 6ra arte eska ditzakete diru laguntzak. GKEen kasuan, 
laguntzak eska daitezke garapen bidean dauden herrialdeetako 
bizilagunen baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalak hobetzeko 
helburua duten programetarako eta herrialde horiekiko sentsibi-
lizazio ekintzetarako. Gizarte Zerbitzuetan diharduten elkarteei 
dagokienez, laguntzak Bergaran garatzen diren jarduera zehatzak, 
eta denboran jarraian, finantzatzeko erabiliko dira, elkarteak 
sustatzeko eta herritarren arteko elkartasuna bultzatzeko helbu-
ruarekin. Oinarriak eta eskaera orriak www.bergara.net-en.  
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Abuztua exodo eta oporren hila-
betea den arren, hainbat arra-
zoirengatik herrian gelditzen 
direnak ere egon badaude. Haiek, 
baina, hondartzara edo inguruak 
ezagutzera egingo dituzten txan-
goez gain, herrian ondo pasatu 
eta disfrutatzeko aukera ugari 
izango dituzte. 

Opor garaia den arren, ger-
tuko eta sasoiko ekoizle eta eros-
leek azoka izango dute abuztua-
ren 6an; eta horren ondoren, 
Usondon kontzertua egongo da.

auzoetako jaiak 
San Martin jaiak iristen diren 
bitartean, herriko auzoetako jaien 
txanda izango da. Abuztuaren 
30ean ospatuko duten arren, hila-
ren 10ean San Lorentzo eguna 
izango da. Elexamendiko Andre 

Mariaren eguna 15ean ospatuko 
dute, San Roke 16an, San Barto-
lome 24an eta 29an, 30ean eta 31n 
Osintxu jaiak. 

Herritik irten gabe, hilaren 
22an (18:00), Turismo Bulegoaren 
eskutik, Bergara ezagutzeko bisi-
ta gidatua egongo da. 20:00etan, 
Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais elkartearen 250. 
urteurrenaren harira, Peñaflo-
ridako kondeak idatzitako El 
carnaval del conde sainetea antzez-
tuko dute (20:00) Errekalde jau-
regian. Eta 23an, 24an eta 25ean, 
Bergara Hiria futbol txapelketa 
jokatuko da Agorrosinen eta 
Ipintzan.

abuztuko eguaztenak 
Udan sartuta, kultura eskaintza 
kalera ateratzen da, eta Berga-
rako parkeak horren erakusle 

izango dira. Abuztuko lau astee-
tan, kontzertu eta ikuskizunak 
egongo dira Bergarako parke 
ezagunenetan, eta ekimeneko 
lehen hitzordua astelehenean, 
hilak 4, izango da.

berumuga zikloaren agurra 
Egubakoitz gauak girotu dituen  
musika beltzaren zikloa gaur 
agurtuko da. Hilabetez aste bukae-
raren sarrerari doinua jarri eta 
gero, Luis Coloma And Paul San 
Martin bikotearen emanaldiare-
kin itxiko ditu ateak. 

Isiltasunak Espoloia hartu 
baino lehen, baina, azken ema-
naldi hori berezia izango da oso. 
Jolas modura antolatu duten 
kontzertuan, musikari bakoitzak 
bere pianoa izango du oholtza 
gainean. Hutsik egin ezin den 
proposamen originala.

Herria zaintzen gelditzen 
diren horientzako olgeta
abuztuaren 22an 'el carnaval del conde' sainetea taularatuko dute errekalden

Errekalden antzeztuko duten El carnaval del conde sainetea.  |  donoStiaKo muSiKa hamaboStaldia

beti buSti

Beti Busti piraguismo taldeko 
infantilek, Espainiako Promes 
Gazteen Eslalom kopan, hamaika 
talderen artean hirugarren postua 
eskuratu zuten. Indibidualki, C2 
modalitatean, Iker Manso eta Unai 
Otadui piraguistek lehen postua 
eskuratu zuten; gainontzeko 
taldekideek ere aurreko postuetan 
bukatu zuten.

Eslalom
kopatik
oso pozik 
itzuli dira 

AMAIA txINtxUrrEtA  |  bergara

Diputazioarekin elkarlanean 
diseinatu du Bergarako Udalak 
Askarruntz auzorako mugikor-
tasun hobekuntzak; zirkulazio 
aldaketa batzuk egingo dituzte, 
autoen abiadura moteldu eta 
arriskua txikitzeko. Hauxe da 
proposamena: gaur egun bi 
noranzko dituen errepidea nora-
bide bakarreko errepide bezala 
jarriko da; beraz, hortik igoko 
lirateke autoak. Bide beltza 
bezala ezagutzen den errepide-
tik jaitsiko dira gero.

Zirkulazioa ere baretu egin-
go dute, eta, horretarako, hain-
bat aldaketa egingo dituzte: 
abiadura mugak jarriko dituz-
te, gaur egungo bi noranzkoe-
tako errepidea estutu egingo 
dute, norabide bakarreko beza-
la jarriko dute eta oinezkoen 
babesguneak jarriko dituzte.

Horrekin guztiarekin zir-
kulazioa baretu egingo dutela 
espero dute, eta lanak irail 
inguruan hastea: "Diputazioak 
lanak esleitu behar ditu lehe-
nengo, eta lanokin laster hastea 
espero dugu. Gure nahia irailean 
egitea izango litzateke", azaldu 
du Jaione Isazelaia alkateak. 

auzotarrak pozik 
Auzoan egingo diren zirkulazio 
aldaketa horien berri eman 
zuen martitzenean alkateak, 
udaletxean, eta herritarrek 
zalantzak argitzeko aukera izan 
zuten bertan.

Auzotarrak pozik zeuden 
horrenbeste urtean egindako 
eskaerari erantzuna emango 
zaiolako, azkenean, eta alkatea 
ere pozarren zegoen, batez ere 
auzotarrengatik, euren nahia 
bete egingo delako.

Irailean ekingo 
diete Askarruntzeko  
trafiko hobekuntzei

I.g.  |  bergara

"Energiaren erabilera ardura-
tsuagoa lortu nahi dugu". Horre-
la laburtu du Jose Ignazio Mada-
riaga zinegotziak Udala egiten 
ari den argiteria aldaketa. Egin 
diren egokitzapenen artean 
daude San Martzial bideko apar-
kalekuan eguzki energiaz hor-
nitzen diren hiru farola berriak 
eta Eskusarte kalean jarritako 
led bidezko bederatziak. Ube-
rako kanposantura bideko faro-
lak ere led argidunak dira, alde 
zaharrean erakusgai jarritakoak 
aprobetxatuta.

Led argiteriaren aldeko 
apustua herriko beste txoko 
batzuetan ere igarriko da. Kruz 
Gallastegi kaleko 3, 5, 7 eta 9. 

zenbakietan jarriko diren hamar 
luminariek led argia izango 
dute. "Aurten jarriko da baita 
ere Angiozarko, Azkunetako 
eta Maindaoko argiteria", zehaz-
tu du zinegotziak. Aldaketa 
horietarako, Udalak 32.297,16 
euro bideratu ditu. 

kontsumo arduratsuagoa 
Udalak hainbat neurri hartu 
ditu azken urteotan gure herrian 
energia kontsumo arduratsua-
goa bideratzeko. Tartean daude, 
besteak beste, ur-hornikuntzan 
barneratutako egokitzapenak 
eta udal-argiterian egindako 
aldaketak, azken horretan tek-
nologia berriagoen aldeko apus-
tua eginda.

Argiteria efizienteagoa 
lortzeko berriztapenak 
herriko hainbat puntutan
Kruz gallastegin, angiozarren, azkunetan eta 
maindaon ere egingo dira egokitzapenak

I.g.  |  bergara

Gaur eta abuztuaren 15ean ez 
da goizeko kartoi komertziala-
ren (saltoki eta tabernak) bil-
ketarik egingo; gainontzeko 
egunetan zerbitzuak ez du alda-
ketarik izango.  

Industrian aldiz, gaur ez da 
jasoko errefusa eta kartoia, eta 

uztailaren 31n, aldiz, organikoa. 
Hurrengo egunean errefusare-
kin batera jasoko da organikoa 
industrialdean. Zerbitzu berezi 
hori erabiltzeko, informazio 
bulegoarekin kontaktuan jarri 
beharko da. 

Abuztuaren 15ean ez da 
errefusa eta kartoia batuko.

Opor sasoian merkataritza eta industrietako 
hondakin bilketak aldaketak izango ditu
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Dagoeneko uda sasoian ohiko 
hitzordu bilakatu den Surf 
Festa egingo dute abuztuaren 
30ean, Kalean egitasmoaren 
egitarau barruan. Egun osoko 
ospakizuna izango da. Goizean 
Usakon salto lehiaketa egingo 
dute. Arratsaldean, berriz, 
sardina erreak egingo dituz-
te eta musikaz disfrutatzeko 
aukera ere egongo da. 

Lizargarate eguna abuztuaren 
24an ospatuko dute. Aurtengoa 
berezia da, gainera, Lizargarate 
elkartearen 50. urteurrena ere 
bada-eta. Egun osoko egitaraua 
antolatu dute: hamarretakoa, 
herri kirolak, bazkaria, errome-
ria eta beste hainbat ekitaldi. 
Bazkarirako txartelak Urbia eta 
Arrano tabernetan eta Lizarga-
raten bertan egongo dira salgai.

Lizargarate elkartearen 
50. urteurrena ospatuko 
dute abuztuaren 24an

Abuztuari agur 
esateko, Surf Festa 
abuztuaren 30ean

Kubako egun nazionalaren 
ospakizuna egin dute bihar, 
Acesmak antolatuta. 11:00etan 
ekingo diote festari kubatar 
eta latindar musikarekin, 
Foruen plazan. Hainbat herrial-
detako produktuak erosteko 
postua ere egongo da bertan. 
Horretaz gain, kalejira, umeen-
tzako ekintzak, dantzak eta 
bazkaria ere egingo dituzte. 

Acesma elkarteak 
antolatuta, Kubako 
egun nazionala bihar

I.g.  |  oñati

Menuak euskaraz kanpaina 
jarri du abian Udaleko Euska-
ra Zerbitzuak herriko hainbat 
taberna eta jatetxerekin batera. 
"Konturatu ginen herriko osta-
laritzan eta merkataritzan jar-
tzen ziren errotulazio edo ohar 
asko gaztelera hutsean zeudela 
eta menuak ere hala zeudela", 
adierazi du Nerea Zubiak, Eus-
kara zinegotziak. Hain zuzen, 
Udaleko Euskara Zerbitzuak 
herriko jatetxe eta tabernetako 
menuak, ogitartekoak eta pin-
txoak iragartzeko erabiltzen 
diren euskarriak aztertu ditu 
eta emaitzak honako hauek 
izan direla azaldu du Zubiak: 
"Menuaren kartela kanpoan 
duten establezimenduen %70ek 
dute gaztelera hutsean eta 
barruan dagoen pintxo zein 
menu eskaintzaren%35ek". Bes-
talde, beste datu bat ere nabar-
mendu nahi izan du zinegotziak: 
"Oñatiko biztanleriaren %80tik 
gorak daki euskaraz". 

Harrera ona 
Ostalarien aldetik kanpainak 
harrera ona izan duela dio 
Udaleko ordezkariak. "Begi 

onez ikusi dute. Azken batean, 
laguntza eskaintza bat izan da". 
Zehazki, Udaleko Euskara Zer-
bitzutik testuak itzultzeko, 
zuzentzeko edo zalantzak argi-
tzeko laguntza eskaini zaie 
ostalariei. Kanpainan hamabost 
jatetxe eta tabernak eman dute 
izena, baina oraindik ere har 
daiteke parte.

erabilera sustatu 
Zubiak esan du, baina, kartelak 
aldatzearena lehen urratsa izan 
dela. "Bezeroak eurak euskaraz 
eskatzera bultzatu nahi ditugu". 
Hala, kanpainan parte hartzen 
duten establezimenduetan eus-
karaz eskatzen duten bezeroen 
artean bi lagunentzako afaria 
zozketatuko da. Bestalde, udan 
herrira etorriko diren turistek 
euskarazko paisaia linguistikoa 
ikustea ere garrantzitsua dela 
ere badio. "Kanpotarrek beste 
hizkuntza bat dugula ikustea 
garrantzitsua da; ez da herri-
tarrentzako bakarrik". Hain 
zuzen, horregatik erabaki dute 
abuztu bukaerara arte luzatzea 
kanpaina. Irailetik aurrera, 
bestalde, beste fase bati ekingo 
diote merkatariekin.

Euskararen presentzia handitu 
nahi dute jatetxe eta tabernetan
abuztuaren 31ra arte, udalak bultzatutako 
'menuak euskaraz' kanpaina egongo da martxan

t. MAdINA / I. gOItIA  |  oñati

Oñatiko Udalak landu duen Mugi-
kortasun Planaren barruan, 
murriztu egin du, behin-behinean,  
Kale Zaharreko, Kale Barriko eta 
Atzeko kaleko zamalanen ordu-
tegia. Helburua da kale horietan 
sartzen diren motordun ibilgailuak 
zamalanak egitera bakarrik sar-
tzea. Erabakiak, baina, ez du 
erantzun bera izan bizilagunen 
eta merkatarien artean; izan ere, 
bizilagunek begi onez ikusten 
duten arren, goizean goizetik 
zabaltzen duten establezimenduak 
ez daude ados.

neurria hiru kaletan ezarri da 
Joan den astean sartu zen inda-
rrean Oñatiko Kale Zaharrean 
zamalanetarako ordutegi berria. 
Ordura arte, berez oinezkoenda-
ko den kale horretan, 08:00etan 
jaisten zen motordun ibilgailuak 
sartzea oztopatzen zuen pibotea, 
eta 12:00etan jarri. Orain, baina, 
09:00etan kentzen dute. Zamalanen 
ordutegia, ordea, ez da Kale Zaha-
rrean bakarrik murriztu, Atzeko 
kalean eta Kale Barrian ere ordu-
tegi bera jarri dute-eta asteon.

Hain zuzen, ordutegi-murriz-
keta hori Udalaren Mugikortasun 
Planaren baitan hartutako neu-

rria da eta helburua da kale 
horietan sartzen diren motordun 
ibilgailuak zamalanak egiteko 
sartzea. Izan ere, Udaletik dio-
tenez, udaltzainek egiaztatu ahal 
izan dute Kale Zaharrean, esa-
terako, autoa aparkatzen duten 
herritar asko kafea hartu edo 
gosaltzera joaten direla, eta horrek 
oztopatu egiten duela benetan 
zamalanak egitera sartzen diren 
kamioi eta furgoneten bidea eta 
baita bizilagunena ere.

Murrizketaren alde eta kontra
Erabakia ez da guztien gustukoa 
izan. Bizilagunek onurak ikusten 
dizkiote, besteak beste, askotan 
traban izaten dituztelako autoak 
etxera sartzeko edo etxetik irte-
teko. "Auzokoa izanda, onuraga-
rria da niretzat ordutegia murriz-
tea, goizean umeak eskolara 
eroateko erosoagoa delako", adie-
razi du bizilagun batek. Beste 
bizilagun batek nabarmendu du 
bermatu beharko litzatekeela 
kalea irekita dagoenean sartzen 
diren ibilgailuak zamalanak egi-
teko sartzen direla.

Goizean goiz zabaltzen duten 
dendari eta ostalariak ez daude 
konforme ordutegi berriarekin. 
"Bidea itxita badago, bezero 

batzuek etortzeari uzten diote. 
Ordubete atzeratzearen erabakia 
oso kaltegarria da guretzako. 
Gero, esaten dute komertzioek 
bizia ematen diotela herriari, 
baina gure aurka doazen neurriak 
hartzen dira", adierazi dute Kale 
Zaharreko merkatariek. Honako 
hau gaineratu dute: "Udaltzainek 
eraman beharko lukete kontrola. 
Egon daitezela goizeko lehen ordu 
horietan hemen eta kontrola deza-
tela autoak zertara etortzen diren". 
Bestalde, Udalak erabakia eurekin 
kontsultatu gabe hartu duela ere 
badiote, eta hori ez zaie gustatu. 
"Denon artean erabaki behar dugu, 
bizilagun zein merkatarien iritzia 
hartu behar da kontuan, denok 
bizi behar dugu-eta elkarrekin 
kalean". Hain zuzen,Kale Zaha-
rreko merkatariek eurek eskatu-
ta, bilera egin zuten astelehenean 
Udaleko ordezkariekin, euren 
iritzia helarazteko.

Udal Gobernu taldetik, bes-
talde, gogorarazi dute erabakia 
Mugikortasun Planaren arabera 
hartu dela, eta gaineratu neurria 
ez dela behin betikoa, behin-behi-
nekoa baizik. Hala, kale horieta-
ko bizilagun eta merkatariekin 
lanean jarraitzeko asmoa dutela 
esan dute.

Erdiguneko piboteen ordutegi 
berria ez da guztien gustukoa
Kale zaharreko, Kale barriko eta atzeko kaleko zamalan ordutegia ordu bat 
atzeratu du udalak, mugikortasun Planaren baitan, behin-behinerako

Udaltzainak pibotea jaisten goizeko bederatzietan, kale Zaharrean.  |   irati goitia

I.g.  |  oñati

Bi urtean behin antolatzen duten 
Duruko Eguna ospatuko dute 
asteburu honetan. Domeka iza-
ten da egun nagusia, baina 
biharamunetik hasiko dira 
ospakizunetan. Hain zuzen, 
zapatuan mendiko bizikleta 
lasterketa egingo dute, 17:00etan, 
eta futbol partidua jokatuko 
dute, 18:00etan. Ondoren, txo-
kolate-jana izango dute. 

egun osoko festa 
Domekan, 11:00etan ekingo die-
te ospakizunei, Aierdiko aterpean 
egingo dute mezarekin. 12:00etan, 
herri kirol erakustaldia egingo 
dute Unamendiko gainean: tron-
tzan, txinga eramaten, aizkoran... 

Herri kirolak amaitu bezain 
pronto, pintxo-poteoa egingo 
dute, bertsolariek (Beñat Gaz-
telumendi, Egoitz Aizpuru eta 
Andoni Goitia) eta trikitilariek 
lagunduta. Pintxo-poteoa orain 
dela hogei urte hasi zuten, ber-
tako aterpeak ezagutzeko asmoz. 
Aurten, Belaskua, Zarzabal, 
Goiko Benta eta Aitzarte bisi-
tatuko dituzte. 13:00etan, herri-
ko hiru artzainek (Azpilleta, 
Errota eta Urzabal) erakustaldia 
egingo dute, Zarzabal aterpearen 
inguruan dagoen zelaian. Baz-
karia, berriz, 15:00 aldera izan-
go da Aierdiko aterpearen alboan 
dagoen bordan. Bazkalostean, 
bertsoak, musika eta festa izan-
go dira gauera arte.

Duruko eguneko ospakizunak: 
bertsoak, musika, herri kirolak...

Orain dela bi urteko Duruko eguna.  |   goiena
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M.A.  |  aretXabaleta

Hiru aste egin dituzte herriko 
udalekuetan 4 eta 12 urte arte-
ko 301 neska-mutikok, eta mar-
titzenean bukatu zituzten, jaial-
dia eginda. Ikuskizun polita 
eskaini zien talde bakoitzak 
gainerako lagunei eta senideei; 
abesti ezagunen doinuekin egin 
zuten dantzan Herriko Plazako 
agertokian: Txirri, Mirri eta 
Txiribitonen Saturnino, Gati-
buren Alkondarie eta beste 
hainbat. Hiru asteotan lagun 
izan dituzten 31 begiraleek ez 
zuten gutxiago izan gura, eta 
pirata jantzita eta ezpatak airean 
zituztela agertu ziren kantuan 
eta dantzan. 

barruko ekintza gehiago
Eguraldia ez dute lagun izan 
egun askotan: "Ondorioz, beste 
batzuetan baino ekintza gehia-
go egin ditugu barruan; ludote-
kan eta gaztelekuan dagoen 
sukaldean, esaterako. Kokale-
kuak aldatu egin ditugu, baina 
egin barik ez dugu ezer utzi", 
jakinarazi du Lur Delgadok, 
arduradunetako batek. Hala, 
herri inguruko auzoetara irtee-
rak egin dituzte, Galartzara 
gaua pasatzera joan dira eta 
Garaion (Araba) izan ziren guz-
tiak elkarrekin joan den eguba-
koitzean. "Ez dugu inolako ara-
zorik izan, eta bikain pasatu 
dugu", gaineratu du Delgadok.

Eguraldiak ez lagundu arren, 
udaleku "bikainak" izan dira

Neska-mutikoak, mozorrotuta, jaialdiko ikuskizunari begira.  |   iratXe bengoa

MIrArI AltUbE  |  aretXabaleta

Oporrak ate joka dituzte askok, 
baina oporretan kanpora joan 
aurretik Andramaixen berri eman 
gura izan du Kultura Sailak, bes-
te behin. Hala, astean banatu 
dute egitaraua etxerik etxe. 

nobedade bi 
"Adin guztietarako ekintzak bide-
ratzen saiatu gara. Egunez: kale 
animazioa, umeendako antzer-
kiak… Eta gauez, kontzertuak; 
hor ere adin guztiek gustuko duten 
emanaldiren bat ekartzen saiatu 
gara", argitu du Zigor Quintanillak, 
Kultura zinegotziak. Eta jaien 
aurrekontua da 69.229 eurokoa.

Ikurrinari agurra eginda hasi-
ko dituzte jaiak abuztuaren 14an, 
eta aurten, Ane Unanue izango 
da alkate txikia eta Beñat Larraña-

ga alkateorde txikia. Tradizio 
bihurtu diren ekitaldiak ez dira 
falta izango jaietan: mus txapel-
keta, salbea, Milagroko bandaren 
emanaldia, txirrindulari laster-
keta, profesionalen arteko pilota 
partiduak, sokamuturra eta herri 
bazkaria. Ohiko ekitaldiak bai, 
baina nobedadeak ere bai. Bi 
aipatu ditu Quintanillak: "Batetik, 
txirrindulari lasterketarekin 
batera ume eta gaztetxoendako 
lasterketak izango dira. Eta bes-
tetik, herri bazkaria gertatzeko 
beste enpresa bat hartu dugu; bi 
ontzitan egingo digu hark paella, 
eta, hala, gutxiago itxaron behar-
ko da bazkaltzeko". 

Horiez gain, kontzertuak dira 
nobedade: 14an, Anje Duhalde; 
15ean, Hesian talde nafarra; eta 
16an, erromeria giroa plazan eta 

rock kontzertuak txosnagunean. 
"Hilaren 17an mariatxiak izango 
dira, neska taldea. Hala, saiatu 
gara, batetik, euskal taldeen eta, 
bestetik, emakumeen presentzia 
bermatzen", dio zinegotziak.

Gazte ekimenak osatua 
Gazte Ekimeneko kideen propo-
samenekin osatu dute egitaraua. 
Haiek abuztuaren 13an hasiko 
dituzte jaiak mozkorra tomatea-
ren igoerarekin; eta kontzertu 
sorta handia iragarri dute jaie-
tarako: herriko rock taldeak; Las 
tea Party DJak; Euskabaret; Arka-
da Social, The Potes eta Niña 
Coyote eta Chico Tornado; eta 
Aldats eta Batek Daki. Horiez 
gain, egingo dituzte gazte afaria; 
euskal preso eta iheslarien alde-
ko bazkaria; eta jolasak plazan.

Paella bi Andramaixetan, 
"gutxiago itxaroteko"
6 eta 14 urte arteko gaztetxoek 'bizikleta festa' izango dute abuztuaren 16an

kultura Saileko kideak paella banatzen herritarrei Andramaixetan.  |   m.a.

M.A.  |  aretXabaleta

Ohiko osoko bilkura egingo du 
udalbatzak astelehenean, hilaren 
28an, 18:00etan. 

Hitzarmena Galdianorekin
Hitzarmen baten sinadura eta 
mozio bi izango dituzte eztabai-
datzeko. Hitzarmena da Udalaren 
eta Galdiano S.A. enpresaren 
artekoa eta Ibarra kiroldegiko 
lanei dagokio. Horiez gain, kon-
tu-hartzaileak hainbat jakina-
razpen egingo ditu. Eta galderak 

eta eskaerak egiteko aukera ere 
egongo da astelehenean, ohiko 
bilkura delako.

palestinar herriari elkartasuna 
Mozio bat EAJ alderdiak aurkez-
tu du, eta eus domeinuaren gai-
nekoa da. 

Bigarren mozioa, ostera, PSE
-EEko zinegotzi den Jorge de 
Castrok aurkeztutakoa da: Pales-
tinari laguntzeko eskaera, hain 
zuzen ere. Zera dio: "Palestinar 
herriarekin bat egin eta Gazan 

umeen eta zibilen aurka egiten 
dabiltzan sarraskia gaitzesten 
dugu; eta Israelgo gobernuari 
eskatu erasoak lehenbailehen 
gelditzeko eta palestinarren 
lurraldetik ateratzeko". Era 
berean, Udalari eskatuko dio 
2014ko aurrekontutik laguntza 
bideratzeko hara larrialdietara-
ko laguntza moduan Gazan bizi 
duten egoera arintze aldera. 
Mozioa onartuz gero, de Castro 
zinegotziak proposatu du osoko 
bilkuran bertan adostea alderdi 
guztien artean zenbat diru bida-
li. Eta laguntza humanitarioaren 
ardura duten nazioarteko era-
kundeen bitartez bideratuko dute 
hori gero.

Gainera, aretxabaletarrak 
animatu gura ditu palestinar 
herriari elkartasuna adierazteko 
egingo diren ekintzetan parte 
hartzeko.

Palestinari laguntzeko 
eskatuko du PSE-EEk
mozioa aurkeztu du astelehenean egingo duten 
ohiko osoko bilkuran eztabaidatzeko

PortaSolgo batzordea

Jaien ondorenak zapore gozoa utzi du Portasolen. Antolatzaileek 
eskerrak eman gura dizkiete auzotarrei eta Udalari, eta gogorarazi 
zozketako zenbakiak: 2.442; 4.169; eta 2.401. Argazkian, jaietan 
xakean jardun zuen mutiko kuadrilla: Oier, Galder eta Aitor, 
txapeldunak; eta Harri, Ibai, xabi eta Ibai, sariak eskuetan dituztela.

"Eskerrik asko auzotarrei!"

Uztailaren 26tik abuztuaren 
31ra bitartean udako ordute-
gia izango du Ibarra kirolde-
giak: astelehenetik zapatura, 
09:00etatik 14:00etara eta 16:00e-
tatik 20:00etara; eta domeke-
tan eta jaiegunetan, 09:00eta-
tik 14:00etara. 

Abuztuan, ostera, itxita 
egongo da astebete: 11tik 17ra 
bitartean. 

Ibarra kiroldegiak 
abuztuaren 11tik 17ra 
hartuko ditu oporrak

aretxabaleta
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MIrIAN bItErI  |  eSKoriatza

Auzitegi Nazionalean deklaratu 
dute asteon Iparragirre-Guenetxea 
sendiko lau kidek. Larraitz Ipa-
rragirrek gogorarazi duenez, 
1981ean, familiako bost kide atxi-
lotu zituzten, eta Gasteizko Poli-
zia Nazionalaren egoitzan hamar 
eguneko inkomunikazioa jasan 
ostean, poliziek idatzitako dekla-
razioa "mehatxupean eta aboka-
tu barik" sinatu zuten.

33 urte geroago, Auzitegi Nazio-
nalean deituak izan dira horieta-
ko lau, lekuko moduan deklara-
tzeko. Garai hartan Araba koman-
doko kide izatea leporatzen dioten 
Lorenzo Aiestaran epaitzen dabil-
tza egunotan Auzitegi Nazionalean. 
Eta hain justu, 1981ean sinatuta-
koa berresteko deitu zituzten 
eguaztenean eta eguenean. 

ama bergaratik
Anai-arrebek Madrilera joan behar 
izan zuten. Hasiera baten, 81 
urteko Maria Luisa Guenetxea 
ama ere Madrilera joateko dei-
tuta zegoen, baina helegitea aur-
keztu eta, azkenean, Bergarako 
epaitegian deklaratu zuen, bideo
-konferentzia bidez. Azken horren 
harira, honako hau salatu du 

Larraitz Iparragirre alabak: "Orain 
dela bi urte ere egon zen deituta, 
eta Madrilera joan behar izan 
zuen. Orain, behintzat, lortu dugu 
Bergaratik deklaratzea; bidega-
bekoa iruditzen zitzaigun".

Eskoriatzako Presoen Lagu-
nakek deituta, familiari babesa 
helarazteko eta konponbide demo-
kratikoaren bidean pausoak ema-
ten jarraitzeko konpromisoa 
berresteko elkarretaratzea egin 
zuten martitzenean plazan. Hona-
ko hau arbuiatu zuten: "Batetik, 
Euskal Herrian egun bizi dugun 

egoeran ez du inongo zentzurik 
horrelako ekimen judizialak egi-
teak. Bestetik, salatzea deklarazio 
horiek torturapean  hartu zirela, 
eta, gainera, gero konstituzionala 
ez zen lege baten menpean".  

Mozioa ere onartuta
Elkarretaratzea egitearekin batera, 
mozioa ere aurkeztu zuten; mar-
titzeneko osoko bilkuran jardun 
zuen udalbatzak horren gainean. 
Bilduko eta Elizateetako ordezka-
rien babesa jaso zuen, eta zinego-
tzi jeltzalearen abstentzioa. 

Plazan egin zuten elkarretaratzea, martitzen arratsaldean.  |   mirian biteri

Iparragirre-Guenetxeari babesa 
emateko elkarretaratzea egin dute
auzitegi nazionalak deitu ditu 1981ean sinatutako deklarazioa berresteko

M.b. |  eSKoriatza

Ordutegi berezia dute udal zer-
bitzuek. Udaletxea 10:00etatik 
13:00etara dago zabalik. Bestalde, 
kultura etxea itxita dago abuz-
tuan; eta baita liburutegia ere, 
uztailaren 31tik abuztuaren 24ra. 
Uztailaren 30era arte eta abuz-
tuaren 25etik 10:30etik 13:00eta-
ra eta 16:30etik 20:00etara egon-

go da hori zabalik. Ibarraundiko 
ateak ere itxita egongo dira abuz-
tuaren 9tik 31ra, biak barne. 

Kiroldegiari dagokionez, 
abuztuan, astelehenetik eguba-
koitzera 10:00etatik 14:00etara 
egongo da erabiltzaileen eskura. 
Azkenik, Hondakinen Bulegoa-
ren ordutegia, astegunetan, 
10:00etatik 15:00etara da.

Urtero moduan, abuztuan ordutegi 
berezia izango dute udal zerbitzuek 

M.b.  |  eSKoriatza

Aurten ere bisita gidatuak ger-
tatu dituzte Ibarraundi museo-
koek. Abuztuaren 4tik 8ra 
bitartean izango dira horiek: 
hain justu, astelehenean, abuz-
tuak 4, Zubiateko labea ikuste-
ko aukera izango da; martitze-
nean, Elorretako errota; eguaz-
tenean, Ibarraundi museoa; 

eguenean, Eskoriatzako herria; 
eta egubakoitzean, Atxorrotz. 
Azken horretan, ingurune horre-
tan egiten diharduten lanak 
azalduko ditu Iñaki Sagredo 
historialariak.

Bisita guztietarako hitzordu 
bikoitza dago: 11:00etan, eus-
karaz izango dira azalpenak, 
eta 12:00etan, gazteleraz.

Abuztuaren 4tik 8ra bitartean bisita 
gidatuak egingo dituzte Ibarraundikoek

M.b.  |  eSKoriatza

Amaiera borobila emango dio-
te bihar, zapatua, Aitzorrotz 
Kultura Elkarteak antolatuta-
ko Errekan Gora jaialdiari. 
Kashbad eta Eratu taldeak 
arduratuko dira horretaz. 

Santa Mariñe plazan joko 
dute, 22:00etan. Eratu taldekoak 
izango dira agertokira igotzen 
lehenak; haiek amaitzean, Arra-
kala izeneko lan berria  aurkez-

tuko dute Kashbad taldekoek. 
Aitzorrotzekoek jakinarazi dute 
barra zerbitzua jarriko dutela, 
20:00etan hasita.

Orain arte Errekan Goran 
parte hartu duten taldeen balo-
razioa ere egin du Iñaki Korta-
zar antolatzaileak. "Oso pozik" 
daudela jakinarazi du, kontzer-
tu guztiek "bere tokia" izan 
dutelako eta harrera "ezin hobea" 
izan dutelako. 

Eratu eta Kashbad taldeekin agurtuko 
dute bihar Errekan Gora jaialdia

o h a r r a k

ikaStaroa
Gorosarri landetxean positiboa 
izaten ikasteko ikastaroa dago 
martitzenean, goizez eta arra-
tsaldez. Interesatuek etzi, dome-
ka, baino lehen eman behar 
dute izena 607 11 53 97 telefono 
zenbakian edo teresa.aranzibia@
jario.es posta elektronikoan.

jolaSGunea
Udaleku irekiak atzo amaitu 
baziren ere, Santa Mariñe pla-

zako jolasgunea eguaztenera 
arte zabalik egongo dela jaki-
narazi du Udalak (hilak 30). 
Kiroldegiko obrak direla eta, 
umeendako gunea egokitu dute 
aurten; egunero, 18:00etatik 
20:00etara bitartean, mahai-fut-
bolak, sareak, saskiak, ping-
ponga eta baloiak daude era-
bilgarri plaza horretan; bero 
egiten duen egunetan, uraren 
ihinztagailua ere zabaltzen da, 
haurrek jolas egin dezaten.

M.b.  |  eSKoriatza

Udako oporren aurreko azken 
osoko bilkura egin zuten marti-
tzenean. Besteak beste, Iñaki Madi-
nabeitiak Elizateetako zinegotzi 
karguari uko egin izanaren berri 
eman zen han; eta baita zerrenda-
ko hurrengo hautagai Dorleta 
Aperribaik kargua hartzeari uko 
egin diola ere. Zinegotzi kargua 
hartu zuena Puri Regidor izan zen; 
EAJ-PNVko zinegotzi berria da, 
Aitor Urrutiaren ordez. 

Kargu uzte horiek eragina izan 
dute udal batzorde informatzaileen 

eta hainbat erakunde eta elkarte-
ren osaeran, eta martitzenean, 
izendapen berriak ere egin ziren. 
Aurrerantzean, Puri Regidor izan-
go da EAJ-PNV udal taldeko boze-
ramailea, eta Urrutiak parte har-
tzen zuen erakundeetarako udal 
ordezkari ere izendatu zuten. Eli-
zateetako elkarteko bozeramaile 
eta bestelako izendapenak irailean 
zehaztekotan geratu ziren.

%0,3ko igoera
Bestalde, udal haur eskolako 
zerbitzuaren erabiltzaileek hurren-

go ikasturtean ordaindu beha-
rreko tarifak ere onartu zituen 
udalbatzak, aho batez. %0,3ko 
igoera izango dute horiek. Zaha-
rren egoitzan Jose Arana patro-
natuak egindako obrak gizartea-
ren interesekotzat jotzearen alde 
ere agertu ziren zinegotzi guztiak; 
horri esker, obra tasan %95eko 
hobaria izango dute. 

Bestetik, Ezker Anitzak Gaza-
ko egoerari buruzko mozioa ez 
zen eztabaidatu, Juan Luis Meri-
no zinegotzia ez zelako izan oso-
ko bilkuran. 

Puri Regidorrek zinegotzi kargua hartu 
du eta Iñaki Madinabeitiak, ostera, utzi
udalbatzak ohiko osoko bilkura egin zuen martitzen arratsaldean
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Iñaki Agirrek, hamar urteren 
ostean, Antzuolako taldeari agur 
esan dio, 28 urterekin: "Pena eman 
dit, baina urratsa egin beharra 
dago". Taldea goian utzita eta 
helburua beteta doa kapitain 
ohia: "Orain dela lau urte futbo-
la utzi gura nuen, baina klubak 
eskatuta jarraitu dut. Izan ere, 
beheko kategorietatik ez zetorren 
jokalaririk. Horregatik, jarraitzea 
erabaki nuen. Baina iaz igo ostean 
erabakia hartuta nuen: aurten 
azkena izango zen". Infantiletatik 
gazte mailara arte Urolan aritu 
zen. "Antzuolan ez zegoen talde-
rik eta horregatik joan nintzen 
Urolara. Gazte mailatik berriro 
Antzuolara etorri nintzen, lagu-
nekin batera aritzeko". 

Futbolak asko eman diola dio. 
"Futbolak eman didan handiena 

lagunak dira. Zaila da errotik 
moztea futbolarekin dudan harre-
mana, eta, horregatik, tarteka 
entrenatzera ere joango naiz Ezta-
lara", gaineratu du. 

baja garrantzitsuak 
Baina Agirre ez da taldea utzi 
duen jokalari bakarra. Josu Zubi-
karai eta Josu Asensio beteranoek 
ere agur esan diote taldeari. Aipa-

tu behar da Jon Iturbek Beasai-
nen jokatuko duela aurrerantzean. 
"Atezain gaztea da Iturbe eta 
aukerak ditu. 22 urte ditu, eta ea 
han ikasteko aukera daukan".

Antzuolarendako baja garran-
tzitsuak diren arren, taldea ondo 
ikusten du Agirrek datorren den-
boraldiari begira. 

Murua eta Garin entrenatzaile
Jon Muruak eta Ekain Garinek 
hartuko dute Antzuolaren gida-
ritza aurrerantzean. Ilusioz eta 
gogotsu daude arrasatearrak. 
Jokalariak oso gustura daude eta 
harrera bikaina egin diete bi 
entrenatzaileei. "Dagoeneko entre-
namenduak egin dituzte Murua-
rekin eta Garinekin. Herriko 
jaien aurretik egin zuten lehena. 
Ondo egingo dituzte lanak". 

Bai Murua eta baita Garin 
ere eskarmentudun jokalariak 
dira. Gainera, Mondran entrena-
mendu saio asko egindakoak dira 
biak ala biak.

Oraindik fitxaketak izan dai-
tezkeela dio Agirrek. "Urtea luzea 
egiten da eta jokalari beharra 
dago; oraindik ez dago taldea 
osatuta; kapitaina zein izango 
den ere ez dago erabakita", dio.

Iñaki Agirre: "Futbolak urte hauetan 
eman didan handiena lagunak dira"
antzuola futbol taldeak aldaketekin hasiko du denboraldi berria; lau jokalari 
garrantzitsuk taldea utzi dute eta entrenatzaile berriak izango ditu

Agur esan duten jokalariei agurra egin zieten.  |   iñaKi agirre

O
intxe jaixak bukatu 
dittugula-eta (sanfer-
miñetan bezela), dato-
rren urtekuak prepa-

ratzen hasi biharko gara. 
Egixa esan, beti izen dia bere-
zixak Antzuolako jaixak, eta 
aurtenguak be holaxe izan 
dia. Eta badakizue zer? Bai 
jaixak aurrera etaratzeko, bai 
ekintzak antolau eta egitteko, 
bai hau eta bai bestia egitte-
ko gutxi batzuk jardun dabe-
la jo eta fuego lan eta lan. 
Hori da meritua!

Eguneko zortzi lanorduak 
24 bihurtzen jakue. Zenbat 
ardura, zenbat burukomin, 
zenbat gau lorik egin barik, 
egitteko daren gauzei bueltak 
emuten, azken momentuko 
ezustiei konponbidia topa-
tzen. 

Herrittarrok beti kejau 
izen gara (neuregandik hasit-
ta): "Hau hobeto zan beste 
modu batera egittia, hau ez 
jakula gustau, bestia ez dakit 
zer...".

Hobe giñuke beste batzuk 
borondate eta ilusiño guztia-
kin egin dabena eskertzia, 
erei esker egitten baitia herri-
ko jaixak. Eta bide batez be, 
aber danok hurrengo urtietan 
pixkatxo bat gehixau inplika-
tzen garen (neu lehena) jaixak, 
urtero bezela, onak, alai eta 
aberatsak izan deixen, hobe-
to esanda: sekula baiño jai 
hobiak izan deixen. Beraz 
(peloteo pixkat egittia ez jaku 
bape geizki etorriko-eta), milla 
esker: Jone, Valen, brigada, 
alkate, kontzejal, gaztetxe, 
langille, ez langille eta parte
-hartzaille guztioi!

Gora Antzuola eta antzuo-
larrak! Gora!

Gora Antzuolako
jaixak!

n i r e  u s t e z

AlAItZ 
JAUrEgI

Udalak ordutegi berezia izan-
go du abuztuan. Hala, bulego 
orokorrak eta gizarte zerbi-
tzuak goizeko bederatzietatik 
eguerdiko ordu bata arte zaba-
lik egongo dira herritarren 
zerbitzura. 

Bake epaitegiak normal 
jardungo du; ohikoa den 
moduan, eguenetan 09:00eta-
tik 14:00etara egongo da zaba-
lik, hain justu ere. 

Liburutegia eta udal gim-
nasioa itxita egongo dira 
abuztuan. 

Herriko kirol instalazioak, 
aldiz –pilotalekua eta Eztala 
futbol zelaia–, abuztuan egun 
osoz zabalik izango dira herri-
tarrek erabiltzeko.

Udal zerbitzuek 
ordutegi berezia 
izango dute abuztuan

MAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Azaroan hasi gura ditu Udalak 
Zupideko biribilgunea egiteko 
lanak. Herriak azken 25 urteetan 
eskatu eta desiratu izan du hori. 
Aurten, Diputazioarekin lortu-
tako adostasunari esker posible 
izango dela azpimarratu zuen 
Ima Beristain alkateak martitze-
neko osoko bilkuran: "Hiru urte 
daramatzagu lanean, eta aurten 
lortu dugu adostasuna Aldundia-
rekin. Hala, Zupide baserriko 
lurrak eskuratuko ditugu. Urte 
bukaerarako egitea posible izan-
go dela uste dugu". 

Hirigintza teknikari Valen 
Moñuxek dio biribilgunea txi-
kiagoa izango dela: "Aurreikusi-
tako lehenengo obra oso garestia 
zen eta oraingoa karril bakarre-
koa izango da. Hainbat irtenbide 
aztertuta, proiektua ondo egoki-
tzea erabaki da. Karril bakarra 
izatea nahikoa dela aztertu da; 
beraz, biribilguneak 27 metroko 
diametroa izango du".

Bergarako noranzkoan dato-
rrenak Antzuolan sartzeko erre-
pidea zeharkatu behar du. "Egun, 
biribilgunea da irtenbiderik one-
na. Hiru sarrera ditugu herrian 
eta biribilgune bat ere ez. Ezin-
bestekoa da Zupidekoa egitea. 
Autobusendako sarrera egokia 
da eta herrian ere ez lirateke 
sartuko. Herriko zirkulazioa asko 
hobetuko da; izan ere, aurrera 
begira zirkulazioan aldaketak 
egiteko aukera eskaintzen du".

diru laguntza itzuli beharra
1998an, Olaran berritzeko Euro-
pako diru laguntza jaso zen: 174.000 
euro inguru. 2006an, ordea, Euro-
patik etorritako ikuskaritza batek 
atzera bota zuen laguntza, zenbait 
baldintza ez zirelako betetzen. 
Orain, hamaika urteren ostean, 
kopuru hori itzuli beharra dauka 
Udalak, derrigor. "Soberakina 
daukagu, zintzilik zegoen ordain-
keta hori egiteko. Behartuta gau-
de eta epe laburrean egin behar 
da, gainera". Horregatik, urgen-
tziazko kreditu aldaketa onartu 
zen osoko bilkuran.Zupideko biribilgunea egingo dute erretratuko GI-632 errepide zatian.  |   m.a.

Zupideko biribilgunea aurten 
egin gura du Udal Gobernuak
udalak, gipuzkoako aldundiarekin adostasuna lortu ostean, lurrak eskuratuko ditu biribilgunea egiteko

Bide bakarreko 
biribilgunea

Horixe da proiektuaren lehen 
trazatua. Hainbat irtenbide 
aztertuta, bide bakarrekoa 
izango da biribilgunea. 
Horrelako errepide eta obra 
batendako nahikoa dela azaldu 
du Valen Moñuxek.

400 metro karratuko 
azalera dauka desjabetuko den 
lursailak. Eta lanek irauten 
duten bitartean, 200 metro 
karratu okupatuko dira.

Irailean jarriko da proiektua 
jendaurrean eta herritarrek 
alegazioak aurkezteko epea ere 
zabalik izango dute. 

GI-632 GI-632

Sagasti auzoa

S
ag

as
ti

antzuolaKo udala
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Xabi igoa

Joan den aste bukaeran Santa Marina jaiak ospatu zituzten Arexolan. 
Egubakoitzean, Sebastian Lizasok eta Aitor Mendiluzek girotutako 
bertso afarian 85 bat lagun elkartu ziren. Zapatu eguerdiko ziklismo 
proban 30 txirrindulari inguruk hartu zuten parte. Auzotarren arabera, 
"oso giro onean" joan dira aurtengo festak.  

Santa Marina jaiak, "giro onean"

Santiago jaiak gaur Gureian: Xabi Igoaren eta Paula 
Amilbururekin bertso bazkaria, besteak beste
Gaur, Santiago eguna, jaiak ospatuko dituzte Gureia auzoan. Adin 
eta gustu guztiak asetzeko moduko egitaraua prestatu dute auzo-
tarrek: meza (12:00), trikitilariek girotutako poteoa (13:00), bertso 
bazkaria Xabi Igoa eta Paula Amilburu bertsolari aramaioarren 
eskutik (14:30) eta umeendako jolasak bazkalostean. Antolatzaileen 
arabera, 25 bat lagun espero dituzte bazkarian; umeendako jola-
sak honako hauek izango dira, betiere, eguraldiak laguntzen badu: 
ur jolasak, Altxorraren bila eta askotariko tailerrak.

Aurtengo udalekuetan parte hartu duten haur eta begiraleen talde argazkia, pilotalekuan.  |   ana muñoa

J.b.  |  aramaio

Martitzenean amaitu ziren uda-
lekuak. Hilaren 9a ezkero 111 
umek –azken orduan lau haurrek 
eman zuten izena– askotariko 
ekintzez gozatu dute: "Aurten ere 
oso ondo egon dira", dio Ana Muñoa 
arduradunak. Eguraldia beste 
urte batzuetakoa baino eskasagoa 
izan arren, ekintzetan ez du ape-
nas eragin: "Irteera bat ez dugu 
egin, Andra Mari ermitara egin 
behar zena. Otxandioko igerile-
kuetara egin ditugun irteeretan, 

adibidez, sekulako eguraldia izan 
dugu. Arrakastatsuena den ekin-
tza denez, garrantzitsua da egu-
raldi ona egitea; aurten, prime-
rakoa egin du". 

ekintza asko landa eremuan
Ekintzei dagokienez, landa ere-
muan egindakoak nabarmendu 
ditu Muñoak; horren adibide da 
Gantzagako ortu ekologiko bate-
ra egindako irteera: "Hainbat 
umek ortua dute etxean, baina 
ekologikoa ez. Konturatu dira 

ezberdina dela, eta asko ikasi 
dute". Horrez gain, txikienek bro-
koliak landatu zituzten. Bestalde, 
Ur eta Zikin Eguna ere "asko" 
gustatzen zaie umeei, udalekue-
tako arduradunaren arabera. 

azken festa ere, "oso ondo" 
Martitzeneko azken festan mun-
duko askotariko arrazez mozo-
rrotu ziren, taldeka. Ikuskizuna 
Bizente Goikoetxea plazan eskai-
ni zuten eta "oso ondo" egon zen: 
"Oso denbora laburra izaten dugu 
koreografiak prestatzeko eta iku-
si da begiraleek lan handia egin 
dutela. Umeak gustura ibili dira, 
eta baita ikusleak ere".  

Espero baino lehenago amai-
tu zuten. Hala, askari handia 
(merendola) parkean egin ostean, 
jolas librerako tartea ere izan 
zuten. Datorren urtera arte! 

Ekintza berriekin, "oso 
ondo" egon dira udalekuak
eguraldiak ekintza bakarra zapuztu du; otxandioko 
igerilekuetarako irteera izan da arrakastatsuena

JOkIN bErEZIArtUA  |  aramaio

Martitzenero udaletxean elkartzen 
den Biomasa Batzordeko kide 
gehienek eta proiektuarekiko 
interes berezia duten herritarrek 
Soriako Olvega herrira egin zuten 
bisita hilaren 18an. Biomasa 

Batzordea Udaleko ordezkariek 
eta herritarrek osatzen dute; 
Udaletik joan ziren Ramon Aju-
ria alkatea, Mendietako zinegotzi 
Martin Ibabe, Ingurumen tekni-
karia, aparejadorea, Aramaio 
Basarri Barri egitasmoko ordez-

kari Aitor Larrañaga eta udal 
idazkari Eñaut Azkoaga. 

Olvegan martxan duten Dis-
trict Heating instalazio bat ikus-
tera joan ziren, egurrezko ezpa-
larekin berotutako ura garraia-
tzeko sarea bertatik bertara 
ezagutzera: "Instalazio horrekin 
Olvegako hainbat eraikin publi-
ko, ikastetxe, enpresa eta zenbait 
etxebizitza pribatu ur beroaz 
hornitzen dira egun. Bertako 
instalazioa kudeatzen duen 
enpresako teknikari batek euren 
esperientzia eta aspektu tekni-
koak azaldu zizkigun", adiera-
zi dute. Bertan, bederatzi mega-
watteko potentzia dute, hiru 
megawatteko galdaretan bana-
tuta. Gero, eraikitzen ari diren 
beste instalazio bat bisitatu 
zuten, hiriburuan. Azaldu dute-
nez, planta berri horrek hama-
lau megawatteko potentzia 
izango du, eta, eraikin publikoez 

gain, etxe pribatu batzuk ere 
hornituko ditu.

bateragarriak diren ondorioak 
Izan ere, bisitaren helburua izan 
da dagoeneko martxan dauden 
instalazioetatik ikastea: "Beste 
gune batzuetan arrakastatsuak 
diren esperientzietatik ikasi gura 
dugu, ikasitakoa etorkizunean 
Aramaioko proiektuan aplikatu 
ahal izateko". 

Bisitarekin pozik geratu ziren: 
"Oso aberasgarria izan zen. Hala-
ko proiektu bat martxan jarri 
aurretik, beste esperientzia arra-
kastatsu batzuk ikustea ondo 
datorkigu, eurek izandako oztopo 
edo akatsak ekiditen saiatzeko. 
Bide batez, gure proiektuarekin 
bateragarriak izan daitezkeen 
ondorioak atera ahal ditugu". 

potentzia, alde nabarmenena
Olvegako proiektua eta Aramaion 
ezarri gura dena ez dira berdi-

nak, baina "lotura handiak" 
dituzte: "Olvegako planta hor-
nitzeko bertako edo ingurueta-
ko egurra erabiltzen dute. Horrek 
lotura handia dauka gurean 
martxan jarri gura den proiek-
tuarekin, energia berritzaile eta 
jasangarria kontsumitzeaz apar-
te bertako egur baliabideak 
erabiltzea delako asmoa". Poten-
tzia da alde nabarmenena; Sorian 
eskaria askoz handiagoa da: 
"Han kontsumoa askoz altuagoa 
da, baina halako potentzia iza-
teko lekua ez da handia. Bes-
talde, oraindik obretan dagoen 
instalazioan hilabete bakar baten 
egindako aurrerapena itzela 
izan da. Lan nekeza egin dute, 
besteak beste, bezeroak lotzen 
eta Udalaren baimenak lortzen. 
Baina hilabete bakarrean horren-
beste aurreratu izanak arreta 
eman zigun". Irailean hasiko da 
herritarrak sentsibilizatzeko 
kanpaina. 

Biomasa ereduak 
ezagutzen, bertan 
ezarri aurretik
biomasa batzordeak olvegako (Soria) instalazio 
bat bisitatu zuen: "oso aberasgarria izan da"

Soriako hiriburutik gertu obretan dagoen instalazioa. Galdarak bertatik bertara bisitatu zituzten.  

Bisiten ostean bazkaria egin zuten, bueltatu aurretik.  |   argazKiaK: aramaioKo udala
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UbANE MAdErA  |  leintz gatzaga

Udalerriko gatz fabrika bidera-
garria dela uste du Gatzagako 
Udalak, eta, negozioa berrabia-
raziz gero, lanpostuak sortuko 
lituzkeela ere bai. 

Horixe ondorioztatu dute 
gatzarekin atzera ere negozioa 
lor daitekeen aukera aztertzeko 
hilabeteotan landu duten bide-
ragarritasun planetik. Hala, 
orain, landutakoaren errepasoa 

egin,  eta abuztu aurretik Deba-
goieneko Mankomunitateari 
aurkeztuko diote emaitza. Izan 
ere, Debagoiena Eraldatzen ize-
neko proiektu orokorraren zati 
bat da Leintz Gatzagako gatz 
fabrikaren gainean landutako 
proposamena. 

ur-gaziko iturburu bakarra
"Hainbat atal landu ditugu bide-
ragarritasun planean: gaur egun-

go egoera zein den, gatzaren 
merkatuaren egoera zein den 
eta gatzaren ekoizpenaren eta 
gatzaren salmentaren analisia", 
jakinarazi du Eugenio Otsoa 
alkateak. 

Bada, bideragarritasun plana 
Mankomunitateari entregatu 
ostean, hark Debagoiena Eralda-
tzen proiektu osoa Gipuzkoako 
Foru Aldundiari emango dio, eta 
erakunde horrek izango du gaia-
rekiko azkeneko berba. "Gipuz-
koan ur-gaziko iturburua dugun 
herri bakarra izanda, eta hortik 
gatza ateratzeko baliabide guztiak 
eskura izanda, Gipuzkoarendako 
eta Debagoienerako oso proiektu 
interesgarria dela uste dut. Gurean 
jatetxeena da dugun jarduera 
ekonomiko nagusia, artisautza-
rekin lotutako negozio txiki 
batzuekin eta ganaduarekin lotu-
takoekin batera; beraz, oso ondo 

legoke halako zerbaitek aurrera 
egitea", azpimarratu du Gatza-
gako alkateak. 

"Gatz ekologikoa aterako genu-
ke, lanpostuak sortuko lirateke 
eta, gainera, konbinatu ahal izan-
go litzateke gatzaren negozioa 
gaur egungo Gatz Museoaren 
jardun turistikoarekin. Uste dut 
denon artean zerbait onuragarria 
egin ahal izango genukeela", gai-
neratu du Otsoak.   

Museoa, abuztuan ere zabalik
Bien bitartean, Gatz Museoak 
jarduera turistikoarekin segitu-
ko du, azken urteotan moduan. 
Abuztuan, gainera, ez ditu ateak 
itxiko, eta ohiko ordutegiarekin 
jardungo du. Bisiten ardura Euge-
nio Otsoa alkateak berak, Kultu-
ra zinegotzi Iñaki Agirreurretak 
eta Turismo teknikari Iraitz Laz-
kanok izango dute.

Gatzaren negozioa 
bideragarri ikusten du 
Leintz Gatzagako Udalak
gatza ateratzeko aukeraren bideragarritasun 
plana landu, eta orain entregatuko dute

Irailaren 3ra arte, gatzagarrek 
izaten duten mediku zerbitzua 
eten egingo da, oporrengatik. 
Hau da, ez da medikurik izan-
go Gatzagan bertan. Osasun 
kontuetarako Eskoriatzako 
anbulatoriora jo beharko da, 
08:00etatik 15:00etara bitartean 
(943 71 44 52). Eta 15:00etatik 
17:00etara tokatzen bada medi-
ku beharra, orduan Aretxa-
baletako anbulatoriora jo 
beharko da (943 71 19 59). Eta 
17:00etatik aurrera tokatuz 
gero, Arrasateko Eskualdeko 
Ospitalera (943 03 53 00).  

Bestalde, eta udal zerbi-
tzuei dagokienez, hor ez da 
aldaketarik izango eta urteko 
jardun arrunta izango dute.

Abuztuan ez da 
medikurik izango 
Leintz Gatzagan 

elgeta, leintz gatzaga
elGeta

leintz GatzaGa

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeta

Udalak eta Debagoieneko Man-
komunitateak lanean dihardute 
Elgetan hiri-hondakinak biltzeko 
sistema berria ezartzeko. Eraba-
kita dago, esate baterako, ekarpen
-guneak zortzi izango direla eta, 
gutxi gorabehera, gaur egun duten 
kokapena izango dutela.

Tartean txipa duten edukion-
tziak egongo direnez, nork bere 
ekarpen-gunea erabili beharko 
du, eta Udalak eginda dauka 
banaketa nork zein ekarpen-gu-
ne erabili beharko duen. Hain 
zuzen, Udalak egunotan banatu-
ko ditu eskuorriak etxerik etxe; 
aldaketarik eskatu nahi izanez 
gero, berriz, irailaren 5era arte 
dute herritarrek. 

lehen aldaketak udazkenean 
Abuztuan, ekarpen-guneak dimen-
tsionatuko ditu Elgetako Udalak. 
Iraileko lehenengo hamabostal-
dian hasi gura dituzte sistema 
berria herritarrei aurkezteko 
ekimenak. Besteak beste, infor-
matzaileak ibili dira herrian. 

Eta, gauzak ondo bidean, iraile-
ko bigarren hamabostaldirako 
aurreikusten du Udalak kuboen 
eta txipen banaketa.

Martitzenean elkartuko da 
udalbatza uztaileko osoko bilku-
ra egiteko. Eta, besteak beste, 
bilketa sistema berria ezartzeko 
onarpen ofiziala egitea izango 
dute mahai-gainean.

Hondakinendako 
ekarpen-guneen 
banaketa gertu dago 
egokitutako ekarpen-gunea aldatu gura dutenek 
irailaren 5era arteko epea dute eskaera egiteko

kafe antzokiaren 
esleipena

Udalbatzak martitzenean mahai 
gainean izango duen beste 
gaietako bat Espaloia kafe 
antzokiaren esleipen berria da.

Sebastian rodriguezek, 
Batirtze Arantzabalek eta 
Virginia Imazek osatutako 
lantaldea da lehiaketa 
publikora aurkeztu den bakarra. 
Onartuz gero urtero berritu 
daitekeen lau urterako 
esleipena izango litzateke.

Azken txanpan dira herri eskolako 
lanak. 2 urteko umeen gelak itxura 
berria du: handiagoa eta 
zabalagoa da. Irailean talde 
handia hartuko du gela horrek, eta 
ezinbestekoa zen handitzea. 
kanpoko aldean, berriz, 
ur-filtrazioak saihesteko lanak 
egiten ari dira Goitu enpresako 
beharginak. 

Eskolako lanak,
azken txanpan

l.z.

Salbador eguna, orain dela bi urte.  |  leire Kortabarria

l.Z.  |  elgeta

Santiago eguna da gaur, eta 
ospakizuna dute Goimendi 
auzoan. Egun osoko egitaraua 
prestatu dute, 11:00etan hasita. 
Meza eta soka-dantza egingo 
dituzte lehenengo. Bertsolariak, 

trikitilariak eta herri kirolen 
erakustaldia ere egongo dira. 

Salbador eta San roke 
Abuztuan beste bi jai ospatuko 
dira Elgetan: Salbador eguna 
eta San Roke eguna. Salbador 

eguneko bazkarirako txartelak 
salgai daude Haizea eta Patxi 
tabernetan. San Roke eguneko 
bazkarirako txartelak, berriz, 
Haizea tabernan, Maialde lan-
detxean eta Ugari dendan egon-
go dira salgai laster. 

Salbador eta San Roke jaiak izango dira abuztuan

SALBADOr
EGUNA

abuztuak 6

12:00 meza, ermitan. 
ondoren, mokadutxoa, 
buruhandiak eta 
bolo-jokoa.

14:00 txikiteoa auzoko 
tabernetan.

15:00 auzo-bazkaria. 
bazkalostean, jose 
gardoki soinu-jolea.

SAN rOkE 
EGUNA

abuztuak 16

00:01 Su-artifizialak eta 
iazko argazkiak ikusgai.

11:00 etxafuegoak.

12:00 meza ermitan. 
ondoren, pintxoak.

13:30 triki-poteoa.

14:30 bazkaria.

17:00 erromeria.

SANTIxAU 
EGUNA

uztailak 25

11:00 meza, ermitan. 

12:00 Soka-dantza.

12:30 bertsolariak eta 
trikitilariak.

13:00 umeendako jokoak.

18:00 herri kirolak.

19:00 bertsolariak eta 
erromeria. tartean, zozketa.
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Mendi bizikleta

x.U.  |  arraSate

Aretxabaletako gaztea buru
-belarri dabil Enduro World 
Series barruko lasterketetan 
parte hartzen. Uztailaren 16an 
Italian lehiatu zen, eta, egu-
raldiak bizkarra eman bazion 
ere –lehenengo egunean bere 
txanda hasi baino hamar 
minutu lehenago ekaitza bota 
zuen, eta zirkuitua zaildu–, 
450 lagunetik 79. postuan 
amaitu ahal izan zuen bi egu-
neko lasterketa. 

Aste barruan, ostera, 
Orbea Enduro Crew taldeko 
riderrak AEBetarako bidea 
hartu du, Coloradon egingo 
dute-eta EWSko bosgarren 
proba. Aretxabaletakoa uztai-
laren 25etik 27ra bitartean 
lehiatuko da munduko one-
nekin batera. 

markel uriarte 
Coloradon da, 
eWsko 
lasterketan

atletiSMoa

xAbIEr UrZElAI  |  arraSate

Martitzenean amaitu zitzaion 
Malen Ruiz de Azuari AEBetako 
abentura (Munduko Junior Txa-
pelketa), eta baita denboraldia 
ere. Malen Ruiz de Azua ez zen 
egueneko finaletarako sailkatu, 
eta 15. sailkatuta amaitu du txa-
pelketa –rankingean 24. lekuan 
zegoen txapelketa aurretik. 

Eugenera (Oregon) joan aurre-
tik jakinekoa zen finalean sartzea 
oso zaila izango zela, eta hori ez 
lortuta ere posible zela pozik 
geratzeko moduko lana egitea. 
Bada, horrela izan da, Arrasate-
koak lau metroko marka egin 
zuen-eta martitzeneko kanpora-
keta saioan. Baina oso-oso gertu 
izan zuen finalerako txartela. 

Aurreikusi baino kale gehia-
go egon ziren martitzenean, eta 
finalerako txartela ez zen beste-
tan bezain garesti egon. Hala, 
3,60ko eta 3,75eko markak erraz 
gainditu ostean, Malen Ruiz de 
Azua 3,90ekoan trabatu zen. Ezin 
lehenengoan, eta ezin bigarrenean. 
Balio gabeko bi salto. Alarma 
guztiak piztuta, azkarregi esan 
behar ziolako txapelketari agur. 
Baina ez; presioa gainetik kendu, 
eta hirugarrenean ondo gainditu 
zuen listoia. 

Aurrerapauso handia egin 
zuen hor, hurrengo marka lau 
metrokoa zelako; hau da, bere 
marka pertsonaletik oso gertu 
ibili behar zen [4,02]. Eta hor 
hegan egin zuen, lehenengoan 

gainditu zuen-eta listoia. Hurren-
go pausoa: 4,10. Hori gainditzeak 
esan nahi zuen Ruiz de Azuak 
errekor pertsonala ekarriko zukee-
la AEBetatik, eta finalean sartu-
ko zela. Hirugarren saiakeran 
gertu izan zuen helburua, "baina 
gai zela sinestea falta izan zitzaion", 
adierazi du Jonathan Perezek, 
txapelketa on line, eta urduri, 
jarraitu zuen entrenatzaileak.

kanpoan, oso gutxigatik  
Hala, 4,10eko markarekin hamai-
ka atleta sailkatu ziren, eta azke-
neko txartela 4 metrotan geratu 
zirenen artean erabaki behar zen. 
Hor, 3,90ekoan bi balio gabeko 
egin zituelako Ruiz de Azuak 
aukerak galdu zituen, eta Reena 
Koll estoniarrak egin zuen aurre-
ra. "Pozik geratu da Malen eta 
bere marka pertsonaletik oso 
gertu. Badakit Malenek arantza 
txiki bat izango duela, entrena-
menduetan 4 metroko saltoak 
erraz egiten dituelako. Baina 
txapelketa batera iritsi eta onena 
ematea ez da batere erraza, nik 
ondo dakit hori. Hau ez da mate-
matika hutsa, poliki-poliki egiten 
da aurrera. Txapelketa ona egin 
du". Orain, atseden hartuko du. 

oso gutxigatik, baina 
finaletik kanpo geratu da 
malen ruiz de azua
3,90eko markan balio gabeko bi salto egiteak utzi 
zuen Ruiz de Azua egueneko finaletatik kanpo

ruiz de Azua, Eugenen.  |   j.Perez

eSanak

"Arantza txiki 
bat izango du, 
baina lan ona 
egin du" 
j o n at H a n  p e r e z   |   e n t r e n at z a i l e a

IrAtI gOItIA  |  arraSate

Arrasaten dagoen Atxabalpe fut-
bol zelaia erabiliko du Eibarrek 
entrenamenduetarako. Horrela 
hitzartu du kirol elkarteak Arra-
sateko Udalarekin. 

urtebeterako akordioa 
Eguaztenean sinatu zuten hitzar-
mena Inaxio Azkarragaurizar 
Arrasateko alkateak eta German 
Albistegi Eibar Kirol Elkarteko 
Administrazio Kontseiluko kideak. 
Ekitaldian izan ziren Joserra 
Askasibar Arrasateko Udaleko 
Kirol zinegotzia eta Gorka Una-
muno Atxabalpeko obrak zuzen-
duko dituen arkitektoa ere.

Urtebeterako akordioa da 
sinatu dutena eta urtero berri-
tzeko aukera izango dute bi 
aldeek. Hitzarmenaren arabera, 
Eibarrek entrenamenduetarako 
bakarrik erabili ahal izango ditu 
Atxabalpeko futbol zelai zaha-
rreko instalazioak: zelaia eta 
aldagelak. Ez, ordea, errekatik 
hurbilen dauden harmailak, ezin 
daiteke-eta egoera onean daude-
la bermatu.

Eibarrek entrenamendu saioe-
tarako zelai baten beharra zuen, 
eta halaxe esan zuen Belastegik 
sinadura ekitaldian: "Guk badau-
kagu gure zelaia, baina egunero 
han entrenatuz gero, hondatu 
egingo da. Beraz, entrenatzeko 
propio erabiliko dugun zelaia 

behar genuen. Libre zegoena eta 
belar naturalekoa. Izan ere, badu-
gu zelai artifiziala ere, baina 
entrenatzaileak belar naturalekoa 
nahi du". 

eraberritze lanak
Eibarrek 600 euro ordainduko 
dizkio, hilero, Arrasateko Uda-
lari eta bere gain hartuko ditu 

Atxabalpe konpontzeko lanak. 
Izan ere, futbol zelaia ez da 2007az 
geroztik erabiltzen eta oso egoe-
ra kaxkarrean dago. "Orain sar-
tuko da Laziturri enpresa zelaia 
eta aldagelak ondo jartzera, eta 
pentsatzen dugu azaro edo aben-
du bueltan Arrasaten entrenatzen 
hasiko garela; akaso, baita lehe-
nago ere", zioen Albistegik. Eiba-

rrek hartuko ditu  bere gain 
memorien eta bestelakoen gastuak: 
argindarra eta abar. Instalazio 
horien mantentze-lanak ere bere 
gain hartuko ditu.

Arrasateko alkateak positi-
boki baloratu du armaginekin 
eginiko akordioa: "Pozgarria da; 
izan ere, erabili gabe egon da 
gune hori urte askoan. Udalak 

biltegi bezala erabili izan du eta 
nahiko utzita egon da. Beraz, 
errekuperatzea poztekoa da". 

bien bitartean, agorrosinen 
Lanak amaitu bitartean, Berga-
rako Agorrosinen entrenatuko 
dira Garitanoren mutilak. Uztai-
laren 14an hasi zituzten armagi-
nek denboraldi-aurreko saioak.

eibar futbol taldeak atxabalpe zelaia 
egokituko du, han entrenatzeko

arrasateko udalak eta kirol elkarteak urtebeterako hitzarmena sinatu zuten eguaztenean

egoera txarrean dago zelaia; eta lanak amaitu arte, bergarako agorrosinen arituko dira armaginak

Azkarragaurizar eta Albistegi hitzarmena sinatzen eguaztenean.  |   jagoba domingo

Futbola

datua

Eibarrek 600 euro 
ordainduko dizkio, hilero, 
Arrasateko Udalari 
Atxabalpe erabiltzeagatik.

600
euro

eSanak

"libre zegoen, 
belar naturaleko 
zelaia behar 
genuen 
entrenatzeko"

g e r m a n  a l b i s t e g i   
e i b a r  k e - k o  a d M i n i s t r a z i o 

k o n t s e i l u k o  k i d e a

"Utzita zegoen 
gunearen 
erabilera 
errekuperatzea 
pozgarria da"

i n a x i o  a z k a r r a g a u r i z a r  
a r r a s at e k o  

a l k at e a
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JAgObA dOMINgO  |  arraSate

Antxintxika triatloi taldearen 
proba kutuna, Antxintxika kro-
sa, hamarkadara helduko da 
aurten, eta, oihartzun handia-
goa eta lasterketaren jarraipen 
zabalagoa egiteko asmoz, aste 
barruan hitzarmena sinatu dute 
Mikel Lasak Antxintxikaren 
izenean eta Xabier Urzelaik 
Goienaren izenean. 

Soraluzen hasi eta Bergaran 
amaitzen den lasterketa geroa-
go eta entzutetsuago bihurtu 
da azken edizioetan; izan ere, 
iaz pantaila erraldoi batean 
lasterketa zuzenean eskaini 
zuten, eta aurten pauso bat 
harago eman gura dute. Goie-
narekin sinatutako hitzarme-

nari esker, Goiena telebistan, 
Goiena.eus webgunean eta aste-
leheneko Goiena paperean estal-
dura handiagoa izango du hamar 
kilometroko lasterketak: "Aur-
ten aurrerapauso bat eman nahi 
izan dugu, eta horretarako jarri 
ginen harremanetan Goienare-
kin". Hala, asmoa da lasterketa 
hainbat telebista kameraz gra-
batzea eta, besteak beste, momen-
tuan bertan plazan emaitza 
erakustea. Bestalde, streaming
-ez ere emititu nahi da laster-
keta zuzenean, Goiena.eus-en.

Hamargarren edizioak, gai-
nera, berritasun handiak izan-
go ditu. Hasteko, domekan 
izango da, eta egun osoko jai 
bat antolatu nahi dute.

antxintxika eta goiena 
batera, krosari begira

Mikel Lasa eta xabier Urzelai, hitzarmena sinatzen.  |   jagoba domingo

berritasun handiekin dator aurtengo krosa

atletiSMoa

xAbIEr UrZElAI  |  arraSate

Azken ordukorik ez badago, Mikel 
Aristi Ordiziako Klasikoko irtee-
ra puntuan izango da gaur, Eus-
kadi Fundazioaren maillota defen-
datzen. Bergarakoak ez du izan, 
inondik inora, hitzordu hori pres-

tatzeko nahi adina lasaitasun, aste 
barruan taldeko arduradun Migel 
Madariagak taldea desagertu egin-
go dela adierazi du-eta. Hala, den-
boraldia amaitu barik kolokan 
geratuko da ziklista kuadrilla polit 
baten etorkizuna; tartean, Aristi-

rena. Nekatuta, eta egoeragatik 
haserre dagoela igartzen zaio, bai-
na nahiago du geratzen zaizkion 
lasterketetan buru-belarri jarri, 
buruari eragiteak ez dio-eta kon-
ponbiderik ekarriko: "Azken bi 
asteak entrenatzen egin ditut, aste-
betez Noja aldean atseden hartzen 
egon ostean. Igartzen dut fresko 
nagoela, aste barruan motorraren 
atzean egin ditudan entrenamen-
duekin pozik geratu naiz, baina 
ez nago gorputzaldirik onenean".

Izan ere, zaila da lasterketa 
gutxi izan dituen denboraldian 
sasoi puntuari eustea: "Gauza bat 
da ondo entrenatzea, baina bene-
tako erritmoa lasterketek ematen 
dute, eta, alde horretatik, Espai-
niako Txapelketa ezkero geldi nago 
[ekain amaieratik]". 

Ordizian, Getxon eta Burgosen 
egoteko itxaropena du bergararrak 
–taldeak Burgosen amaituko du 
bere ibilbidea– eta ondoren Mun-
duko Txapelketan egon nahi luke, 
selekzioaz lehian: "Espero dut han 
egotea, ilusio handia egingo lida-
ke eta horrek motibatzen nau 
orain".

denboraldi zaila 
Profesionalki Euskadirekin aurre-
rapauso bat egin badu ere, denbo-
raldia ez da erraza izan Aristiren-
dako. Profesionalen artean gura 
baino lasterketa gutxiago izan ditu, 
eta, hala ere, lan ona egin du: tal-
de-gizona izan da eta, besteak 
beste, Girondeko Tourrean talde-
ko erlojupekoa irabazi zuen eta 
bosgarren izan zen La Cote Picar-
de proban, Frantzian. 

Mikel Aristi, Euskadiren maillotarekin.  |   joSu urreztarazu

euskadi taldearen 
desagerpenaren 
zuzeneko testigu
mikel aristik bazekien burgosko itzulian amaituko 
zutela denboraldia, baina ez taldea desagertuko zela

txirrindularitza

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

Debagoieneko 
GREMIOAK

AROztEGIAK
AzKARAtE AROztEGIA
Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
Telleria 19 B02-B03
Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

blogak.goiena.net/azkarate

ERAIKuntzAK
ARRASAtE ERAIKuntzAK SL 
arrasate 
Meatzerreka auzoa
Tel.: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

ItuRGIntzA
EGIA ItuRGIntzA
arrasate 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
Tel.: 943 77 01 85

OyAnGuREn ItuRGIntzA
EsKoriATzA 
• iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

uRKO MAntEnIMIEntO SL
aretxaBaleta
• instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
Tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

LEIhOAK
ARGI-PLAStIK
arrasate 
zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30

 

LOREzAIntzA
MAKAI KOOP. ELKARtEA
aretxaBaleta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

MARGOAK
APAIn MARGO EtA APAInKEtA
arrasate 
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Zeu irabazle
goiena klubeko txartela erakutsi eta aprobetxatu abantailak.

AlZU, S.l Ehiza eta arrantza
Arantzazuko Ama, 2 | Oñati  
Arropetan %10eko beherapena.

Esko Sport
ESkO SPOrt kirol denda
Intxaurtxueta 5 | Eskoriatza  
Arropa eta zapatiletan %10eko deskontua.

NINIkA loradenda
ramon Maria lili, 8 | bergara  
%10eko deskontua artikulu guztietan.

MAgdAlENA gasolindegia 
Santxolopetegi auzoa  | Oñati  
% 2ko deskontua gasolindegian erregaia erosita.

POrtAlOI optika   
Erdiko kalea 10, Arrasate   
%15eko deskontua (ez metagarria beste 

eskaintza batzuekin eta ez aplikagarria 
segurtasun betaurrekoetan).

RPS: 262/13

gOIENA klUbEkO AbANtAIlA gEHIAgO: 

goiena papera: Astelehenetan ere etxean.

deskontuak:. Goienan jartzen duzun iragarki sailkatu eta eskela guztietan.

Urteko kuota: 50 €.  |  943 25 05 05  

kluba@goiena.com  |  goienakluba.com

tAbErNA-bErrI Jatetxea*

durana kalea 26, Aretxabaleta
tel.: 943 79 20 67  
Taberna-Berri jatetxeko otorduetan bazkide-

txartela erakutsiz gero;
Astelehenetik igandera, eguneko menuan, 

bazkarian kafea doan.
Astebukaeretan, eguneko menuan, afarian 

kafea doan.

* Eskaintza honek, GOIENA KLUBEKO txartelaren titular bakoitzeko, kafe bat hartzen du barne.

ZAbAlA Jatetxea*

labegaraieta 14, bergara
tel.: 943 76 42 57  
Zabala jatetxeko otorduetan bazkide-txartela 

erakutsiz gero; Astelehenetik larunbatera, 
eguneko menuan, bazkarian kafea doan

ZABALA 
Jatetxea

grACIAN Mertzeria
bidekurutzeta kalea 6, bergara
25 eurotik goragoko erosketetan %20ko des-

kontua.

MIrEN gArAI Estetika Etxea 
Zarugalde kalea 23, 2 ezk. | Arrasate 
Aurpegia garbitzeko tratamenduarekin, eskue-

tako tratamendua doan.

AQUArIUM 
Otalora 18 | donostia 
Bi erosi eta bat ordaindu (Sarrena garestiena 

ordainduko da)

JAUJA kIrOlAk
Irizar pasealekua 1 behea, bergara 
Produktu guztietan %5eko deskontua..

OINETAKOAK

lONbIdE Oinetakoak
bidekurutzeta kalea 5, bergara 
Produktu guztietan %10eko deskontua.

MArkIEgI JANtZI dENdA 
Olarte kalea 2 | Arrasate  
Produktu guztietan %10eko deskontua.

NEbrASkA taberna
Zarugalde 35 - Arrasate 
tel.: 943 79 09 39 
MAHOU garagardo botila, euro bat bazkideen-

tzat
Zapatu eta igandeetan, edaria + pintxotxoa doan
Interneteko menuetan %5eko deskontua

kUttUNA Estetika
Aranburuzabala 19, behea | Eskoriatza  
%5eko deskontua zerbitzu guztietan (beste 

promozio batzuk izan ezik).

R
P

S
: 2

8
5

/1
3

lIlUrA EdErtZE INStItUtUA 
Estetika zentroa
bidekurutzeta 7 | bergara  
%15a laser depilazioan: hanka osoa + izterron-

doa (besapekoak opari).
 %20eko deskontua elikagai intolerantzia 

proban.
 %10eko deskontua mikropigmentazioan: 

begiak, ezpainak edo bekainak.
    %10eko deskontua fototerapia bidezko 

aknearentzako tratamenduan. 
Bazkidearentzat eta lagunarentzat

RPS: 299/13

NArEN 
Fisioterapia eta osteopatia zentroa
belorrieta 5 behea | Aretxabaleta  
%15eko zerbitzu guztietan (Errehabilitazioan 

izan ezik).

R
P

S
:2

8
9

/1
3

OÑATI 
GARAJEA

OÑAtI gArAJEA 
Autoen garaje. konponketak 
goribar Auzoa 9 | Oñati  
Oñati %5eko beherapena egiten diren 

konponketetan.

txUrI UrdIN Itzotz jauregia
Anoeta Ibilbidea 24 | donostia  
% 20eko deskontua zapatu eta domekatan (ez 

bada zubia edo oporraldia).
% 10eko deskontua zubi eta oporraldietan.

caravanas oñate

CArAVANAS OÑAtE 
galdaragintza. bizikletak
Otadui Zuhaiztia, 25  | Oñati  
50€-ko erosketa egiteagatik, %10eko des-

kontua stockean dauzkaten oinetako eta 
ehun-gaietan. (ez du balio beste promo-
ziotarako).

e u r e k a !
z i e n t z i a
m u s e o a

EUrEkA ZIENtZIA MUSEOA Aisia
Mikeletegi 43-45 | donostia
Sarrera bat erosita eta kupoia+ Goiena Klubeko 

txartela erakutsita, sarrera bat doan.

G
u
z
t
i
z

e
d
e
r

G
u
z
t
i
z

e
d
e
r

gUZtIZ EdEr Estetika zentroa
kalebarria 29 | Oñati  
%5eko deskontua argizari epelarekin eta 

beroarekin egindako depilazioetan (bekai-
nak eta ezpain gainekoa izan ezik).

 %10eko deskontua gorputz osoan txokolatea-
rekin egindako estalduran eta masajean.

ArgIA Aldizkaria
www.argia.com 
%25eko deskontua harpidetzan. (Bazkide 

berrientzat soilik).

AldAPE Jatetxea
Iturriotz kalea 41 Arrasate 
tel.: 943 79 63 69  
Astelehenetik ostiralera eguneko menuan 

(bazkaria) kafea doan (Goiena Klubeko 
txartelaren titular bakoitzeko).

Astebukaeretako menuan (bazkaria edo afaria) 
kafea doan (Goiena Klubeko txartelaren 
titular bakoitzeko).

Ml Ile-apaindegia
Alfonso x Jakintsua plaza 1 behea, 
Arrasate / tel.: 943 797 965  
"Nanokeratin System" proteina tratamenduan 

%20ko deskontua.
Beste edozein zerbitzuetan %5eko deskontua.
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A. ArANbUrUZAbAlA  |  arraSate

Abuztua, opor hilabetea askoren-
dako, baina urteko beste sasoie-
tako lanbidea edo lan egiteko modua 
aldatzeko hilabetea beste batzuen-
dako. Tapia eta Leturia musikarien 
kantu ezaguna gogoan hartuta, 
izenburuari buelta eman  diogu 
datozen asteetan agenda beteta 
duten hainbat debagoiendarren 
esanak jasotzeko. Zinemagile bate-
kin eta aktore batekin izan gara, 
baita bi musikarirekin ere.

Manu GoMez  
zinema zuzendaria

"mexikoko jaialdia 
oscar sarietarako 
puntuagarria da" 
To kill time (Antonio Hernandez) 
filma errodatzen amaitu berri, 
Almeriako Mojacarko hondartzan 
atseden hartu du Arrasateko 
zinemagileak, abuztuan ez du-e-
ta aspertzeko aukerarik izango. 
Das Kind film laburrarekin zine-
ma jaialdiz jaialdi ibiliko da. 
"Dagoeneko 52 jaialditarako auke-
ratua izan da eta hamabi dira 
eskuratutako sariak. Astean, Ita-
liatik bi proposamen jaso ditugu, 
eta, besteak beste, Bartzelonako 
eta Ciudad de Juarezko (Mexiko) 
jaialdietan ere izango gara. Mexi-
kokoa nazioarteko 25 jaialdi 
garrantzitsuenen artean dago eta 
Oscar sarietarako puntuagarria 
da", dio Gomezek.

Labean sartzeko duen hurren-
go proiektua ere abuztuko lan-
zerrendan du arrasatearrak: 
"Errepresio frankistari buruzko 
zinema-ikerketa lan bat da, Si 
me quieres escribir du izenburua, 
eta fikzioa eta egiazko gertakariak 
nahastuta salaketa-dokumentala 
egiteko asmoa dut", aurreratu 
du zinemagileak.

Mikel laSkurain 
aKtorea

"kalekoak sekulako 
eskolak dira areto 
barruko lanetarako"
Uztailean moduan, abuztuan ere 
herriz herri ibiliko da Bergarako 
aktorea Konga kale-antzerkia 
egiten. Gustuko ditu udako ema-
naldiak, udako lana gogorragoa 
dela aitortzen badu ere: "Alde 
onak dituzte: asteburuetan baka-
rrik beharrean, astean zehar ere 

izaten dira; ordutegiari dagokio-
nez, negukoak baino goizago dira 
normalean; behin lana eginda 
garagardo bat edo beste hartzen 
dugu terrazaren batean... Lane-
rako beste espiritu bat izaten da. 
Baina txanponaren beste aldea 
ere badauka: ikuslea bertan-ber-
tan baduzu ere, ez dago horren 
adi egoten, aldamenekoarekin 
berriketan dago, edo bizkarra 
ematen dizu... Udako emanaldiak 
sekulako eskolak dira areto barru-
ko denboraldirako", azaldu du 

Bergarako aktoreak.
Udako lanak familiaren opo-

rrekin partekatzen dituela dio: 
"Euren oporrak errespetatzen 
saiatzen naiz. Orain, adibidez, 
kanpin batean daude eta ni han-
dik joaten naiz lanera; eta buka-
tutakoan, kanpinera berriro".

Kale-antzerkia egiteaz gaine-
ra, Emaztegaiaren semea lanaren 
gaztelerazko bertsioa prestatzea 
ere lan-zerrendan du Laskurainek: 
"Madrilera noa laster, irailean 
estreinatuko dugun El hijo de la 
novia lana entseatzera".

Haritz zubiate 
goSe muSiKa taldea

"lan asko eginda, 
europara irtetea lortu 
dugu aurten"
Abuztua ez da Gose musika tal-
dearentzako hilabeterik lanpe-

tuena izaten. Lau kontzertu egin-
go dituzte oraingoan: Lemoan, 
Berastegin, Gabirian eta Bilboko 
Aste Nagusian. "Ekainean eta 
uztailean gehiago izan ditugu: 
besteak beste, Madril inguruan, 
Katalunian eta Holandan izan 
gara; egia, esan oso gustura. Euro-
para irteteko apustua egin genuen, 
eta, hainbat bidaia eta lan asko 
egin ondoren, lortu dugu", azaldu 
du Haritz Zubiate taldekideak. 

Taularen gaineko hirukoteaz 
gainera, beste hiru kidek osatzen 
dute Gose taldea: "Bulegoko eta 
management lanak Amaiak egiten 
ditu, eta, normalean, ez da kon-
tzertuetan izaten; Josema soinu 
teknikaria eta materialaren ardu-
raduna da, eta hark muntatzen 
du led-pantaila. Nire lana, berriz, 
furgoneta gidatzeaz gainera, kon-
tzertuetan askotarikoak: manager 
lanak, muntatze eta batze lanak, 
musika tresnen ardura izatea...", 
dio Zubiatek. 

aMaia txintxurreta 
abeSlaria eta dj-a

"orain dela hamar urte 
hasi nintzen erromeria 
taldeetan abesten"
Amaia Txintxurretak, Goienako 
kazetariak, mikrofonoa eskuetan 
izaten du urte osoan, eta horrela 
izango du abuztuan ere, berriak 
kontatzeko beharrean, kantatze-
ko bada ere. Orain dela hamar 
urte hasi zen erromeria taldeetan 
abesten. Ermuko, Tolosako, Iruñe-
ko eta Altsasuko taldeetan ibili 
izan da; azken hiru urteetan 
Ermuko Gauargi taldearekin 
dabil. DJ moduan ere jarduten 
du, baina abuztuan erromerietan 
ibiliko da, gehienetan. "Gauargi 
erromeria taldean, gaur egun, bi 
lagun joaten gara: Ermuko Asier 
Castro eta biok. Hark teklatua 
eta gitarra elektrikoa jotzen du 
eta nik, berriz, abestu eta dan-
tzatu egiten dut. Aurrekontuak 
jaitsi egin direnez, guk ere taldea 
moldatu dugu", dio abeslariak.

Burgosko Manzanedo herrian 
izango da bihar, zapatua; eta etzi, 
domeka, berriz, Bergarako Bolu 
auzoko jaietan, DJ. Bizkaian, 
Nafarroan eta Burgosen ditu 
aurten emanaldi gehienak. Asko-
tariko saioak egiten dituzte: "Kan-
tu-zerrenda izugarri zabala dau-
kagu, askotariko hizkuntza, 
estilo eta erritmoetakoak, asko-
tariko saioak egiten ditugulako: 
haurrendako, jaietan, zaharren 
egoitzetan, ezkontza eta bestela-
ko ospakizunetan...", dio kazeta-
ri-abeslariak. 

xabi iGoa 
bertSolaria

"abuztua lasai 
hartuko dut, iraila 
gogorra dator-eta"
Ekaina eta uztaila bitartean izan 
ditu Igoa Aramaioko bertsolariak 
saio gehien, eta iraileko agenda 
ere beteta duela esan du. Horre-
gatik, bada, abuztuan saio batzuk 
dituen arren (Arrasateko Erguin 
auzoan eta Gasteizko jaietan, 
besteak beste), abuztuan, lasaitu 
eta pilak kargatuko dituela dio, 
irailean Arabako Bertsolari Txa-
pelketako lehenengo saioak joka-
tuko direla aintzat hartuta.

Jaietako egitarauetako saioak 
izaten dira, gehienetan, eta for-
matua, herriaren araberakoa:  
ordubeteko saioa eguerdian tau-
laren gainean, bertso bazkari edo 
afariak eta baita bertso-poteoak 
ere. Igoaren esanetan, krisiak 
saioen kopuruan eragina izan 
badu ere, garai berrietara mol-
datu beharra dagoela dio, eta 
horren erakusle dela Arabako 
Bertsozale Elkarteak udarako bi 
bertsolari formatuko saioak sus-
tatu dituela.

Manu Gomez zinema zuzendaria filmatze batean.  |   manu gomez

Gose taldeko Osoron, Ines Osinaga eta Iñaki Bengoa.  |   goSe 

Amaia Txintxurreta, DJ lanetan.  |   imanol Soriano

Mikel Laskurain.  |   mirari altube

xabi Igoa, Aramaioko bertsolaria.  |   imanol Soriano

udako jai eta kultura ekitaldietako debagoieneko hainbat kultura eragileren asmoak jaso ditugu

Krisiak eraginda, kultura eragileak garaietara moldatu dira, saioen ezaugarriak eta formatuak aldatuta

udan, nik lan eta hik jai
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gArAZI AIEStA  |  arraSate

Eñaut Zubizarreta arrasatea-
rra da, musikaria. Gaztetan 
hasi zen biolontxeloa jotzen, 
eta orain Bartzelonan dihar-
du musikako gradua ateratzen. 
Euskalduna jauregian joko 
du Euskal Herriko Gazte 
Orkestrarekin, eta pozik ager-
tu da esperientzia horren 
aurrean.
Zer da musikari batentzat Eus-
kalduna jauregian jotzea?
Egia esan, oso gauza berezia 
da. Duela egun batzuk Victo-
ria Eugenia antzokian jo 
genuen, eta hori ere ikaraga-
rria izan zen. Baina Orkes-
trako kideek beti esaten dida-
te Euskalduna jauregian jotzea 
beste kontu bat dela, ikusga-
rriagoa da.
Zer jasoko du entzuleak?
Bruckner-en Laugarren Sin-
fonia eskainiko dugu emanal-
dian, eta esan beharra dago 
konpositore hau oso trinkoa 
dela. Sinfoniak ordubete eta 
hamar minutu inguru irauten 
du, ez da laburra. Denetariko 
momentuak ditu, momentu 
batzuetan sekulako bolumena 
dago, barrutik ere denok fuer-
te jotzen dugunean guretzat 
ere oso berezia da, oso indar-
tsua eta oso trinkoa. Ez da 
inor aspertuko, ziur!
Nola sartu zinen musikan?
Ez dakit, Arrasate Musikalen 
hasi nintzen eta gero Gasteiz-
ko Kontserbatorioan erdi 
mailako gradua egitea eraba-
ki nuen. Gero, goi mailarako 
proba bat egin eta Bartzelonan 
hartu ninduten gradua atera-
tzeko. Orain, hemen nabil; bi 
urte falta zaizkit amaitzeko, 
baina gustura nabil. 
Eta gradua amaitzen duzunean, 
ze asmo daukazu?
Ez dakit neuk ere zer nahiko 
nukeen. Izan ere, orkestra 
batean sartzea oso-oso zaila 
da, eta orduan, irakasle, 
agian... baina, egia esatearren, 
ideiarik ere ez. Pausoz pauso 
joango naiz, gustura aritzea 
da garrantzitsuena. Hori gau-
za ederra da. 

"euskalduna 
jauregian 
jotzea oso 
gauza polita da 
musikarientzat"

Eñaut Zubizarreta.  |   mirian biteri

eñaut zubizarreta 
euskal Herriko gazte orkestra

Ain_1 taldeak amaitu ditu 
estudioko bigarren lanaren 
grabazioak. Badoa, badirau 
titulupean aurkeztuko dute lana. 
Disko "helduagoa eta landuagoa" 
dela kontatu dute, baina orain 
arteko oinarri berarekin. Disko 
horrekin, ibilbide musikalean 
etenaldia egingo dutela aurreratu 
dute, fase bat amaitzen dutelako.

ain_1 taldea: 
'badoa, 
badirau' diskoa 
amaitzen

jagoba domingo

Loreak eta Lasa eta Zabala 
euskarazko bi pelikulak lor-
tu dute Zinemaldiko Sail 
Ofizialerako txartela. Bada, 
bietan parte hartu du Maria-
sun Pagoaga aktore arrasa-
tearrak. Lasa eta Zabala 
pelikulan, gainera, Aitor 
Mantxola oñatiarra izan du 
argazki zuzendari moduan 
bidelagun. Loreak pelikula-
ri dagokionez, Moriarti 
ekoiztetxeko Jon Garaño eta 
Jose Mari Goenaga dira 
zuzendariak, eta Aitor Arre-
gi gidoigile oñatiarrak ere 
parte hartu du gidoiaren 
sorkuntzan. Aspaldian Sail 
Ofizialean ez da euskal peli-
kularik egon.

ibarreko partaideak 
Donostiako zinemaldiko 
sail ofizialean

MAIAlEN tOrrES  |  bergara

Duela hamar bat urte ezagutu 
zuten elkar Luis Colomak eta 
Paul San Martinek, eta, geroztik, 
hainbat kontzertu eskaini dituz-
te batera. Orain artekoak Kata-
lunian izan dira, baina gaur, bi 
piano-jotzaileak batera ikusteko 
aukera izango da Espoloian, 
22:00etan. Gainera, normalean 
aurrekontu arazoengatik, ez da 
batere ohikoa bi piano-jotzaile 
oholtza berean eta piano akusti-
ko banarekin aritzea; beraz, ikus-
kizunaz gozatzeko aukera bikai-
na izango da Bergarakoa.

Berumuga musika zikloaren 
baitan kokatzen da gaurko kon-
tzertua, eta, antolatzaileen esa-
netan, Luis Coloma katalanak, 
hirukoteko beste bi musikariekin 
batera, hasieratik amaierara arte 
sortzen du bere kontzertuetan 
"halako giro magikoa", emanaldi 
bakoitza "esperientzia bakar eta 
ahaztezin bihurtuz". Hirukotearen 
erritmoa eta indarra, gainera, 

Paul San Martinen bigarren dis-
koaren doinuekin eta haren ahots 
"guztiz bereziarekin" nahastuko 
da oholtza gainean, eta emaitza 
"dibertigarria" izango dela ziur-
tatu du San Martinek.

Luis Coloma Jazzaldira eto-
rriko zela jakin zutenean hasi 
ziren elkarlanean kontzertu bat 
antolatzeko ahaleginetan, Kata-
lunian egiten zutena horren arra-

kastatsua zela ikusita, Euskal 
Herrira ekartzea aspalditik bai-
tzuten buruan. Paul San Martinek 
azaldu duenez, ez dute entsegu-
rako astirik izan, kontzertuaren 
antolakuntza lanak posta elek-
tronikoz egin baitituzte; beraz, 
"inprobisazioak bere tartea izan-
go duela ziurtatuta dago". Hain 
zuzen ere, piano-jotzaile donos-
tiarrak azaldu duenez, horixe 

izango da kontzertuari xarma 
emango diona. Txandaka joko 
dituzte euren errepertorioetan 
dituzten kantak, nork bereak, 
aldiro abestiak eta musikariak 
tartekatuta eta nahastuta.

dantza eta erritmoa 
San Martinek hauxe dio: "Blues 
musikaz ari garenean, jende askok 
uste du musika mota hori tristea 
dela, baina ez du zertan hala 
izan". Argi dauka eurek jotzen 
dutena "oso mugitua eta diberti-
garria" dela. Kontzertua ere ildo 
beretik joatea nahi dute, eta, jen-
deak ondo pasa dezan, erakus-
taldi "dinamikoa eta desberdina" 
egiten saiatuko dira. Bi piano-jo-
tzaileen ibilbidea ikusita, goi 
mailako kontzertua espero dai-
teke gaurko, baina, era berean, 
edonori gustatzeko modukoa. 
Izan ere, ez da musikan aditu 
izan behar doinu bizien erritmo-
ra dantza egin edota musikariek 
eskainiko dutenaz gozatzeko.Paul San Martin donostiarra izango da gonbidatu berezia.  |   Paul San martin

Abuztuan ere 
kontzertuak 
izango dira
Berumuga zikloa gaurko 
kontzertuarekin amaituko 
da, baina abuztuan ere 
bergararrek izango dute 
zer egin. kultura 
egitarauaren baitan, beste 
ekintza askoren artean, 
Morauk eta Beñardok 
kontzertua eskainiko dute. 
Abuztuaren 6an, 
urtebeteko lanaren 
emaitza den Arrainentzako 
himnoak laneko abestiak 
izango dira entzungai, eta 
egunerokotasuna ekarriko 
dute oholtzara bi artistek. 
Abuztuaren 20an, berriz, 
Gatos Vizcos taldearen 
blues, rock eta swing 
doinuek Irizar parkea 
beteko dute. Aukera aparta 
izango da uda giroaz 
kanpoaldean gozatzeko 
eta musikari madrildarren 
erritmora dantzatzeko.

bi piano-jotzaile oholtza berean 
izango dira bergaran, espoloian
ezohiko kontzertua prestatu dute luis Colomak eta Paul San martinek

Luis Coloma Trio hirukoteak Ikuskizun bizia eta energiaz betea eskaintzen du.  |   luiS Coloma
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ANE ElOrdI |  aretXabaleta

Hilabete da hiru lagunek Kare-
na proiektua abiarazi zutela. 
Partaideetako bat Ekain Mar-
tinez da; izatez donostiarra 
bada ere, Aretxabaletartuta 
dago, bertan bizi baita. Hila-
beteko lana positiboki balora-
tu du Martinezek; izan ere, 
crowdfunding plataformak 
izandako harrera ona nabar-
mendu nahi izan dute, eta, 
jada, lau proiektu finantzatzea 
lortu dute. Bidean dira beste 
zenbait gehiago. 

Askotariko proiektuak bere-
ganatu ditu plataformak, berri-
tzaileak eta interesgarriak, 
ezerezean geratzeko arriskua 
zutenak. Ametsak errealitate 
bihurtzea da Karenako kideen 
helburua, eta horretan jarrai-
tuko dute. Edozeinek jar ditza-

ke bere proiektuak Karena.eu 
atarian, eta sortzaileek proiek-
tua bideratu eta egokitzeko 
laguntza eskaintzen dute.

Hilabeteko lanaren fruituak 
Irailerako askotariko proposa-
menak jaso dituzte. Internete-
ko atariak gaika multzokatzen 
ditu proiektuak, eta bakoitzak 
40 eguneko epea dauka dirua 
eskuratu ahal izateko. 

Sorreratik sei proiektu izan 
dira Karenan, eta horietako 
bik lortu dute finantzazioa: 
Uribe Kostako Guda Dantza 
musika taldeak estudioko lana 
grabatzeko beharrezkoak zituen 
700 euroak, eta 860 lortu ditu, 
bestalde, Ahotsa.info Nafarroa-
ko hedabide herritarrak ere. 
Beste zenbait proiektu dirua 
lortzeko bidean daude.

Hilabeteko lanaren ostean, 
karenak emaitza onak ditu 
Askotariko proiektuen finantzazio kanpainak 
aurrera eramateko plataforma da Karena

ANE ElOrdI  |  aretXabaleta

Aretxabaletako Andra Mari jaiak 
hasteko hilabete baino gutxiago 
falta da, eta musika eskaintza 
aurkeztu dute. Askotariko doinu 
eta estiloez gozatzeko aukera 
izango da abuztuaren 13tik 17ra 

bitartean. Euskal taldeak izango 
dira nagusi. 

McOnak talde bizkaitarrak 
irekiko ditu jaiak, 13an, eguaz-
tenean. Folk eta rock doinuak 
eskainiko dituzte kostaldeko gaz-
teek, eta haiekin batera izango 

dira Kalaña eta Freedom Boys 
taldeak, txosnagunean, 22:00eta-
tik aurrera. 

euskal musikari entzutetsuak
Hesian talde nafarraren kontzer-
tua da musika eskaintza nabar-
menetako bat. Izan ere, taldeak 
aurtengo udan emanaldiak murriz-
tu egin ditu, eta datozen hilabe-
teetan hiru kontzertu baino ez 
ditu eskainiko, horietako bat 
Aretxabaletan, abuztuaren 15ean, 
Andra Mari egunean. Herriko 
plazan egingo dute emanaldia, 
23:00etan. Taldeak seigarren dis-
koa argitaratu nahi du urrian, 
eta buru-belarri dabil proiektu 
berria prestatzen. Orain, graba-
zio lanetan dabil rock doinuak 
lantzen dituen taldea.

askotariko doinu eta estiloak
Zapaturako, abuztuaren 16rako, 
rock eta punk doinuak daude 
iragarrita. Txosnetan eskaintza 
zabala izango da, 22:30ean. Arka-
da Social taldeko arrasatearrek 
kontzertua eskainiko dute, eta 
herri bereko The Potes taldea 
ere egun berean izango da Are-
txabaletan. Niña Coyote eta Chi-
co Tornado arituko dira gero. 

mconak, Hesian eta arkada 
social, andra mari jaietan
askotariko doinu eta musika estiloak izango dira 
aretxabaletan; euskal talde eta musikariak nagusi

Hesian taldea.  |   heSian

ANE ElOrdI  |  arraSate

Jon Maia dantzari errenteriarra 
berriz izango da Arrasaten, hark 
zuzendu eta parte hartzen duen 
azken proiektua aurkezteko: Gela-
jauziak. Domekan izango da, 
uztailaren 27an, Herriko Plazan, 
22:00etan. Arrasateko plazak 
dagoeneko jaso ditu Kukai dantza 
konpainiaren ikuskizun guztiak. 
Dantzariak adierazi du gogotsu 
datozela herrira.
beste behin ere Arrasateko plazan 
aurkeztuko duzu zuen lan bat.
Guretzat, Arrasateko plaza toki 
kutunetako bat da; hamabi urtean 
zehar sortutako ikuskizun guztiak 
aurkeztu ditugu bertan, eta herri-
tarren harrera oso ona izan da, 
Amaia aretoan zein kalean egin-
dako emanaldietan.
Askotariko diziplina eta osagaiak 
bateratzen dituzue. 
Bai, hala da, baina dantza da osa-
gai nagusia eta gainontzeko ele-
mentuak horren osagarriak dira. 
Hainbat sortzailek elkarlanean 
egindako proiektua da: musika, 
jantzigintza eta eskulturak. Nork 
bere lana egin du, baina batera 
sortu dugu proiektua, aldi berean 

sortu ditugu koreografia, musika 
eta jantziak. Nestor Basterretxea-
ren Akelarre eskultura beste osa-
garrietako bat da.
Gelajauziak izeneko ikuskizuna 
nolakoa da?
Kukairen orain arteko ikuskizu-
nak bezala, dantza tradizionala 
eta garaikidea bateratzen ditu. 
Gelajauziak ikuskizunak bi zati 
ditu: batetik, hasieran, dantzariak 
bikoteka agertzen dira, gehienbat, 
eta saioan zehar elkartuz doaz, 
bigarren zatian talde izaera da 
nagusi, eta taldeak duen indarra 
da ezaugarri nabarmena. Kaleko 
emanaldia da, plazako euskal 
dantzak oinarri dituelako; esate-
rako, Ipar Euskal Herriko jauziak 
eta Bizkaiko jotak. Plazetan sor-
tzen diren harremanak ere dan-
tzaren bitartez interpretatu eta 
erakutsarazten dira. Ikuskizun 

bizia, dinamikoa eta mugimendu 
asko daukan lana da.
Cesc gelabert koreografoaren kola-
borazioa ere izan du proiektuak.
Bai, oso aberasgarria izan da 
egindako lan prozesua; izan ere, 
eskarmentu handia eta ikuspegi  
zabala duen profesionala da. 
Sakonki landu du proiektua, eta 
guretzat, taldekideontzat, plaze-
ra eta luxua izan da harekin lan 
egiteko aukera izatea.
dantza eta musika eskutik doazen 
bi osagai dira. Musika ere asko lan-
du duzuen arloa da, ezta?
Bai; arlo desberdinetatik etorri-
tako musikari bi izan ditugu 
proiektuan kide. Batetik, Sabin 
Bikandi izan dugu, musika tra-
dizionalean eta folklorean aditua 
dena, eta bestetik, Xabi Erkizia, 
musika elektroakustikoan dihar-
duena. Musikari biek bateratuta 
sorkuntza lana egin dute, koreo-
grafiari ondo egokitutakoa. Sabin 
Bikandiren hitzetan neurrira 
egindako musika da. 
Hilabetetako lanaren emaitza da 
plazan eskainiko duzuena.
Bai, proiektuan jende askok har-
tu du parte, eta sorkuntza pro-

zesua oso aberatsa izan da. Nahiz 
eta plazan sei dantzari baino ez 
diren ikusten, sortzaile askoren 
elkarlana izan da.
Aretotik plazarako jauzia egin duzue; 
aldaketak nabari dira?
Bai, oso desberdina da areto baten 
edo plaza baten aritzea. Izan ere, 

aretoan ez dugu publikoarekin 
erlaziorik, eta plazan lotura zuze-
na da. Gu dantzan gauden bitar-
tean ikuslearen aurpegia ondoan 
daukagu. Ondorioz, interpretea-
ren eta publikoaren artean kon-
plizitatea sortzen da, eta erreak-
zioak sumatzea polita da. Gure 
helburua da publikoari gure lanak 
gertu sentiaraztea. Bestalde, esko-
la ere bada, ezusteko faktore 
askorekin egiten duzulako topo 
eta horiei aurre egin behar zaie 
ikuskizuna aurrera joan ahala, 
esaterako, mugikorren soinuak 
edota umeen negarrak.

jon maia | kukai dantza konpainiako dantzaria eta zuzendaria

"plazetan sortzen diren 
harremanak ere dantzaren 
bitartez interpretatzen dira"

'gelajauziak' ikuskizuna udaberrian aurkeztu zuten; udan biran dabiltza

eskultura, antzerkia, dantza eta musika bateratzen dituen lana da

"Arrasateko plaza 
kutunetako bat da; 
ikuskizun guztiak 
aurkeztu ditugu"

"gure helburua da 
publikoari gure 
lanak gertu 
sentiaraztea"

Jon Maia, kukai dantza konpainiako dantzaria eta zuzendaria.  |   KuKai
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ane elordi

unai Mendikute, 
Zirauna Infisport 
taldeko 
maillotarekin.

ANE ElOrdI  |  aretXabaleta

Unai Mendikute musikaria eta 
txirrindularia da; zorionez, edo-
zein gazteren afizioak bere egu-
nerokotasunaren parte ditu. 
Musika izan nahi du ogibide, eta 
Musikenen ikasketak amaitzear 
dago; akordeoia du bidelagun. 
Bestalde, bizikletari lotuta iga-
rotzen du aisialdia; egun, Zirau-
na taldeko partaide da 24 urteko 
aretxabaletarra.
Zerk bultzatuta diharduzu txirrin-
dularitza talde baten?
Betidanik gustatu izan zait kiro-
la egitea; bizikletan edota mendian 
ibiltzea, esaterako. Mendiko bizi-
kletarekin zaletu nintzen lehen-
dabizi, eta ondoren errepidekoa 
erosi nuen. Pixkanaka, gero eta 
gehiago gustatzen hasi zitzaidan; 
Kanpanzar taldean hasi nintzen. 

Urtebete pasatxo egin nuen han, 
eta gero, Zirauna taldeko partai-
de egin nintzen, lehiatzen hasi 
eta lasterketak egiten.
Bizikletan, afizionatu mailan dihar-
duzu; nolakoa da zure eguneroko-
tasuna?
Ziraunan exigentzia maila Kan-
panzar taldean baino handiagoa 
da, aste normal baten sei edo 
zazpi egun egin ditzaket bizikle-
tan. Zaindu ere gehiago zaindu 
behar da; lehen, desberdin ikus-
ten nuen bizikletak eskatzen duen 
dedikazio maila. Asko ikasten 
da, bizitzaren kontuez ere bai; 
txirrindularitzan sakrifizioa oso 
handia da. Argi daukat zaletasu-
na dela txirrindularitza, nahiz 
eta ahalik eta ondoen egin, jakin-
da beti nondik natorren, musika 
eta akordeoi mundutik.

txirrindularitza etorkizunean ogi-
bide izatea baztertzen duzu?
24 urte ditut dagoeneko, eta bada-
kit profesionala izatea oso zaila 
dela, eta, goi mailako musika 
ikasketak bukatuta, nire bidea 
hori izango da. Oso zaila da txi-
rrindularitzatik bizi izatea; aha-
lik eta ondoen egitea da nire lana. 
Musika eta kirola bateratzea zaila... 
prestaketa lanak egiteko nola kon-
pontzen zara?
Karrerako hasierako hiru urtee-
tan Donostian bizi izan naiz, eta 
gero Aretxabaletan, joan eta eto-
rrian nenbilen; goizez eskolak, 
eta arratsaldean bizikletarekin 
entrenatzera, beti saiatzen nintzen 
tarte bat ateratzen, nahiz eta 
batzuetan ezin nuen. Bestalde, 
Gasteizen urtean bi kontzentra-
zio handi egin ditugu, eta, gai-

nontzean, nor bere aldetik ibili 
da entrenatzen. Hemen, bailara-
ko hainbat afizionatu batera irte-
ten gara, talde desberdinetan 
ibili arren.
Nolatan hasi zinen akordeoia 
jotzen?
Txikitan hasi nintzen, 5 edo 6 
urterekin. Juan Jose Orobengoa 
izan nuen irakasle, eta gustatu 
egiten zitzaidan jotzea; poliki-po-
liki, gero eta gehiago gustatzen 
hasten da. Gero, Aretxabaletako 
Akordeoi Orkestran sartu nintzen, 
eta egun, herriko umeen irakas-
lea naiz, akordeoia jotzen era-
kusten dut. 
Musika eta kirola bateratura, uda 
aldean oporrak izateko aukerarik 
baduzu?
Ez dago oporrik. Akordeoia ika-
si egin behar dut, irailean ikas-
ketak bukatzeko azken azterketa 
daukadalako. Bizikleta sasoia da 
uda, sei karrera ditut abuztuan, 
eta uztail bukaera arte ere beste 

zenbait lasterketa izango ditut. 
Beraz, horietarako prestaketa 
lanak ere egin beharra dago.
Etorkizunari begira zeintzuk dira 
zure egitasmo edo erronkak?
Orain, akordeoi irakasle lanetan 
nabil, eta presio txikia daukat 
ikasketak bukatzeko. Behin titu-
lua esku artean izanda pentsatu-
ko dut ze bide hartu: kolaborazioak 
egin, tokiren baten edo talderen 
batekin jo, akordeoi txapelketaren 
baten parte hartu, kanpora joan 
edo eskolak eman. Erronka txiki 
bat badut: lehiaketa batera ondo 
prestatuta joan eta postu onean 
geratzea. Bestalde, txirrindula-
ritzari dagokionez, zaletasuna da 
eta izaten jarraituko du. Oraindik 
bi edo hiru urte baditut horretaz 
disfrutatzeko, eta hori egingo 
dut. Profesionala izatea zaila da, 
gaztetatik gainontzekoak baino 
hobea izan behar duzu eta auke-
rak murritzak dira, baina afizio-
natutan pozik jarraituko dut.

txirrindulari gustukoena: iban baso. 

txirindularitza talde gustukoena:   
trek factory . 

txirrindularitzarekin lotutako 
ametsa: gauzak ahalik eta ondoen egin, 
eta ahal dudan guztia ematea. 

txirrindularitza proba gustukoena: 
aretxabaletako lasterketa.

musikari gustukoena:   
glenn gould piano jolea.

talde gustukoena: gatibu. 

musika estlo gustukoena: edozein

pertSonala

"txirrindularitzan 
sakrifizioa oso handia da; 
asko ikasten da, eta 
bizitzaren kontuez ere bai" 

unai mendikute | txirrindularia eta musikaria
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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. 
interesatuok deitu telefono 
zenbakietara: 616 01 40 17 

arrasate. erdigunean, guz-
tiz berrituta dagoen etxebizi-
tza ematen da errentan. bi 
logelakoa. guztiz jantzia. 
interesatuok deitu telefono 
zenbakietara: 635 71 79 57 

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

 
104. errentan Hartu

arrasate. alde zahar ingu-
ruan etxe txiki edota atiko 
bila dabilen neska euskaluna 
naiz. Hilabetean 450 euro 
inguru orainduko nituzke 
gehienez. interesatuok dei-
tu telefono zenbaki honeta-
ra: 665 71 69 10 

arrasate. etxebizitza behar 
dut errentan, erdigunean. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 691 16 
96 43 

arrasate. etxebizitza behar 
dut errentan. Hilean 500 
euro ordain ditzaket. ebert 
sanchez. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
648 00 86 55 

a r r a s a t e n .   a r r a s a t e n 
erretan hartzeko etxebizitza 
bila gabil tzan bi kote bat 
g a ra .  i n te resa t u o k  d e i t u 
telefono zenbaki honetara: 
674 13 91 59 

bergara.  etxebizitza bila 
nabil. batendako modukoa 
edo partekatua izatea berdin 
dit. kontratuarekin komeni. 
urgentea da. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 672 685 777 

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

oñati. oñatiko bikote eus-
kalduna errentan etxebizitza 
hartzeko prest. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 685 79 73 00 

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta. araba ibilbi-
dean bi logela ematen dira 
errentan. batek bainugela du 
barruan. biek dute balkoia eta 
argitsuak dira. kontratutare-
kin. interesatuok deitu zen-
baki hauetara: 678 73 66 54 
edo 662 38 14 18 

arrasate.  logela ematen 
da errentan biteri kalean, 
etxebizitzako gune orokorrak 
e ra b i l t ze ko  a u ke ra re k i n . 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 619 88 
60 30 

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

 4. lana

401. eskaintzak

antzuolan umeak zaindu. 
antzuolan 4 urteko bi ume 
zaindu eta etxeko lanak egi-
teko esperientzia duen ema-
kumea behar da. interesatuok 
deitu telefono zenbaki haue-
tara: 606 27 87 47 edo 606 
26 71 53 

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

 
402. eskaerak

antzuolan umeak zaindu. 
Haur hezkuntzan eta umeekin 
esperientzia handia duen 
neska prest antzuolan umeak 
zaintzeko. interesatuok deitu 
telefono honetara: 665 74 
25 66 

arrasate. emakume euskal-
duna plantxa eta etxeko lanak 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 699 54 17 27 

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

bergara eta inguruak. 
Mutila gertu nagusiak zain-
tzeko orduka edo etxean bizi 
izaten. atari eta abarren gar-
biketak, eraikuntza peoi eta 
abarretan ere aritu naiteke. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 602 07 12 06 

bergara eta inguruak. 
Psikologian lizentziatutako 
neska euskalduna, haurrak 
zaintzeko irrikaz. esperientzia 
handia dut. interesatuok 
deitu telefono honetara: 615 
73 68 07 

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

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

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

bergara. Psikopedagogia 
eta Haur hezkuntzako ikaske-
tak dituen neska batek umeak 
zainduko lituzke irailetik 
aurrera. esperientziaduna. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669 64 64 27 

bergaran, arrasate edo 
oñati. Mutila gertu nagusiak 
zaintzeko. esperientziaduna 
eta sei hilabetez san juan de 
diosen lan egindakoa, erizain-
tza ofizial moduan. Gauetan 
ere lan egingo nuke. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 639 66 57 88 edo 
943 78 62 19 

Debagoiena. emakumea 
gerbiketa lanak egin edo 
haurrak zein pertsona nagu-
siak zaintzeko prest. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 636 50 76 11 

Debagoiena. bertako ema-
kumea gertu nagusiak zain-
tzeko debagoienean. espe-
rientziaduna naiz. abuztuan 
ere bai. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 637 
18 07 23 

Debagoiena. emakume 
a rd u ra ts u a  g e r t u  u m ea k 
zaintzeko, atariak garbitzeko 
edota tailerrean lan egiteko. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 647 10 58 
72 edo 943 79 96 25 

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

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

Debagoiena. emakume 
euskalduna lanerako gertu 
debagoienean. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 606 50 25 67 

Debagoiena. Mutil ardura-
tsua, lege-papereak dituena, 
nagusiak zaintzen eta garbi-
tasunean aritzeko gertu. 
etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egunez. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
688 48 47 76 

Debagoiena. Mutil espe-
rientziaduna gertu nagusiak 
zaintzeko. etxean bertan bizi 
izaten edo orduka. baserrie-
tan ere bai.  interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 662 
43 08 54 

Debagoiena. Mutil langile 
eta arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasu-
nean eta nagusiak zaintzen. 
sukalde laguntzaile eta gar-
biketan ere jardun naiteke. 
lege papereak eguneratuta 
dauzkat. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 632 26 01 
84 edo 658 74 94 63 

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

Debagoiena. nagusiak eta 
umeak zainduko nituzke, 
baita garbitasun lanak egin 
ere. gauak ospitalean pasa-
tzeko ere gertu nago. espe-
rientziaduna. informeak ditut. 
autoa daukat eta euskalduna 
naiz. erabateko prestasuna. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 671 35 22 60 

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

Debagoiena. neska ardu-
ratsu eta langilea gertu ume 
eta nagusiak zaintzeko edota 
garbiketa lanetarako gertu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 686 60 52 43 

Debagoiena. neska ardu-
ratsu eta langilea gertu umeak 
zaintzeko. interesatuok deitu 
honetara: 663 63 79 64 

Debagoiena. neska ardu-
ratsua nagusiak eta umeak 
zaintzen edo garbitasunean 
aritzeko gertu. astelehenetik 
ostiralera, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. orduka ere 
bai. 688 484 776 

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

Debagoiena. neska gertu 
garbiketak egin eta nagusiak 
zaintzeko, etxean bertan bizi 
izaten. 662 23 10 47 

Debagoiena. neska gertu 
lanerako: garbiketan, umeak 
zaintzen,  sukaldean edo 
tabernan, nagusiak zaintzen 
eta abar. etxean bertan bizi 
izaten, egunez edo baserrie-
tan ere bai. gidabaimena eta 
autoa dauzkat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 697 20 00 86 

Debagoiena. neska gertu 
lanerako: sukalde laguntzaile, 
garbiketak, nagusiak eta 
umeak zaintzen eta abar. 663 
40 92 67 

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

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

Debagoiena. neska lanera-
ko gertu: denetariko garbike-
tak, ume eta nagusiak zaindu 
etxean, ospitalean edota 
egoitzan, gidari, banatzaile 
eta abar. interesatuok deitu 
honetara: 696 32 13 69 

Debagoiena. neska lanera-
ko gertu: sukalde laguntzaile, 
nagusiak zaintzen, ostalari-
tzan eta abar. autoa daukat. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636 11 23 40 

Debagoiena. neska nagu-
siak zaindu edota garbitasu-
nean jarduteko gertu. etxean 
bertan bizi izanda, egunez 
zein orduka. deitu 610 99 70 
46  telefonora.

ta b e r n a n  l a n a .  n es ka 
gaztea irailetik aurrera aste-
buruetan tabernan lan egite-
ko prest. esperientziaduna. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 637 85 88 27 

 

5. irakaskuntza

501. jaso

ingelesa. 2014-2015 ikas-
turte osoan zehar, irailetik 
aurrera, etxean, arrasaten, 
dbH 2-ko mutiko bateri inge-
leseko eskolak emateko mutil 
baten bila gabiltza. astean bi 
orduz, arratsaldez, egunak 
zehazteke. jaioterrikoen 
semea bazara, hobe. intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra: 688 65 73 49 

 

7. animaliak

703. eman

txakurkumeak. sei txakur-
kum e em aten dira opari. 
border collie mestizoak dira. 
uztail hasieran jaiotakoak. 
688 92 00 86 

 

8. Denetarik

802. erosi

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

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

 
804. Hartu

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

 
805. trukatu

Hizkuntza trukea. alema-
niera eskolak jasoko nituzke 
eta gaztelaniazkoak emango 
nituzke trukean. alemaniera 
oinarrizko maila daukat. 663 
65 76 06 

Hizkuntza trukea. ingele-
sa praktikatu gura nuke eta 
trukean euskara edota gazte-
lania erakutsiko nizuke. are-
txabaletakoa naiz. deitu 628 
51 22 78  telefonora.

 
806. galDu

trizikloa oñatin. uztailaren 
14an, arratsaldean, ugarkal-
de parkean umearen trizikloa 
utzi genuen ahaztuta. norbai-
tek aurkitu edo hartu badu, 
mesedez deitu zenbaki hone-
tara. eskerrik asko deitu 615 
70 08 74 telefonora.

 

9. Harremanak

904. bestelakoak

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

iragarkia jartzeko biDeak: 

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

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

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
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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10:30 berriak 

11:00 ibilean 

11:30 tertulia 

12:00 udakoak 

12:30 berriak 

13:00 onein 

13:40 jaiak: antzuolako jaiak 

14:30 berriak 

15:00 udakoak 

15:45 ikusmira 

16:00 auzorik auzo 

16:30 berriak 

17:00 erreportajea 

18:00 tertulia 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 tripa-zorri 

20:00 sukaldean 

20:30 berriak 

21:00 ehunmilak 

22:30 berriak 

23:00 auzorik auzo 

23:30 ibilean 

00:15 aniztasunean bizi

10:30 berriak 

11:00 jaiak: antzuolako jaiak 

11:45 udakoak 

12:30 berriak 

13:05 7 akorde 

13:30 amaia dj 

14:00 tertulia 

14:30 berriak 

15:00 7 akorde 

15:30 onein 

16:00 kontzertua 

16:30 berriak 

17:00 ikusmira 

17:15 udakoak 

18:00 amaia dj 

18:30 berriak 

19:00 tripa-zorri 

19:30 7 akorde

20:00 auzorik auzo

20:30 berriak 

21:00 kontzertua 

21:30 jaiak: antzuolako jaiak 

22:30 berriak 

23:00 erreportajea 

00:00 7 akorde 

00:30 berriak

10:30 berriak

11:00 kontzertua 

12:10 ikusmira 

12:30 berriak 

13:00 onein 

13:30 auzorik auzo 

14:00 tripa-zorri 

14:30 berriak 

15:00 onein 

15:30 tertulia 

16:00 7 akorde 

16:30 berriak 

17:00 erakusleiho

17:30 udakoak 

18:10 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 7 akorde 

20:00 aniztasunean bizi 

20:30 berriak 

21:00 erakusleiho 

21:30 auzorik auzo 

22:00 tertulia 

22:30 berriak 

23:00 aniztasunean bizi 

23:30 erreportajea 

00:30 berriak

10:30 berriak 

11:00 sukaldean 

11:30 tertulia 

12:30 berriak 

13:00 ibilean 

13:35 aniztasunean bizi 

14:00 7 akorde 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 jaiak: antzuolako jaiak 

16:30 berriak 

17:00 onein 

17:30 erreportajea 

18:30 berriak 

19:00 tertulia 

20:00 7 akorde 

20:30 berriak 

21:00 jaiak: antzuolako jaiak 

22:00 amaia dj 

22:30 berriak 

23:00 berriak 

23:30 ehunmilak 

01:00 amaia dj

10:00 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

12:00 amaia dj 

12:30 zorion agurrak 

12:35 ur eta lur 

13:10 ikusi irratia 

14:00 tertulia 

14:30 zorion agurrak 

14:35 astea iruditan 

14:45 debagoiena zuzenean 

15:45 ikusmira 

16:00 jaiak: antzuolako jaiak 

16:45 7 akorde 

17:15 tertulia 

17:50 erreportajea 

18:55 astea iruditan 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 tertulia 

20:30 7 akorde 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 jaiak: antzuolako jaiak 

22:45 astea iruditan 

22:55 tertulia 

23:30 7 akorde 

00:00 debagoiena zuzenean

10:00 kantari 

10:55 zorion agurrak 

11:00 kontzertua 

12:15 jaiak: antzuolako jaiak 

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 zorion agurrak 

14:05 astea iruditan 

14:15 udakoak 

14:55 tertulia 

15:30 zorion agurrak 

15:35 amaia dj 

16:10 ikusi irratia 

17:00 7 akorde 

17:25 zorion agurrak 

17:30 astea iruditan 

17:35 kontzertua 

18:45 ikusmira 

19:05 onein 

19:30 tertulia 

20:00 jaiak: antzuolako jaiak 

20:45 ehunmilak 

22:10 astea iruditan 

22:15 debagoiena zuzenean 

23:15 tertulia 

23:45 astea iruditan 

23:50 debagoiena zuzenean 

00:50 kontzertua

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 aho bizarrik gabe 

13:20 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 

17:50 ur eta lur 

18:25 astea iruditan 

18:30 berriak 

19:15 jaiak: antzuolako jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak: antzuolako jaiak 

22:45 debagoiena zuzenean 

23:15 berriak

23:45 jaiak: antzuolako jaiak 

00:30 kontzertua

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

LABUr

Abuztuan Goiena telebistak 
Debagoieneko albisteen 
berri jasoko du. Astelehe-
netik egubakoitzera bitar-
tean 10:30ean eskainiko da 
lehen aldiz eta bi orduro 
eskainiko da Berriak saioa 
00:30ak arte. Aurkezle gabe-
ko saioa izango da.

albistegiak egunero 
goiena telebistan 
10:30ean hasita

Ez du etenik izango abuz-
tuan Arrasate Irratiak. 
Eguneko 24 orduetan musi-
ka eskaintza zabala izango 
da irratian. Zuzeneko saioe-
kin irailaren 1ean itzuliko 
da irratia; Uda giroan irra-
tsaioarekin, hain zuzen. 
Bitartean, askotariko musi-
ka entzungai irratian.

arrasate irratian 
musikarekin 
disfrutatzeko aukera

e z t e i a k

garbiñe eta jonas 
garbiñe agiriano eta jonas 
nuñez zapatuan ezkonduko dira 
arrasateko udaletxean. ondo-
ren, familiarekin eta lagunekin 
ospatuko dute. "osasuna, mai-
tasuna eta zorionak, lagunen 
partetik!".

amaia eta sergio 
amaia landeira eta Sergio uriarte uztailaren 26an San lorentzoko 
ermitan ezkonduko dira. "ondoren, guztiok batera gure ametsa jatetxean 
bazkari batekin ospatuko dugu. zorionak, bikote! musu handi bat fami-
liaren, lagunen, kuadritxangiko kideen eta bikoteen partetik!".

toni eta eli 
toni aramendia eta eli Palma uztailaren 26an ezkonduko dira arra-
sateko uribarriko itxaropenaren amaren elizan. "zorionak, bikote, 
zuen familiaren eta lagunen partetik!".

Carli eta nerea 
uztailaren 25ean Carli eta nerea ezkondu zirela 25 urte bete dira. 
zorionak eta ondo pasatu zuen 25. ezkontza-urteurrenean, San 
lorentzoko lagunen partetik. musu handi bat, bikote!

patxi eta luci 
bergarako Patxi eta luci uztailaren 22an ezkondu ziren, duela 25 urte. 
zapatuan, lagunekin afaria egingo dute, eta, hori baino lehenago, 
sorpresatxoa. Kuadrillakoen partetik, zorionak eta musu handi bat.

Haymar eta sonia 
haymar dalmau eta Sonia 
Segovia arrasatearrak uztailaren 
19an ezkondu ziren dorletan. 
bazkaria oñatiko Soraluze jate-
txean egin zuten. "zorionak, 
bikote! musu handi bat, fami-
liaren partetik!".
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jabier umerez urrutia. oñatin, uztailaren 4an. 79 urte.

urbano bengoa arkauz. leintz-gatzagan, uztailaren 10ean. 99 urte.

libe urizar larrañaga. bergaran, uztailaren 10ean. 77 urte.

isidro uriarte biguri. oñatin, uztailaren 11n. 84 urte.

jesus astoriza isusi. elgetan, uztailaren 11n. 87 urte.

m. teresa letamendi arrazola. oñatin, uztailaren 15ean. 84 urte.

jesus mari biain garcia. oñatin, uztailaren 17n. 65 urte.

eusebi beain biain. bergaran, uztailaren 17an. 82 urte.

ramon nogeiras gioto. oñatin, uztailaren 18n. 82 urte.

m. arantzazu uson guridi. arrasaten, uztailaren 18an. 32 urte.

alexander urrutia orobengoa. arrasaten, uztailaren 19an. 68 urte.

Victoriana De la Cruz de tena. bergaran, uztailaren 19an. 56 urte.

rogelia Cambron de la bella. bergaran, uztailaren 20an. 92 urte.

benita arana pagaldai. arrasaten, uztailaren 20an. 91 urte.

isaac Vega garcia. arrasaten, uztailaren 20an. 76 urte.

m. Cruz manso balmala. arrasaten, uztailaren 21ean. 73 urte.

iñaki arantzabal zuburruti. oñatin, uztailaren 21ean. 65 urte.

teodora apaolaza garmendia. antzuolan, uztailaren 22an. 88 urte.

Cristina garcia Diez. arrasaten, uztailaren 23an. 79 urte.

nieves otadui maidagan. arrasaten, uztailaren 23an. 81 urte.

h i l da koa k

oroigarria

Lierni eta Oier.
Antzuolan, 2014ko uztailaren 25ean.

Maittia

Patri 
Bideluze Zangitu

oroigarria

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

Zure Marilu.
Oñatin, 2014ko uztailaren 25ean.

Gogo barnekoa izan da gure maitasuna
heriotzak askatuko ez duen lotura

zu baitzinen nire bizitza, nere argia eta poza
zurekin elkartu arte, maitia, behar dut zure laguntza.

Iñaki 
Ubierna Inmaz

oroigarria

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

Antzuolako kuadrilla.
Antzuolan, 2014ko uztailaren 25ean.

Nahiz eta gure artetik urrutira joan,
beti izango zaitugu gure bihotzetan.

Patri 
Bideluze Zangitu

oroigarria

 arrasate Herri eskolako gurasoa

Arrasate Herri Eskola.
Arrasaten, 2014ko uztailaren 25ean

bat egiten dugu 
senideen saminarekin.

Arantzazu 
Uson Guridi

oroigarria

1954-07-26 / 2014-05-05

PMG Polmetasako lankideak.
Arrasaten, 2014ko uztailaren 25ean.

Gure lankide, gure lagun, jada zure hutsunea nabari dugu…
Agurrik ez dugu esan nahi, gero arte bat baizik.

Gogoan izango zaitugu beti.
Betiko gurekin, Iñaki.

Iñaki 
Larrañaga Guridi

eSKer ona

oñatin hil zen 2014ko uztailaren 15ean, 84 urte zituela.

Oñatin, 2014ko uztailaren 25ean.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Maria Teresa 
Letamendi Arrazola

eSKer ona

andoni azpiazu 'txistu'-ren alarguna

bergaran hil zen 2014ko uztailaren 10ean, 77 urte zituela.

Bergaran, 2014ko uztailaren 25ean.

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

Libe 
Urizar Larrañaga

oroigarria

 jabier etxaniz goienako kidearen ama

Goiena Komunikazio Taldea.
Antzuolan, 2014ko uztailaren 25ean.

bat egiten dugu 
senideen saminarekin.

Teodora 
Apaolaza Garmendia 

eSKer ona

2014ko uztailaren 17an hil zen, 65 urte zituela.

Oñatin, 2014ko uztailaren 25ean.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, uztailaren 26an, 19:30ean, 

oñatiko agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik, eskerrik asko.

Jesus Mari 
Biain Garcia

eSKer ona

oñatin hil zen 2014ko uztailaren 21ean, 65 urte zituela.

Oñatin, 2014ko uztailaren 25ean.

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

—
Maite zaitugu.

Iñaki 
Aranzabal Zuburruti

eSKer ona

uztailaren 22an hil zen, 88 urte zituela.

Antzuolan, 2014ko uztailaren 25ean.

eskerrik beroenak, azken egunotan, ondoan izan zaituztegun 
guzti-guztioi, adierazi diguzuen babesagatik eta gertutasunagatik 

eta gure samina zuena egin izanagatik. Mila esker.
teodoraren familiaren eta maite izan duten guztien izenean, 

bihotz–bihotzez, besarkada bero bana.

Teodora 
Apaolaza Garmendia

jorge elorzaren eta Pedro etxanizen alarguna 

eSKer ona

gasteizen hil zen 2014ko uztailaren 19an, 68 urte zituela.

Arrasaten, 2014ko uztailaren 25ean.

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

—
Haren aldeko meza domekan izango da, uztailaren 27an, 12:30ean, 

arrasateko san juan bataiatzailearen parrokian.
bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik, eskerrik asko.

Alexander
Urrutia Orobengoa

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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zineMa
gasteiz

BOULEvArD

sex tape: algo pasa 
en las nubes
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.

anarchy: la noche de 
las bestias
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
15:55.
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 20:15, 22:25.

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

tarzan
zapatua eta domeka: 
16:10.

aviones: equipo de 
rescate 3D
zapatua eta domeka, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:00.

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

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

la cueva
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
egubakoitzetik 
martitzenera, eta 
eguena: 21:00, 22:45.

malefica
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 20:10.
zapatua eta domeka: 
16:00.

mil maneras de 
mordes el polvo
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik eguenera: 
19:55, 22:15.

juntos y revueltos
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik 
domekara: 22:15.

pancho
egubakoitzetik 
martitzenera, eta 
eguena: 18:10.

rio 2
egubakoitza eta zapatua: 
15:30.

las aventuras de 
peabody y sherman
domeka: 15:30.

x- men: dias del 
futuro pasado
egubakoitzetik eguenera: 
22:00.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.

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

transcendence
astelehena, martitzena 
eta eguena: 21:00.

perdona si te llamo 
amor
eguaztena: 17:00.

juntos y revueltos
astelehenetik eguenera: 
22:15.

fLOrIDA

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

Corazon de leon
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

Voy a ser mama
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

bajo la misma 
estrella
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

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

anarchy: la noche de 
las bestias
egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 20:15, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

Campanilla, hadas y 
piratas
egubakoitzetik eguenera: 
16:45.
zapatua eta domeka: 
12:00.

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

barbacoa de amigos
egubakoitzetik 
domekara: 22.30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

malefica
egubakoitza, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:30.
zapatua eta domeka: 
12:00.

Violette
egubakoitzetik 
domekara: 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

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

F ilm honekin denboraldia 
bukatzen dugu, eta Dos 
vidas ez da pelikula 

gogoangarria. Gustura 
ikusteko filma da, ondo 
kontatutakoa, baina ez da 
geratzen ikuslearen 
oroimenean. Badira film  
aspergarriak, bide berriak 
topatu nahi duten 
zuzendariak eta bide erdian 
geratzen diren lanak. Azken 
atal honetan koka dezakegu 
Georg Maasen lana. Azken 
urteetan askotan aipatu den 
lapurtutako haurren istorioa 
kontatzen da. Herrialde 
guztietan ezkutuan mantendu 
nahi diren istorioak daude. II. 
Mundu Gerraren bukaeran, 
Norvegian, nazien eta 
Norvegiako emakumeen 
artean izandako harremanen 
ostean haur asko jaio ziren. 
Amak baztertu egiten 
zituzten, eta haurrak beste 
familia batzuetan utzi, edo, 
politikaren interesak jarraituz, 
espioi lanak egiteko erabili. 
Hori guztiori agertzen da Dos 
vidas filmean. Alde batetik, 
ezezaguna edo ia ezkutuan 
egon diren gaiak edo egoerak 
argira ateratzen dira, eta, 
beste alde batetik, 
dokumentalen osagaien 
aldetik ihes egin nahian, 

zuzendariak thriller-en 
osagaiekin jokatzen du, bi 
alderdiak erabiliz lan 
interesgarri bat egiteko. 

Errealitatearekin eta 
fikzioarekin jokatuz, 
zuzendariak kritika egin nahi 
du; hau da, gutxi ezagutzen 
diren istorioak kalera aterata.  
Horrela, bi film desberdin 
ditugu: informazio aldetik, 
ondo datorkigu Europan 
gertatutako istorioak 
ezagutzeko, baina, horrez 
gain, fikzioa ere nahasten da. 

Gutxi gorabehera, dena 
modu egokian kontatzen du 
Georg Maasek. Oreka 
mantentzen du. Baina guztia 
nahiko neurtuta badu ere, 
filmak ez du lortzen erdi 
mailatik gora egitea. Dos 
vidas interesgarria da, baina 
ez liluragarria. Ikusle zorrotzak 
ez bazarete, gustura ikusiko 
duzue pelikula, baina ez dizue 
arrastorik utziko pelikulak.
Ikusi eta gero ez da gogoan 
geratzen.

Historia eta fikzioa batzen

ANtONIO ZAbAlA

kritika

Dos ViDas  
zuzendaria: georg Maas.
Herrialdea: alemania.
aktoreak: juliane köhler, liv ullmann, 
sven nordin.

egingo dituzte. Zapatuan, men-
diko bizikleta lasterketa (17:00) 
eta futbol partidua (18:00); eta 
domekan, meza (11:00), herri kiro-
lak eta ardi gazta dastatzea (12:00), 
kalejira (13:00) eta bazkaria 
(15:00).
gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua, durun.

arrasate kubatar iraultzaren 
aldeko jaia
Egun osoko egitaraua osatu dute 
gaztetxean: 14:30ean, bazkari 
kubatarra; 17:30ean, salsa ikas-
taroa; 19:00etan, Castropoteoa, 
musika eta mojitoekin; 00:00etan, 
linbo txapelketa; eta 03:00etan 
salsa txapelketa. 
bihar, zapatua, gaztexean, egun osoan.

oñati kubako egun nazionalaren 
ospakizuna
Acesma elkarteak askotariko 
ekintzak egingo ditu: 11:00etan 
kubatar eta latindar musika eta 
herrialde askotariko produktuen 
salmenta; 12:15ean umeendako 
ekintzak; 13:00etan euskal dantzak 
eta folklore kubatarra; 14:30ean 
bazkaria; eta 20:00etan elkartasun 
saskiaren zozketa. 
bihar, zapatua, Foruen plazan, egun osoan.

oñati lizargarate eguna
Lizargarate elkartearen 50. urteu-
rrena ospatuko dute abuztuaren 
24an. Egun osoan trikiti doinuak 
izango dira nagusi. Bazkarirako 
txartelak salgai daude Urbia eta 
Arrano tabernetan eta Lizarga-
raten bertan. 
abuztuaren 24an, lizargaraten.

oñati surf festa
Egun osoko egitaraua prestatu 
dute: salto lehiaketa Usakon goi-
zean eta sardina-jana eta musika 
arratsaldean. 
abuztuaren 30ean, usakon eta kale zaharrean.

erakusketak

aretxabaleta margo ikastaroko 
ikasleen lanak
Ainhoa Cabero irakaslearekin 
margo ikastaroa egin duten ikas-
leek euren lanak ikusgai ipini 
dituzte. 
uztailaren 30era arte, arkupen. 

bergara Celia eslavaren 
eskulturak
Asteon inauguratu dute Eslava-
ren eskulturak batzen dituen 

erakusketa. Aroztegi aretoan ikus 
daitezke lanak, martitzenetik 
domekara arte.
abuztuaren 10era arte, aroztegin.

bergara iñaki olazabalen 
eskulturak
Olazabalen lanak abuztuan ipi-
niko dituzte ikusgai: abuztuaren 
14tik irailaren 7ra arte, marti-
tzenetik domekara arte. 
abuztuaren 30etik irailaren 7ra arte, aroztegin. 

umeak

bergara sun magoa
Sun Magoak Xistera magikoa 
ikuskizuna egingo du neska-mu-
tikoendako.  
abuztuaren 13an, kultura etxean, 20:00etan. 

antzerkia

oñati malas Compañias eta 
'txatarra'
Umorea, antzerkia, objektuen 
manipulazioa eta akrobazia bate-
ratzen dituen lana "ikusgarria, 
dibertigarria eta hunkigarria" 
dela diote taldeko kideek.
abuztuaren 31n, Foruen plazan, 19:00etan. 

Deia

antzuola erreka garbitzeko
Antzuolako erreka garbitzeko 
irteera egingo dute. Herritar 
guztiak gonbidatu dituzte. Gar-
biketaren ostean bazkaria egin-
go dute.
bihar, zapatua, Herriko plazan, 09:30ean. 

oñati estanpazio tailerra
Kamisetak, poltsak, apaingarriak 
eta arropak apaintzeko tailerra 
egingo dute gaztetxean. 
uztailaren 28an, antixenan, 10:00etan. 

batzarra

oñati justizia trantsizionalari 
buruzko batzarra
EHUrekin elkarlanean, justizia 
trantsizionalaren printzipio eta 
kontzeptuak aztertuko dituzte, 
Espainia eta Euskal Herriko tes-
tuinguru espezifikoetan, beste 
herrialdeetako esperientziak ain-
tzat hartuta. Inaugurazio ekital-

diko hitzaldia Paco Etxeberria 
auzitegi-medikuak egingo du. 
uztailaren 28an, lege soziologia institutuan, 
10:00etan. 

leHiaketa

arrasate argazki lehiaketa
Ernaik euskal preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko argazki lehia-
keta antolatu du. Preso eta ihes-
larien aldeko aldarrikapenak 
agertu beharko du argazkian eta 
pertsona bakoitzak bi erretratu 
bidali ahal izango ditu, gehienez, 
ernaiarrasate@gmail.com helbi-
dera, irailaren 15a baino lehen. 
irailaren 15era arte. 

oñati 'batetik bestera' 
Gaztelekutik egin dute deia. Opo-
rretako argazkiak eskatzen dituz-
te: originalak eta freskoak. Aur-
keztutako lanekin erakusketa 
egingo dute irailean, eta ikusleen 
botoekin aukeratuko dituzte bi 
argazki irabazleak. 
irailera arte, gaztelekuan. 

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. 
uztail bukaera arte, olazarren. 

Dirulaguntzak

eskoriatza Diru laguntza eskaerak 
Garapen jasangarria eta gizarte 
garapena sustatzeko eta gazte 
egitasmoetarako laguntzak eska-
tzeko epeak zabalik daude, hila-
ren 30era arte eta irailaren 3ra 
arte, hurrenez hurren, udal erre-
gistroan. Garapenetarako lagun-
tzak axtrokitan ordainduko dituz-
te. Gazteen egitasmoetarako 600 
euro ditu Udalak. 
izen-ematea, udal erregistroan. 

musika
 

oñati jam saioa
Oñatiko musikarien eskutik jam 
saioa egingo dute. 
gaur, egubakoitza, antixenan, 22:00etan. 

aretxabaleta bitz eta papalagi 
taldeak
Bitz eta Papalagi talde oñatiarrek 
punk-rock doinuez girotuko dute 
Haizea taberna. Doako emanaldia 
izango da.
bihar, zapatua, Haizea tabernan, 19:00etan. 

oñati Hardcore gaua
Rotten Notes gasteiztarrek hard-
core grind musika lantzen dute. 
Eurekin batera egongo dira ohol-
tzan Obstruccion Nasal eta HC 
taldeak. Doako emanaldia. 
bihar, zapatua, antixenan, 21:00etan. 

oñati mundu unplugs the 
ramones
Iñigo Munduate Mundu musika-
ri donostiarrak proiektu berri 
batekin dihardu. Ramones tal-
dearen 40. urteurrena bete da, 
eta, hori aprobetxatuz, Mundua-
tek taldearen berrikuspen akus-
tikoa proposatzen du. Doan. 
abuztuaren 3an, Pako tabernan, 19:30ean. 

bergara morau eta beñardo
Biek ala biek kontzertua egingo 
dute Usondo parkean, doan. 
abuztuaren 4an, usondo parkean, 20:00etan. 

jaiak

elgeta santixau jaiak goimendin
Goimendu-Azula auzoan egingo 
dituzte jaiak. 11:00etan meza izan-
go dute, eta hortik aurrera egun 
osoko egitaraua: umeendako 
jokoak, bertsolariak, trikitilariak, 
herri kirolak... 
gaur, egubakoitza, goimendi-azulan, 11:00etan. 

bergara basalgoko jaiak
Santio jaiak ospatuko dituzte 
Basalgon aste bukaeran. Gaur: 

meza, txirrindulari igoera, Xabier 
Amuritzaren eta Amets Arzallu-
sen saioa eta erromeria egingo 
dituzte, besteak beste. Bihar: meza, 
luntxa eta auzoko erretiratuen 
eta jai batzordekoen bazkaria.
gaur, egubakoitza, eta, bihar, zapatua, basalgon. 

arrasate Ferrerias kaleko jaiak
Egun osoko egitaraua prestatu 
dute: txistularien kalejira (12:00), 
umeendako jolasak eta txokolate
-jana (17:00), erraldoien konpar-
tsa txikiaren kalejira (19:00), meza 
San Frantzisko elizan (19:00),  
kale-afaria (21:00) eta dantzaldia 
Gau Alai taldearekin (23:00). 
bihar, zapatua,  Ferrerias kalean, 08:00etan. 

bergara santa ana jaiak
Bolun ospatuko dituzte Santa 
Ana jaiak. 
bihar, zapatua, bolun, egun osoan. 

Dantza
 

arrasate Foklore jaialdia
Warszawianka dantza taldea 
Poloniako unibertsitate handie-
neko ordezkaria da. Erreperto-
rioan ditu, besteak beste, Polo-
niako dantzak, hango eskualdee-
tako antzezlanak eta Gabonekin 
eta Pazkoekin lotutako jarduerak. 
Arrasateko emanaldian, Polonia-
ko tradizioaren zati bat eraku-
tsiko dute. Doan. 
gaur, egubakoitza, Monterronen, 22:30ean. 

ospakizunak

oñati Duruko eguna
Duruko eguna ospatuko dute aste 
bukaeran eta askotariko ekintzak 

SoKa zirKo

bergara 'Desdentro'
Zumaiako Soka Zirko taldeak 
Desdentro ikuskizuna egingo 
du abuztuan. Airean eginda-
ko akrobaziak, antzerkia eta 
musika bateratzen ditu ikus-
kizunak, eta oholtza gainean 
egongo dira Jon Gartzia, Vir-
ginia Maffassanti eta Estiba-
liz Curiel. Adin guztiendako 
emanaldia da.
abuztuaren 27an, errekalde parkean, 
20:00etan.

www.blueSbuSineS.Com

bergara lluis Coloma trio eta paul san martin zuzenean
Berumuga zikloaren baitan, blues eta piano doinuak izango 
dira nagusi. Lluis Coloma Trio taldeak musika pertsonala 
egiten du, tradizioa eta originaltasuna batuz. Bergarako 
Espoloian Paul San Martin donostiarra izango du alboan.
gaur, egubakoitza, espoloian, 22:00etan.

KuKai.inFo

arrasate kukai taldearekin 'gelajauziak'
Kukai konpainiak eta Cesc Gelabert koreografoak herri dan-
tzei beste begirada bat emateko batu dituzte indarrak. Orain-
go honetan, Basterretxearen Akelarre eskultura izango dute 
hizpide. Doako emanaldia izango da.
etzi, domeka, Herriko plazan, 20:00etan.

imanol Soriano

eskoriatza errekan gora: kashbad eta eratu taldeak
Errekan Gora musika zikloa bukatzeko kontzertua egingo 
dute bi taldeek. Kashbadek aurten kaleratutako Arrakala 
diskoko kantuak joko ditu eta Eratu taldeak, aldiz, Ispilu 
iluna delako lanekoak. Doako emanaldia izango da.
bihar, zapatua, santa Mariñe plazan, 22:00etan.

joSu tXintXurreta

aretxabaleta andramaixak: arkada social
Abuztuaren 14tik 17ra ospatuko dituzte Aretxabaletako jai 
nagusiak. Askotariko ekintzak egingo dituzte; besteak beste, 
Arkada Socialen, The Potesen eta Niña Chicote eta Chico 
Tornadoren rock kontzertua, txosnagunean.
abuztuaren 16an, txosna gunean, 22:30ean.

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

BOULEvArD

sex tape: algo pasa 
en las nubes
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
16:35.
egubakoitzetik eguenera: 
18:35, 20:35, 22:35.

anarchy: la noche de 
las bestias
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
15:55.
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 20:15, 22:25.

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

tarzan
zapatua eta domeka: 
16:10.

aviones: equipo de 
rescate 3D
zapatua eta domeka, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:00.

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

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

la cueva
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
egubakoitzetik 
martitzenera, eta 
eguena: 21:00, 22:45.

malefica
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 20:10.
zapatua eta domeka: 
16:00.

mil maneras de 
mordes el polvo
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik eguenera: 
19:55, 22:15.

juntos y revueltos
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik 
domekara: 22:15.

pancho
egubakoitzetik 
martitzenera, eta 
eguena: 18:10.

rio 2
egubakoitza eta zapatua: 
15:30.

las aventuras de 
peabody y sherman
domeka: 15:30.

x- men: dias del 
futuro pasado
egubakoitzetik eguenera: 
22:00.

8 apellidos vascos
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.

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

transcendence
astelehena, martitzena 
eta eguena: 21:00.

perdona si te llamo 
amor
eguaztena: 17:00.

juntos y revueltos
astelehenetik eguenera: 
22:15.

fLOrIDA

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

Corazon de leon
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

Voy a ser mama
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

bajo la misma 
estrella
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

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

anarchy: la noche de 
las bestias
egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 20:15, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

Campanilla, hadas y 
piratas
egubakoitzetik eguenera: 
16:45.
zapatua eta domeka: 
12:00.

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

barbacoa de amigos
egubakoitzetik 
domekara: 22.30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

malefica
egubakoitza, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:30.
zapatua eta domeka: 
12:00.

Violette
egubakoitzetik 
domekara: 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

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

F ilm honekin denboraldia 
bukatzen dugu, eta Dos 
vidas ez da pelikula 

gogoangarria. Gustura 
ikusteko filma da, ondo 
kontatutakoa, baina ez da 
geratzen ikuslearen 
oroimenean. Badira film  
aspergarriak, bide berriak 
topatu nahi duten 
zuzendariak eta bide erdian 
geratzen diren lanak. Azken 
atal honetan koka dezakegu 
Georg Maasen lana. Azken 
urteetan askotan aipatu den 
lapurtutako haurren istorioa 
kontatzen da. Herrialde 
guztietan ezkutuan mantendu 
nahi diren istorioak daude. II. 
Mundu Gerraren bukaeran, 
Norvegian, nazien eta 
Norvegiako emakumeen 
artean izandako harremanen 
ostean haur asko jaio ziren. 
Amak baztertu egiten 
zituzten, eta haurrak beste 
familia batzuetan utzi, edo, 
politikaren interesak jarraituz, 
espioi lanak egiteko erabili. 
Hori guztiori agertzen da Dos 
vidas filmean. Alde batetik, 
ezezaguna edo ia ezkutuan 
egon diren gaiak edo egoerak 
argira ateratzen dira, eta, 
beste alde batetik, 
dokumentalen osagaien 
aldetik ihes egin nahian, 

zuzendariak thriller-en 
osagaiekin jokatzen du, bi 
alderdiak erabiliz lan 
interesgarri bat egiteko. 

Errealitatearekin eta 
fikzioarekin jokatuz, 
zuzendariak kritika egin nahi 
du; hau da, gutxi ezagutzen 
diren istorioak kalera aterata.  
Horrela, bi film desberdin 
ditugu: informazio aldetik, 
ondo datorkigu Europan 
gertatutako istorioak 
ezagutzeko, baina, horrez 
gain, fikzioa ere nahasten da. 

Gutxi gorabehera, dena 
modu egokian kontatzen du 
Georg Maasek. Oreka 
mantentzen du. Baina guztia 
nahiko neurtuta badu ere, 
filmak ez du lortzen erdi 
mailatik gora egitea. Dos 
vidas interesgarria da, baina 
ez liluragarria. Ikusle zorrotzak 
ez bazarete, gustura ikusiko 
duzue pelikula, baina ez dizue 
arrastorik utziko pelikulak.
Ikusi eta gero ez da gogoan 
geratzen.

Historia eta fikzioa batzen

ANtONIO ZAbAlA

kritika

Dos ViDas  
zuzendaria: georg Maas.
Herrialdea: alemania.
aktoreak: juliane köhler, liv ullmann, 
sven nordin.

egingo dituzte. Zapatuan, men-
diko bizikleta lasterketa (17:00) 
eta futbol partidua (18:00); eta 
domekan, meza (11:00), herri kiro-
lak eta ardi gazta dastatzea (12:00), 
kalejira (13:00) eta bazkaria 
(15:00).
gaur, egubakoitza, eta bihar, zapatua, durun.

arrasate kubatar iraultzaren 
aldeko jaia
Egun osoko egitaraua osatu dute 
gaztetxean: 14:30ean, bazkari 
kubatarra; 17:30ean, salsa ikas-
taroa; 19:00etan, Castropoteoa, 
musika eta mojitoekin; 00:00etan, 
linbo txapelketa; eta 03:00etan 
salsa txapelketa. 
bihar, zapatua, gaztexean, egun osoan.

oñati kubako egun nazionalaren 
ospakizuna
Acesma elkarteak askotariko 
ekintzak egingo ditu: 11:00etan 
kubatar eta latindar musika eta 
herrialde askotariko produktuen 
salmenta; 12:15ean umeendako 
ekintzak; 13:00etan euskal dantzak 
eta folklore kubatarra; 14:30ean 
bazkaria; eta 20:00etan elkartasun 
saskiaren zozketa. 
bihar, zapatua, Foruen plazan, egun osoan.

oñati lizargarate eguna
Lizargarate elkartearen 50. urteu-
rrena ospatuko dute abuztuaren 
24an. Egun osoan trikiti doinuak 
izango dira nagusi. Bazkarirako 
txartelak salgai daude Urbia eta 
Arrano tabernetan eta Lizarga-
raten bertan. 
abuztuaren 24an, lizargaraten.

oñati surf festa
Egun osoko egitaraua prestatu 
dute: salto lehiaketa Usakon goi-
zean eta sardina-jana eta musika 
arratsaldean. 
abuztuaren 30ean, usakon eta kale zaharrean.

erakusketak

aretxabaleta margo ikastaroko 
ikasleen lanak
Ainhoa Cabero irakaslearekin 
margo ikastaroa egin duten ikas-
leek euren lanak ikusgai ipini 
dituzte. 
uztailaren 30era arte, arkupen. 

bergara Celia eslavaren 
eskulturak
Asteon inauguratu dute Eslava-
ren eskulturak batzen dituen 

erakusketa. Aroztegi aretoan ikus 
daitezke lanak, martitzenetik 
domekara arte.
abuztuaren 10era arte, aroztegin.

bergara iñaki olazabalen 
eskulturak
Olazabalen lanak abuztuan ipi-
niko dituzte ikusgai: abuztuaren 
14tik irailaren 7ra arte, marti-
tzenetik domekara arte. 
abuztuaren 30etik irailaren 7ra arte, aroztegin. 

umeak

bergara sun magoa
Sun Magoak Xistera magikoa 
ikuskizuna egingo du neska-mu-
tikoendako.  
abuztuaren 13an, kultura etxean, 20:00etan. 

antzerkia

oñati malas Compañias eta 
'txatarra'
Umorea, antzerkia, objektuen 
manipulazioa eta akrobazia bate-
ratzen dituen lana "ikusgarria, 
dibertigarria eta hunkigarria" 
dela diote taldeko kideek.
abuztuaren 31n, Foruen plazan, 19:00etan. 

Deia

antzuola erreka garbitzeko
Antzuolako erreka garbitzeko 
irteera egingo dute. Herritar 
guztiak gonbidatu dituzte. Gar-
biketaren ostean bazkaria egin-
go dute.
bihar, zapatua, Herriko plazan, 09:30ean. 

oñati estanpazio tailerra
Kamisetak, poltsak, apaingarriak 
eta arropak apaintzeko tailerra 
egingo dute gaztetxean. 
uztailaren 28an, antixenan, 10:00etan. 

batzarra

oñati justizia trantsizionalari 
buruzko batzarra
EHUrekin elkarlanean, justizia 
trantsizionalaren printzipio eta 
kontzeptuak aztertuko dituzte, 
Espainia eta Euskal Herriko tes-
tuinguru espezifikoetan, beste 
herrialdeetako esperientziak ain-
tzat hartuta. Inaugurazio ekital-

diko hitzaldia Paco Etxeberria 
auzitegi-medikuak egingo du. 
uztailaren 28an, lege soziologia institutuan, 
10:00etan. 

leHiaketa

arrasate argazki lehiaketa
Ernaik euskal preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko argazki lehia-
keta antolatu du. Preso eta ihes-
larien aldeko aldarrikapenak 
agertu beharko du argazkian eta 
pertsona bakoitzak bi erretratu 
bidali ahal izango ditu, gehienez, 
ernaiarrasate@gmail.com helbi-
dera, irailaren 15a baino lehen. 
irailaren 15era arte. 

oñati 'batetik bestera' 
Gaztelekutik egin dute deia. Opo-
rretako argazkiak eskatzen dituz-
te: originalak eta freskoak. Aur-
keztutako lanekin erakusketa 
egingo dute irailean, eta ikusleen 
botoekin aukeratuko dituzte bi 
argazki irabazleak. 
irailera arte, gaztelekuan. 

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. 
uztail bukaera arte, olazarren. 

Dirulaguntzak

eskoriatza Diru laguntza eskaerak 
Garapen jasangarria eta gizarte 
garapena sustatzeko eta gazte 
egitasmoetarako laguntzak eska-
tzeko epeak zabalik daude, hila-
ren 30era arte eta irailaren 3ra 
arte, hurrenez hurren, udal erre-
gistroan. Garapenetarako lagun-
tzak axtrokitan ordainduko dituz-
te. Gazteen egitasmoetarako 600 
euro ditu Udalak. 
izen-ematea, udal erregistroan. 

musika
 

oñati jam saioa
Oñatiko musikarien eskutik jam 
saioa egingo dute. 
gaur, egubakoitza, antixenan, 22:00etan. 

aretxabaleta bitz eta papalagi 
taldeak
Bitz eta Papalagi talde oñatiarrek 
punk-rock doinuez girotuko dute 
Haizea taberna. Doako emanaldia 
izango da.
bihar, zapatua, Haizea tabernan, 19:00etan. 

oñati Hardcore gaua
Rotten Notes gasteiztarrek hard-
core grind musika lantzen dute. 
Eurekin batera egongo dira ohol-
tzan Obstruccion Nasal eta HC 
taldeak. Doako emanaldia. 
bihar, zapatua, antixenan, 21:00etan. 

oñati mundu unplugs the 
ramones
Iñigo Munduate Mundu musika-
ri donostiarrak proiektu berri 
batekin dihardu. Ramones tal-
dearen 40. urteurrena bete da, 
eta, hori aprobetxatuz, Mundua-
tek taldearen berrikuspen akus-
tikoa proposatzen du. Doan. 
abuztuaren 3an, Pako tabernan, 19:30ean. 

bergara morau eta beñardo
Biek ala biek kontzertua egingo 
dute Usondo parkean, doan. 
abuztuaren 4an, usondo parkean, 20:00etan. 

jaiak

elgeta santixau jaiak goimendin
Goimendu-Azula auzoan egingo 
dituzte jaiak. 11:00etan meza izan-
go dute, eta hortik aurrera egun 
osoko egitaraua: umeendako 
jokoak, bertsolariak, trikitilariak, 
herri kirolak... 
gaur, egubakoitza, goimendi-azulan, 11:00etan. 

bergara basalgoko jaiak
Santio jaiak ospatuko dituzte 
Basalgon aste bukaeran. Gaur: 

meza, txirrindulari igoera, Xabier 
Amuritzaren eta Amets Arzallu-
sen saioa eta erromeria egingo 
dituzte, besteak beste. Bihar: meza, 
luntxa eta auzoko erretiratuen 
eta jai batzordekoen bazkaria.
gaur, egubakoitza, eta, bihar, zapatua, basalgon. 

arrasate Ferrerias kaleko jaiak
Egun osoko egitaraua prestatu 
dute: txistularien kalejira (12:00), 
umeendako jolasak eta txokolate
-jana (17:00), erraldoien konpar-
tsa txikiaren kalejira (19:00), meza 
San Frantzisko elizan (19:00),  
kale-afaria (21:00) eta dantzaldia 
Gau Alai taldearekin (23:00). 
bihar, zapatua,  Ferrerias kalean, 08:00etan. 

bergara santa ana jaiak
Bolun ospatuko dituzte Santa 
Ana jaiak. 
bihar, zapatua, bolun, egun osoan. 

Dantza
 

arrasate Foklore jaialdia
Warszawianka dantza taldea 
Poloniako unibertsitate handie-
neko ordezkaria da. Erreperto-
rioan ditu, besteak beste, Polo-
niako dantzak, hango eskualdee-
tako antzezlanak eta Gabonekin 
eta Pazkoekin lotutako jarduerak. 
Arrasateko emanaldian, Polonia-
ko tradizioaren zati bat eraku-
tsiko dute. Doan. 
gaur, egubakoitza, Monterronen, 22:30ean. 

ospakizunak

oñati Duruko eguna
Duruko eguna ospatuko dute aste 
bukaeran eta askotariko ekintzak 

SoKa zirKo

bergara 'Desdentro'
Zumaiako Soka Zirko taldeak 
Desdentro ikuskizuna egingo 
du abuztuan. Airean eginda-
ko akrobaziak, antzerkia eta 
musika bateratzen ditu ikus-
kizunak, eta oholtza gainean 
egongo dira Jon Gartzia, Vir-
ginia Maffassanti eta Estiba-
liz Curiel. Adin guztiendako 
emanaldia da.
abuztuaren 27an, errekalde parkean, 
20:00etan.

www.blueSbuSineS.Com

bergara lluis Coloma trio eta paul san martin zuzenean
Berumuga zikloaren baitan, blues eta piano doinuak izango 
dira nagusi. Lluis Coloma Trio taldeak musika pertsonala 
egiten du, tradizioa eta originaltasuna batuz. Bergarako 
Espoloian Paul San Martin donostiarra izango du alboan.
gaur, egubakoitza, espoloian, 22:00etan.

KuKai.inFo

arrasate kukai taldearekin 'gelajauziak'
Kukai konpainiak eta Cesc Gelabert koreografoak herri dan-
tzei beste begirada bat emateko batu dituzte indarrak. Orain-
go honetan, Basterretxearen Akelarre eskultura izango dute 
hizpide. Doako emanaldia izango da.
etzi, domeka, Herriko plazan, 20:00etan.

imanol Soriano

eskoriatza errekan gora: kashbad eta eratu taldeak
Errekan Gora musika zikloa bukatzeko kontzertua egingo 
dute bi taldeek. Kashbadek aurten kaleratutako Arrakala 
diskoko kantuak joko ditu eta Eratu taldeak, aldiz, Ispilu 
iluna delako lanekoak. Doako emanaldia izango da.
bihar, zapatua, santa Mariñe plazan, 22:00etan.

joSu tXintXurreta

aretxabaleta andramaixak: arkada social
Abuztuaren 14tik 17ra ospatuko dituzte Aretxabaletako jai 
nagusiak. Askotariko ekintzak egingo dituzte; besteak beste, 
Arkada Socialen, The Potesen eta Niña Chicote eta Chico 
Tornadoren rock kontzertua, txosnagunean.
abuztuaren 16an, txosna gunean, 22:30ean.

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

non-zer uztaila 25
abuztua 31

zerbitzuak
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Gora 

datuak!

Goiena telebiStak 2.000 ik
uS-entzule GeHiaGo

CieS erakundeak egindako maiatzeko azken neurketaren

arabera, goiena telebistak 10.000 ikus-entzule ditu, 

egunero, astean barrena, gipuzkoan; ia
zko abenduan baino 

2.000 ikus-entzule gehiago.

eskerrik asko zuri, b
ertakoa eta sasoikoa aukeratzearren.

Goiena 
telebiSta 

bertakoa eta sasoikoa
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t i r a b i r a k a

AgUrNE 
bArrUSO

Aspaldian opor-sasoia 
nabarmen luzatu da. 
Lehen, abuztua zen hila-

bete bakarra. Orain, uztailaren 
erditik irailaren erdira zabal-
du dugu. Aspaldi gaude opor 
giroan. Eta giro honetan urte-
ro gertatzen dira gertaera latzak. 
Bakan batzuek giro hau balia-
tzen dute erabaki eta ekintza 
gordinenak gauzatzeko.

Israel Gazan egiten ari den 
sarraskiaren aurrean erreak-
zionatzeko erreflejo eskasa izan 
dugu. Begira gaude, ikusle 
hutsak izateko eskubidea izan-
go bagenu bezala. Opor-giroan 
harrapatu gaitu erasoak.

Bateragune auziko kideek 
kartzelan jarraitu beharko dute 
krudelki ezarritako kondena 
osoa bete arte. Mendekuan 
oinarritutako erabakia opor 
usainean etorri da, urte luzea 
pasa duenean erabakitzeko.

Kutxak Fundazio Bankario 
izateko prozesua hasi du asteaz-
kenean, 5 hilabete dituenean. 
Hauek ere opor-giroa baliatu 
nahi izan dute aspaldiko lapu-
rreta gogorrenari ekiteko.

Litekeena da zutabe hau 
argitaratu orduko 35/02 auzia-
ren sententzia kalean izatea. 
Pertsona, elkarte eta taberna 
askoren etorkizuna jakinarazi 
dezake Auzitegi Nazionalak.

Eta irailaren erdia iritsi 
baino lehen gehiago izango 
dira horrelakoak. Oporretan 
bai, baina adi eta lorik hartu 
gabe egon beharko dugu geuk 
ere opor-sasoian.

Opor giroan, 
gertaera latzak

a z k e n  b e r b a
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abuztuan ere 
inForMatuta
Informazio guztia uneoro Goiena.eus atarian eta Goiena telebistan

b u k at z e ko

AMAIA txINtxUrrEtA  |  arraSate

Astelehenean abiatu zen Goiena-
ko kazetari Julen Iriondo Oñati-
tik, bizikletaz, Gipuzkoako txo-
koak ezagutzera. Egunero 60 
kilometro inguru egin ditu; gaur, 
egubakoitza, itzuliko da etxera.

Kamera eskuetan hartuta, 
hainbat erakundek eta enpresak 
bizikletaren erabilera bultzatze-
ko erabiltzen dituzten ekintzak 
ezagutu ditu eta ziklismoaren 
alorreko pertsona ezagunekin 
ere izan da kazetari oñatiarra.

Donostiako Bizikletaren Beha-
tokiaren berri jaso du, adibidez.
Donostiako Udalak Mugikorta-
sunaren Departamentuaren, Cris-
tina Enea Fundazioaren eta Kala-
pie Hiriko Txirrindularien Elkar-
tearen elkarlanaren ondorioz 
sorturiko tresna da behatokia, 
eta bidegorrien erabilera bultza-
tzeko egiten duen lanaren berri 
jaso du Iriondok. Beste modu 
bateko ekimenak ere ezagutu 
ditu; ekintzailetasunetik jaiotako 
Txita, esaterako. Azken milia 
bezala ezagutzen den banaketa 
iraunkorreko sistema martxan 
jarri zuten gazte ekintzaile 
batzuek, eta kanpotik Donostia-
ra eramaten dituzten paketeak 
hiri barruan bizikletaz banatzen 
dituzte modu azkarrago eta ero-

soagoan. Bizi-taxi zerbitzua ere 
ezagutu du; turistek hiria ezagu-
tzeko edo, beste barik, hirian 
mugitzeko balio duena.

Jende ezagunarekin ere izan 
da: Txomin Perurena txirrindu-
lari profesionala izandakoarekin, 
Leire Olaberria Ikaztegietako 

txirrindulariarekin eta Ainhoa 
Murua triatletarekin.

twitterretik jarraipena
Uneoro kazetaria non zebilen 
jakiteko aukera ere izan da astean 
zehar Twitter bitartez, #Gipuz-
koaPedalka traolarekin.

telebistan ikusgai, laster
Datorren ikasturtean Goiena 
telebistan eskainiko den Pedalka 
saioaren bigarren denboraldian 
ikusi ahal izango da guztia. Lehe-
nengoa Alpeetako bidaiarekin 
osatu zen, eta oraingoan gertuko 
parajeak erakutsiko ditu.

goienako kazetari julen iriondok 300 kilometro egin ditu gipuzkoan, bost egunean, bizikletarekin

bizikletaren erabilera sustatzeko ekimenen berri jaso du eta hainbat txirrindulari ezagunekin izan da

gipuzkoan barrena 'pedalka' bizikletaz

Ikaztegietako Leire Olaberria txirrindulariarekin.  |   j.i.Bidegorria atzean duela, Tolosan.  |   j.i.

Iriondo, Bizi-taxi zerbitzua probatzen.  |   j.i.Txomin Perurena txirrindulariarekin.  |   julen iriondo


