
2014-09-19 
egubakoitza
609. zenbakia
14. urtea
doakoa
goiena.eus

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

Gipuzkoa etorbidea, 36 • ARRASATE • 943 71 18 70

Passat Alltrack

asteko gaia 2  |  debagoiena 4  |  

elkarrizketa 7  | iritzia 8  |  herriak 11  |  

kirola 28  |  kultura 31  |  

telebista-irratia 34  | zure iragarkiak 35      

eskelak 36  | ezkontzak 37  |    non-zer 38

Tunel ilunean argi izpiak | 8
jasone zabala

Danborrak eta dronak | 40
idoia etxeberria

8 | Jauntxoen lorategiak
monika belastegi

sinaDurak

Domekan Trek-eko 
taldekideekin 
lehiatuko da eta 
eguaztenean, berriz, 
selekzioarekin  |  29

Markel irizar 
Munduko 
Txapelketan 
lehiatuko da

aramaion eta 
elgetan, 
herritarrak 
protagonista

Primeran pasatzeko aukera ema-
teaz gainera, solidarioak izatekoa 
ere eskaintzen du Irrien Lagunen 
Gizartegintza Elkarteak Arrasa-
ten egingo duen Bizipozaren Jaiak. 
Bestelakoen artean, Arrasateko 
Txatxilipurdi elkartea eta Zibu-
ruko ikastola sarituko dituzte; 
egun osoko jaia izango da.  |  2

elkartasuna bizipoz bilakatuko dute 
irrien Lagunek arrasaten domekan

jagoba Domingo

Jose Javier Barkero, Aretxabaletako Ibarra zelaian, lehen entrenamenduan.

Urtetan ikasitako guztia herrira dakar   
barkerok aretxabaletako alebinei erakusteko  |  28

Maleta beteta, etxera

Donostiako Orfeoia Arrasaten 
Goikobaluren urteurrena dela-eta  |  15

Aramaioko ordezkaritza Oñatiko 
artzain-txakurren txapelketan  |  4

Debagoiendarrak alfonbra 
gorrian izango dira gaurtik  |  31

"argi izan behar da aeD 
edo goiena ez datozela 
aukera politiko bat 
elikatzera" 
Julen arexolaleiba | ekt graduondoa  |  7

eneko azkaraTe

Txirritola eguna 
izango da aramaion 
domekan; elgetan, 
berriz, egun osoko 
festa  |  Ikus 'Herriak' saila
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julEN IrIONdO  |  arrasaTe

Aspanogi –Gipuzkoako Haur Min-
bizidunen Guraso Elkartea–, Beroa 
–Gipuzkoako Harrera Familien 
Elkartea–, Chernobilen Lagunak, 
Euskal Gorrak eta Gipuzkoako 
Kirol Egokituen Federazioa; 
horiek dira Irrien Lagunak Gizar-
tegintza Elkarteko (ILGE) kide 
direnetako batzuk –21 elkarte 
dira denera–.

Hainbat kasutan ordurako 
izan bazen elkarlan bat egitura-
tzeko asmoz, duela lau urte sor-
tutako ekimena da ILGE, "asko-
tariko euskal haurrek eta familiek 
elkar lagundu eta auzolan sare 

euskaldun eta alaia osatu deza-
ten": "Dagoeneko 27 urte dara-
matzagu pailazogintzan. Euskara 
eta alaitasuna ziren gure lehe-

nengo bi zutabeak; baina, poliki
-poliki, geu ere eredu ginela-eta, 
balioak txertatzen hasi ginen 
gure ikuskizunetan gaiak lantze-

rakoan". Familiak mila kolore, 
Patata-Patata... Hainbat adibide 
jartzen ditu Joxe Mari Agirretxe 
Porrotx-ek, "eta hor hasi zen elkar-

teekiko harremana": "Adibidez, 
ospitalera joanda, hasieran men-
talitatea da ematearena; zu zoaz 
zerbait eskaintzera. Baina eskai-

Irrien Lagunak Gizartegintza Elkarteko kide diren taldeetako ordezkariak, pailazoekin.  |   irrien lagUnak

Ziburuko ikastola eta Txatxilipurdi
Bizipozaren Jaian banatuko dute, ohi bezala, Irrizale saria, eta 
oraingoan jasoko duenetako bat izango da Txatxilipurdi: "20 urte 
daramatzatelako lanean, lan eredugarria iruditzen zaigulako, 
elkarlanerako beti prest daudelako, aitzindari izan direlako...", dio 
Joxe Mari Agirretxe Porrotx-ek; eta Ziburuko ikastola bestea: 
"Diru bilketa ere egingo dugu, ahal denik eta egun gehien oparitu 
ahal izateko Ziburuko haurrei, euren ametsa bizi dezaten".

esAnAk

"Irrien lagunei 
ekarpen handia 
egiten diete 
elkarteek"

J ox e  M a r i  a g i r r e T x e   |   p o r r o t x

"Proiektu berriak 
seguru etorriko 
direla; beti daude 
laguntzeko prest"

i T z i a r  b a LT z aT e g i   |   a s pa n o g i

bizipoza 
elkartasun, 
elkartasuna 
bizipoz
21 talde dira irrien lagunak gizartegintza elkartean
Domekan egingo dute arrasaten bizipozaren jaia 
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J A T E T X E A
KOMUNIKAZIO TALDEA

LagunTzaiLeak:anToLaTzaiLea:

munduko zaporeak
karibumundukosaporeak.com

Arrasateko hipermerkatua

Irailak 21, 
argazkiak jasotzeko 

azken eguna!

UDAkO ARGAZkIen X. GOIenA LeHIAkeTA*

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

Xabier aTXa zUgasTi . 2013ko sari nagusiaren irabazlea.

Ikus itzazu argazkiak, inon baino lehenago Asteleheneko goienan!

udakoargazkiak udakoargazkiakBaita hemen ere:

* oinarri guztiak: ttiki.com/70956

ni baino gehiago jaso egiten duzu. 
Eta joan ginen ikusten aberasta-
sun handia eta balio aldetik 
garrantzia handia zuten elkarteak 
zirela horiek, nahiz eta txikiak 
izan eta egunerokotasunean iku-
sezinak, askotan, arazoren bat 
gertutik bizi izatea tokatu ezean".

Horrela, Pirritx, Porrotx, 
Marimotots eta kuadrillak Irrien 
Lagunak martxan jarri zutenean, 
osasuna, natura, zientzia eta 
kulturarekin batera elkartasuna 
ere hartu zuten ardatz, eta Ane 
Pirata pertsonaia sortu, ospita-
lean 16 urterekin ezagutu eta 
19rekin hil zen "neska alai, bihu-

rri eta bizipozez betea –gaixota-
sunarekin bizi izan zen artean 
inguruko haurrei eta familiei 
bere energia transmititu ziena–" 
ispilu hartuta; pailazoentzat 
mugarri izan zen Ane ebakun-
tza-gelan sartzear zela nolako 
harrera egin zien gelako ohe 
gainean kantuan eta dantzan: 
"Gelatik atera ginen une berean 
erabaki genuen Marimototsek 
eta biok Marimototsi mototsak 
eroriko zitzaizkiola hurrengo 
urtean, eta hortik jaio zen Eske-
rrik asko ikuskizuna, haur min-
bizidunen gaia lantzen duena".

Eta elkarteekin batera ILGE 
sortu zutenetik, ekarpena nora-
bide bikoa dela dio Agirretxek; 
ipuinekin –Irria aldizkariko ale 
bakoitzerako sortzen dute bat, 
elkarte baten errealitatea azal-
duz–, abestiekin –elkarte bakoi-
tzarentzat abesti bat ari dira 
egiten– eta ikuskizunekin –elkar-
te bakoitzarentzat, espresuki, 
urtero bat egin nahi dute–, elkar-
teei eman nahi diete, "euskaratik, 
bozgorailu bat eta zabalpen bat": 
"Baina elkarteek eurek sekulako 
ekarpena egiten diote Irrien Lagu-
nak proiektuari eta proiektuaren 
parte diren haur, guraso, familia 
eta inguruko guztiei". Horrela, 
hainbat festatan batera jarduten 
dute pailazoek eta elkarteek, 
domekako Arrasateko Bizipoza-
ren Jaian bezala –herriko beste 
hainbat eragilek ere hartuko dute 
parte festan–.

Aspanogi, kideetako bat 
Itziar Baltzategi bergararrak dioe-
nez –3 urterekin minbizia izan 
zuen ume baten ama; 2000 urtetik 
Aspanogin–, euren elkartean "aho 
batez" erabaki zuten ILGEko kide 
izatea. Gaur egun, adibidez, haur 
minbizia eta Aspanogi ezagutze-
ra emateko bideo bat ari dira 
grabatzen Irrien Lagunen lagun-
tzarekin, "eta proiektu berriak 

seguru etorriko direla", Baltza-
tegiren arabera: "Ze beti hor dau-
de, laguntzeko prest".

Aspanogiko kideak dio Porro-
txek eta lagunek lortzen dutena 
dela gaixotasunotaz edo erreali-
tate desberdinotaz "modu natu-
ralean" hitz egitea. Gizartearen-
tzat oraindik tabu diren gaien 
aurrean, umeentzako eta "hel-
duentzako ere" lan egiten dutela 
dio: "Eurek ematen dutena asko 
eta asko da".  

Irrien Lagunak Gizartegintza Elkarteko kide diren taldeetako ordezkariak, pailazoekin.  |   irrien lagUnak

Irrien Lagunak 
eta Goiena

1. eskAInTZA: 60 eURO
 Goiena Klubeko 
harpidetza eta Irria 
aldizkariaren harpidetza.

 Irrien Lagunak motxila.
 Bizipozaren Jaiko 
kamiseta.

 Bizipozaren Jairako 
familiarentzako sarrera.

2. eskAInTZA: 30 eURO
 Irria aldizkariaren 
harpidetza.

 Bizipozaren Jaiko 
kamiseta.

 Bizipozaren Jairako 
familiarentzako sarrera.

*oharra: bigarren eskaintza goiena klubeko bazkideentzat da.

eskainTza bereziak
domekako bizipozaren jaiaren 
harira, irrien lagunek eta goiena 
komunikazio taldeak elkarlanean bi 
eskaintzok dituzte. bizipozaren 
jaia pasatu ondoren ere egongo da 
eskaintzok hartzeko aukera, 
irailaren 30era arte. informazio 
gehiago, goienaren arrasateko 
egoitzan. 

"Eurekin lan 
egitea oso 
erraza da"

"sorpresaz"  
eta "pozik" 
hartu  dute 
Txatxilipurdin 
irrien lagunek 
emango die-
ten sariaren berria.
Ze harreman duzue Irrien 
lagunekin?
saltsa askotan gaude elka-
rrekin; adibidez, irrien lagunen 
aldizkarian parte hartzen dugu, 
eskulanak eginez ale bakoi-
tzean. Horrez gain, urtero har-
tzen dugu parte irrien lagunen 
bizipozaren jaian: tailerrak-e-
ta egiten ditugu. Herri hezi-
tzailea, eskola herritarra ize-
neko mahaian ere elkarrekin 
gaude, haurren parte-hartzea-
ri eta beste hainbat gairi buruz 
hausnartzen...
Hainbat gauza konpartitzen 
dituzue.
bai. konpartitzen dugu hiz-
kuntzarekiko errespetua, dena 
euskaraz egiten dugula; horrez 
gain, balioak: elkartasuna, kul-
turartekotasuna, hezkidetza... 
eta guretzako oso erraza iza-
ten da eurekin lan egitea, zen-
tzu horretan.
diote eredu zaretela.
euren ibilbidea bai dela txa-
lotzekoa. beti prest egon dira 
kausa pila bati laguntzeko. 
gizartegintza ekimenarekin 
lortu dute euskal munduaren-
tzat bigarren mailan egon diren 
elkarte eta lan pila bat lehe-
nengo mailara ekartzea, eta 
euskaratik eta euskaraz.

enekO BARBeRenA  
TXaTXilipUrDi

goiena

BIZIpoZArEn 
JAIA: EGITArAuA

BITeRI pLAZA

10:00 gunearen irekiera.

10:30 Harrera instituzionala.

11:00 abesbatza.

12:15 sari banaketa: irrizale 
sariak eta marrazki 
lehiaketakoak.

12:30 pirritx, porrotx eta 
marimotots.

15:00 karaokea.

16:00 apar festa.

17:00 ane eta piratak.

eLkARTeen ekInTZAk

10:00-12:00 kirol egokituak 
eta txakur erakustaldia 
(kirol egokituen Federazioa 
eta aurrera atera elkartea).

15:00-16:00 kaxoi tailerra 
(kale dor kayiko elkartea).

16:00-17:00 Txakur 
erakustaldia (bocalan biak 
bat elkartea).

 goizean: erraldoi eta 
kilikiak, gaiteroekin; eta 
dantzariak, herrian zehar.

 Egun osoan: serigrafia, 
hazi landaketa, ludoteka, 
eskulanak, aurpegi 
margotzea, berramesten 
tailerra eta puzgarriak.

 Herri bazkaria: 
13:00etatik 15:00etara, 
Udal azokan.

 sarrerak: gazte bulegoan 
eta elkar dendetan (5 
euro). bazkarirako, 
egunean, biterin eta 
azokan.
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1.ENPRESA IDEIA GARATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA
Debagoienean martxan jartzeko negozio ideia bat duten pertsonei tutorizazio, aholkularitza 
eta laguntza ematea, ideia hori aztertzeko eta garatzeko. 

2. ENPRESA PROIEKTU BERRIAK ABIAN JARTZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA
Negozio plan bat egina eduki eta enpresa-ideia hori Debagoienean martxan jartzea helburu 
duten pertsonei tutorizazio, aholkularitza eta laguntza ematea.

INFORMAZIOA ETA DOKUMENTAZIOA (onuradunak, baldintzak, dirulaguntza kopurua, 
programaren iraupena…):
Debagoieneko Mankomunitatean
Nafarroa Etorbidea, 17 – behea – Arrasate. 
Tel.: 943 79 30 90 - rgarcia@debagoiena.net - www.debagoiena.net

ESKAERAK ENTREGATZEKO:
Epea: irailaren 15etik 30ra arte (biak barne)
Ordutegia: 08:00etatik 14:00ak arte.
Lekua: Debagoieneko Mankomunitatean 
             Nafarroa Etorbidea, 17 - ARRASATE

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEAK ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU 
ZERBITZUAREN ARTEKO LANKIDETZAREN BIDEZ BULTZATUTAKO 

EKINTZAILETASUNAREN ALDEKO EKIMENA
(LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZUZENDARI NAGUSIAREN 2014KO 

UZTAILAREN 30EKO Ebazpena) -EHAA 2014-08-25-

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
GARAPEN EKONOMIKORAKO AGENTZIA

unibertsitateko ikasleen ideia berritzaileak ikusgai, 
proiektu eran, arrasaten eta oñatin, datozen egunotan 
Atzo ezkero (eguena) eta bihar arte Arrasateko Kulturateko klaus-
troetan ikusgai da Kimu Berri lehiaketako proiektu berritzaileen 
erakusketa. Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko 
gradu, graduondo edo masterretako eta HUHEZIko ikus-entzunezko 
komunikazioko graduko ikasleek egindako 60 proiektu ikus daitez-
ke. Oro har, 157 parte-hartzaile izan ditu Kimu Berriren V. edizioak 
eta unibertsitario horiek 45 proiektu aurkeztu dituzte. Lehiaketaren 
helburua izan da pertsonen eguneroko bizitza errazago bihurtuko 
duten produktuak eta zerbitzuak diseinatzea. Arrasatekoa itxi ostean, 
Oñatira eramango dute proiektuon erakusketa: martitzenetik (irai-
laren 23) egubakoitzera bitartean, Enpresagintzako Fakultateko 
sarrerara. 10:00etatik 17:00ak arte ikus daiteke bertan. 

uBANE mAdErA  |  oñaTi

"Domekan txakur onak daude, 
oso onak, oso onak". Halaxe dio  
Arabako artzain-txakur lehiake-
tako txapeldun Fernando Etxe-
barriak etzi Oñatin jokatuko den 
nazioarteko 55. artzain-txakur 
txapelketan aurrez aurre izango 
dituen lehiakideen gainean. 

Izan ere, aurten abuztuan 
Arabako txapela eskuratu duen 
aramaioarra izango da Oñatiko 
txapelketan lehiatuko den Deba-
goieneko ordezkari bakarra. Lehia 
zaila aurreikusi arren, Oñatiko 
txapela eskuratzeko asmo sen-
doarekin hartuko du parte Etxe-
barriak domekako hitzorduan  
Argi txakurra gidatzen (Santa 
Lutzia zelaian, 10:30ean hasita).  

euskal Herria, Frantzia…
Parte-hartzaile moduan estrei-
naldia izan arren, ikusle moduan 
ondo asko ezagutzen du aramaioa-
rrak Oñatiko txapelketak duen 
berezko zailtasuna, artzain-txakur 
txapelketen artean "zailena", Etxe-
barriaren esanetan, lehiaketak 
dituen probengatik.

Domekan, Etxebarriak eta 
Argi-k aurrez aurre izango dituz-

te beste hamabi lehiakide, Euskal 
Herritik ez ezik Frantzia eta 
Espainiatik etorritakoak. "Arra-
zari dagokionez, barietate ezber-
dinak izango dira partaide; betie-
re, txakurrik onenen presentzia 
izango dugu, Hego eta Ipar Eus-
kal Herriko, Kataluniako, Caste-
lloko, Mallorcako eta Frantziako 
txakurrak", azpimarratu dute 
antolatzaileek. "Egun horretan 
egiaztatu ahal izango da artzain 
lanari esker euskal artzain-txa-
kurra zenbateraino hobetu den", 
gaineratu dute.

Lehen proba 
Bi ariketa gainditu beharko dituz-
te lehiakideek domekan. Lehe-
nengoan, zazpi minutuan, ban-
deratxoen artetik pasatu eta 
artaldera joan beharko dute, 
bidean bi aldiz geratuta, epai-
mahaikideek esandakoan. Gero, 
artaldera sartu, hura hartu, eta 
erdian dagoen hesiaren artetik 
pasatuta, zelai barrenean dagoen 
borobilera eraman beharko dituz-
te ardiak, eta han geratu. Buka-
tzeko, epaimahaiaren aginduen 
arabera, eskumako edo ezkerre-
ko hesitik pasatu beharko dute.  

Bigarrena
Bigarrenean ere zazpi minutu 
izango dituzte lehiakideek ban-
deratxoz seinalatutako bide bate-
tik joan eta ardiengana sartzeko 
txakurra. Artaldea hartu eta 
erdian dagoen eskortan sartu 
beharko ditu. Bukatzeko, ardiok 
barruan daudenean zakarkeria-
rik gabe atera beharko ditu.

Bi ariketetako batean ardi 
batzuk edo guztiak hesi-tartetik 
edo eskortaren atzeko aldera pasa-
tuz gero, puntuak galduko dira. 

artzain-txakur onenek oñatin 
jokatuko dute txapelketarik zailena
Domekan nazioarteko artzain-txakurren 55. ediziorako hitzordua egin dute 
santa lutzia zelaian, 10:30ean hasiko den txapelketan

Fernando Etxebarria aramaioarra Argi txakurrarekin..  |  imanol gallego

miren arregi

Errotalde jauregian hamabostean behin (egubakoitzetan, egun osoz) 
emango du zerbitzua bertatik bertara Katxalin elkarteak, bularreko 
eta ginekologiako minbiziagatik eragindako elkarteak, alegia. 
Bergarako udalak utzi dio lokala zeregin horretarako. Bularreko edo 
ginekologiako minbizia dutenek, gaixotasun hori gainditu dutenek edo 
haien senitartekoek jo dezakete hara laguntza bila.

katxalin elkartea, bergaran ere bai

u.m. |  arrasaTe

Gaur, egubakoitza, egingo du 
Mondragon Unibertsitateak 
2014-2015 ikasturtearen irekie-
ra ekitaldi ofiziala. Unibertsi-
tateak Arrasaten duen Goi 
Eskola Politeknikoaren ondoko 
Iturripe kiroldegiko pilotale-
kuan elkartuko dira ekitaldian 
parte hartuko duten ordezka-
riak, 12:00etan. Horien artean 
izango dira, besteak beste, Iñi-
go Urkullu lehendakaria eta 
Josu Zabala MUko errektorea.  

Memoria akademikoa  
Ekitaldia hasteko, 2013-2014 
ikasturteko memoria akademi-
koa aurkeztuko dute. Ondoren, 
Goi Eskola Politeknikoko ira-

kasle Jon Aurrekoetxeak Kar-
bono-zuntzezko konpositeak. 
Etorkizuneko material harriga-
rria izenburua duen hitzaldia 
egingo du. Errektorearen txan-
da izango da ondoren, eta Urku-
llu lehendakariak itxiko du, 
berriz, ekitaldia. 

eskualdean eta Donostian 
Eskualdeko hiru fakultatek osa-
tzen dute Mondragon Uniber-
tsitatea: Arrasateko Goi Eskola 
Politeknikoak, Oñatiko Enpre-
sagintza Fakultateak;  Eskoria-
tzako Humanitate eta Zientzien 
Fakultateak –Aretxabaletan ere 
badu campusa fakultate horrek– 
eta Donostiako Gastronomia 
Zientzien Fakultateak.

Lehendakariaren presentziarekin 
irekiko du ikasturtea Muk gaur
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Kontxi Tamayo, dermatologoa
Espainiako Dermatologia eta Benereologia Akademiako kidea

Dermatologiako eta estetikako 
teknologia berriena, zugandik gertu

DERMATOLOGIA KLINIKOA 
	 •	Aknea,	psoriasia,	garatxoak,	lunarrak,	der-
matitisa,	azaleko	infekzioak	eta	azaleko,	ileko	eta	
azazkaletako	beste	gaixotasun	batzuk.
	 •	Azaleko	minbiziaren	diagnostiko	goiztiarra,	
bereziki	melanoma	gaiztoen	kasuetan	Derma-
toskopia	digitala
	 •	KIRURGIA	DERMATOLOGIKOA:	tumore	on	eta	
txarrak	kentzea	kirurgia	bidez,	anestesia	loka-
larekin:	lunarrak	(nevus),	garatxoak,	kisteak…

LASERRA
	 •	Eguzkiak	eta	adinak	eragindako	azalaren	
orbanak	ezabatzea,	melasma.	
Gorriuneak	ezabatzea,	angiomak,	rubia,	barikulak	
hanketan…
	 •	Onikomikosia:	azazkaletako	onddoak	kentze-
ko,	laser	teknologia	bidezko	tratamenduak
	 •	Laser	depilazioa,	dermatologoak	egina.
	 •	Tatuajeak	ezabatzea
 

DERMATOLOGIA ESTETIKOA
	 •	Botoxa,	azido	hialuronikoa,	peelingak…
 
BESTE BATZUK
	 •	BESAPEKO	HIPERHIDROSIA	(besapeko	 
gehiegizko	izerditzea)	Tratamendua	botoxarekin

Fotofinderra: lunarren kontrol digitala

Adinak sorrarazitako orbanakOnddoak Barikulak hanketan Laser depilazioa

Azaleko orbanak Besapeetako gehiegizko izerditzea Fotogaztetzea

Zaintxoak aurpegian

Atzeko kalea 6, behea 
OÑATI 

Tel. 943 71 61 82 / 620 12 48 43.

DERMATOLOGIA ETA ESTETIKA KLINIKA
Kontxi Tamayo doktorea RPS: 6/14. 
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Garaia Berrikuntza Gunea 
Goiru kalea 1 • ARRASATE

943 05 36 74 

Eguneko menua 10 € • Menu berezia 20 €
Pintxoak, ogitartekoak... • Aparkaleku pribatua

Astelehenetik ostiralera
08:30-17:00

Sukaldea zabalik eten barik.
Zapatuetan eta domeketan

Taldeentzat zabaltzen dugu, enkarguz.

BERRIZ 
ZABALIK!

•	Iberikoak
•	Kroketak
•	Rabak
•	Entsalada	epela	ganboiekin	eta	frutekin
•	Legatza	barazkitxoekin
•	Entrekota	piperrekin	eta	patatekin
•	Kafea	eta	postrea
•	Ura,	urteko	ardoa	eta	sagardoa

Erreserbak	irailaren	29ra	arte.	943 05 36 74

MARITXUTAKO MENUA

32 €

Enpresa proiektua egina duten 
eta enpresa-ideia hori martxan 
jartzea helburu dutenei tutore 
zerbitzua, aholkularitza eta 
laguntzak eskaini eta horiek 
eskatzeko epea zabaldu du 
Debagoieneko Mankomunita-
teak asteon, irailaren 30era 
bitartean. Besteak beste, 2.000 
euroko laguntzak daude aurrei-
kusita 18-25 urte bitarteko 
sustatzaileentzat eta 1.500 euro, 
berriz, gutxienez 25 urte dituz-
tenentzat. Leku mugatuak dira. 
Urriaren 10etik urtarrilaren 
10era arteko zerbitzua da.

enpresa proiektu 
berriendako laguntzak 
eska daitezke

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
Debagoienean lanera bizikle-
taz joateko kanpaina martxan 
jarri du. Besteak beste, Are-
txabaletako, Arrasateko, Esko-
riatzako eta Oñatiko udale-
rrietan enpresa, ikastetxe, 
osasun etxe eta beste lantoki 
batzuetan bizikletentzako 
aparkalekuak eskatzeko deial-
dia egin du. Bada, epe hori 
irailaren 27an (zapatua) buka-
tuko da. Bada, interesa dute-
nek Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eskura ditzakete 
eskaera orriak.   

Lantokietarako 
joan-etorriak bizikletaz 
egiteko azpiegiturak

uBANE mAdErA  |  Debagoiena

Urriaren lehen astean hasiko du 
ikasturtea Debagoieneko AEK-k, 
eta ekainera bitartean euskara 
ikasteko hainbat aukera eta balia-
bide jarriko ditu eskura. 

Euskara praktikoa da leloa; 
izan ere, berba bi horiek dioten 
moduan, ikasteko ez ezik gure 
hizkuntza erabiltzeko ere badela 
erakutsi gura dute: "Batzuetan, 

euskara oso lotuta dago teoriara 
eta gramatikara; askotan, ikasleak 
gehiegizko ikuspegi gramatikala 
dauka hizkuntzari begira, eta alda-
rrikatu gura dugu euskara prak-
tikoa, benetan bizitza errealerako 
baliagarri izango den euskara hori 
(…) Badago jendea euskara ikasi 
duena baina erabileran hutsuneren 
bat sentitu duena, edo euskara 
batuan apur bat alfabetatzeko beha-

rra sentitu duena… hainbat profil 
ikusten dira euskararen erabilera 
demandatzen dutenak, eta urteo-
tan horri erantzun gura izan dio-
gu. Egia esan, ikasleak pozik dau-
de eskolak askotan ez direlako 
zorrotz gramatikalak izaten, dene-
tik egiten saiatzen gara, eta, neu-
rri handi baten, ahozko komuni-
kazioa lantzen dugu, gehienbat 
beldurrak eta segurtasunik ezak 

kentze aldera. Adibidez, azterke-
tetan-eta baliteke gramatikan edo 
idatziz ondo moldatzea, baina ahoz 
beldur-errezeloak egoten dira, eta 
uste dut nahiko modu praktikotik 
erantzuten diogula euskararen 
ikaskuntzari", esplikatu du Xabier 
Betzuenek, Arrasateko Erdu-AEK 
euskaltegiko irakasleak.

Diru laguntzak
Osterantzean, maila guztietarako 
eskaintza du Debagoieneko AEK-k, 
maila baxuenetatik hasita, HABE-
ko azterketetarako lehen, bigarren, 
hirugarren eta laugarren maile-
tarako prestakuntzetara arte. "Eta 
urte batzuetatik hona on line 
eskaintza eta autoikaskuntza ikas-
taroak ere eskaintzen ditugu, non 
tutore bat bideratzen den ikasle 
bakoitzeko, eta gero jarraipena 
egin", azaldu du Betzuenek.

AEKren matrikulazio epea 
irailaren bukaerara arte dago zaba-
lik. Euskaltegietara jo beharra 
dago, edo arrasate@aek.org helbi-
dera; eta telefonoz ere egin daite-
ke: 943 77 03 69. Matrikula ordain-
tzeko laguntzak ematen dituzte 
eskualdeko udalek, baita Jaurla-
ritzak ere. "Esaten da euskararen 
ezagutzak asko egin duela gora, 
baina, tamalez, inkestek behin eta 
berriz esaten dute erabileran larriu-
nean dagoela. Euskaltegiak, oro 
har, eta gu, bereziki, beti gaude 
prest ikasle berriak hartzeko, eta 
jendeari euskaraz bizitzen lagun-
tzeko, motibatzeko. Azken batean, 
hizkuntza bat bizirik mantentzeko 
erabilera delako gakorik handie-
na", azpimarratu du irakasleak.

'euskara praktikoa' eskaintzen du 
aek-k 2014-2015 ikasturterako
matrikulazio epea hilaren amaierara arte dago zabalik

oskar Elizburu Debagoieneko AEK-ko presidentea eta Xabier Betzuen irakaslea Arrasateko euskaltegian.  |   Ubane maDera
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ENEkO AZkArAtE  |  eskoriaTza

AEDko sortzaileetako bat eta 
lehen liberatua izan zen. Azken 
urteotan MUko Huhezi fakulta-
tean dihardu, Sorguneak Ikerte-
gian. Euskalgintzari lotua beti. 
Urrian MUn abiatuko den Euskal 
Kulturgintzaren Transmisioa 
(EKT) graduondoaren koordina-
tzailea da. Horri buruz eta eus-
kalgintzari buruz dihardu.
Euskal kulturgintzaren transmisioa 
graduondoan izena emateko epea 
zabalik dago oraindik. jakingura 
erakutsi du jendeak orain arte?
Bai, urriaren 7ra arte. Oraingoz, 
aurreko edizioekin alderatuta, 
emakume gazteak ari dira gai-
lentzen. 30 bat izaten dira, gutxi 
gorabehera, eta izen-ematea ondo 
doa.
Zalaparta sortu zen uztailean eza-
gutzera eman zenean joseba Sarrio-
nandiak parte hartuko zuela Euskal 
kulturgintzaren transmisioan adi-
tu tituluan. Horrek, akaso, izan du 
eragina?
Ezin jakin, baina ez zait iruditzen 
horregatik denik. Egia da kur-
tsoari oihartzun handia eman 
ziola Sarrionandiarenak.  
Zeren bila dator jendea Ekt gra-
duondora?
Gai honen gainean nork bere 
burua janztera. Irakaskuntzan, 
hedabideetan edo enpresetan 
dabiltzanek kulturarekin zelan-
baiteko harremana badaukate, 
baina eskertzen dute beste eremu 
batzuetan dabilen jendearen infor-
mazioa jasotzea, norberaren holo-
grama osatzen joateko.
Zer nabarmentzen dute kurtsoa 
egin dutenek?
Sarri aipatzen dute elkarren 
artean egoteko, esperientziak 
trukatzeko, denbora luzeagoa 
eduki izan balute, aberasgarria-
goa izango zela. Ikasleen arteko 
edo irakasleen arteko, hau da, 
berdinen arteko, atsedenak, elka-
rrekin egoteko orduak… asko 
estimatzen dituzte. Taldeko giroa 
da oso ona. 
Elkarren arteko giroa sustatzeko 
lagungarria da kurtsoa trinkoa, 
hilean behingoa eta asteburuan 
izatea?
Batzuk zailtasunak dituzte astean 
barrena etortzeko Debagoienera. 
Uste dugu orain aukera handia-
goak sortuko direla hainbaten-
dako. Gure helburua da kurtsoa 
bizitzea, bertan murgiltzea, sakon-
tzea… Bizitzea eta hedabideetatik 
apur bat jarraitzea ezberdinak 
dira. Esperientzia sakona bizi 
ohi da kurtsoan. Alde horretatik, 
jendeak ez du hutsik egiten. Bes-
talde, hainbat enpresak formazio 
planetan sartzen dute EKTko 

graduondo honetara etortzea. Eta 
oso-oso eskertzekoa da hori.
Bosgarren urtea da graduondoa 
antolatzen duzuena. Helburuak 
betetzen diharduzue?
Bai, gustura gaude. Unibertsita-
tea inoiz zapaldu ez duen jendea 
bere alorrean egiten duenaren 
gaineko esperientzia kontatzera 

unibertsitatera etortzea oso abe-
rasgarria da. Sortzaile batzuei 
ere entzun diegu esaten hau edo 
beste sortzeko gauza direla, bai-
na ez dutela inoiz jardun jendau-
rrean egiten duten horren gainean. 
Oholtza gainean bai, baina, oste-
ra, jendearen aurrean ordubete-
ko berbeta saio bat eskaintzea 
zaila zaiela. Beste askok erronka 
moduan hartzen dute. 
Sarrionandiarenak hedabideetan 
izan duen oihartzunak zelan harra-
patu zaituzte?
Mediatikoki ikaragarria izan da. 
Prentsa arrosaren eta Auzitegi 
Nazionalaren itaunketen modu-
koa izan da. Eta gu ez gaude bi 
horietakoen galderei erantzuteko. 
Pertsona publiko ezkutuko batek 
sortzen duen jakingura eta heda-
bideen gose hori kudeatu beha-
rrean izan gara. Guk gogo eta 
esperantza osoa daukagu Joseba 
Sarrionandia bertatik bertara 
kurtsoan izan dezagun. Ikusiko 
dugu zer gertatuko den, baina, 

gure ustez, inportanteena da lehe-
nengo aldiz gizon horrek saio bi 
gertatuko dituela hark gura duen 
doinu, neurri eta formatuan ema-
teko. Orain arte elkarrizketa eman 
du galdetegi bati erantzunez, 
iritzi artikuluren bat idatzi izan 
du, liburuetan eman ditu iritzi 
sakonak… baina 50 urteotan eus-

kal literaturak eman duenaren 
gaineko aurkezpenik, bere gura-
ra, ez du egin. Orain, bertatik 
bertara egin ahal badu, askoz ere 
hobeto. Ezin badu egin hona eto-
rrita, beste modu batera egin 
ahal izango du eta hemen dau-
denekin elkarrekin eragiteko 
aukera izango du. 
Bi saio emango ditu: otsailean eta 
maiatzean?
Bai; bata, Kike Amonarrizekin; 
bestea, Joseba Gabilondorekin.
Aste honetan bertan harekin ego-
teko aukera izan duzu. Zer dio?
EKTko graduondoan izango duen 
parte hartzea prestatzen dihardu. 
Ilusio handiarekin dago. Jendeak 
uste baino hartu-eman handiagoa 
dauka Josebak Euskal Herriko 
eragile askorekin.
jendeak, hedabideok, jakin nahi 
dugu etorriko den edo ez.
Ikusiko da zer gertatzen den, 
baina, berriro diot, inportantee-
na da kurtsoan presente egongo 
dela. Lehen aldiz iritzia emango 
duela intereseko gaien inguruan 
eta, pentsalaria den heinean, 
gauza interesgarriak esango ditue-
la. Klaseak emango dituzten bes-
te batzuek ere, Joseba Gabilondok 
edo Joseba Zulaikak, esaterako, 
Skype bidez emango dituzte. 
urte asko daroatzazu Euskalgin-
tzan. AEdren sorreran hasi zinen. 
urte hauetan guztietan, zertan 
asmatu dute erakundeek, gizar-
teak...?
30 urteren ostean, eztabaida gene-
zake zer espero genuen, zer lortu 
dugun… Baina, nire ustez, gal-
dera hauxe da: "Eta egin ditugu-
nak egin ez bagenitu?". Ezkorrak 
neutralizatzeko modu bat da. 
Bestetik, gakoa da zer jartzen 
dugun erdigunean: gure aukera 
politikoa edo hizkuntza komuni-
tatea. Lortzen ari gara hizkuntza 
komunitatea ekartzea erdira eta 
talde politikoak elkarren arteko 
lehian ez aritzea.
Ze iruditu zaizu donostia 2016 
Europako kultura Hiriburuko zuzen-
daria euskal hiztuna ez izatea?
Oraindik ere gabiltza eztabaida-
tzen zer gurago dugun, mediku 
euskalduna edo mediku ona, bi 
baldintzak betetzen dituen medi-
kurik ez balego moduan. Eta, 
bestetik, Zigor Etxeburua Gipuz-
koako Diputazioko Euskara zuzen-
dariak atera duen oharra larria 
iruditzen zait. Bere burua zuritzen. 
Pose bat besterik ez da. 

Julen Arexolaleiba, astelehenean, Eskoriatzako Muko Huhezi fakultatean.  |   eneko azkaraTe

Julen arexolaleiba | euskal kulturgintzaren transmisioa (ekt) graduondoaren koordinatzaile eta sorguneak ikertegiko kidea

"Jendeak argi izan behar du aeD edo goiena ez 
datozela aukera politiko bat elikatzera" 

joseba sarrionandia protagonista izango duen graduondoaz dihardu koordinatzaileak

"gogo eta esperantza osoa daukagu 'sarri' bertatik bertara kurtsoan izan dezagun"

"gura dugu gure 
tesietatik hurbil 
egon daitezkeenekin 
eraikitzea"

"Iaz baino jende 
gazteagoak eta 
emakume gehiagok 
eman dute izena"

"'Eta egin ditugunak 
egin ez bagenitu?', 
galdetu behar dogu 
geure buruari"

"donostia 
2016rekin gertatu 
dena tamalgarria da 
sinbolikoki"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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laguntzaileak

A
buztu amaiera... batzuk oporretatik bueltan lanera; bes-
te batzuk lana bilatzen... 
Gaur egun gizartea horrelaxe dago; denok nahi, gutxi 
batzuek ahal, baina ahalegina beti dago, eta hori da 

baliozkoa den bide bakarra. Ahaleginak ez ditu beti bere fruituak 
ematen, eta iluntasunean murgiltzen gara, argitasunik izan ez 
dezakeen iluntasuna. Norberagan sinistea baino ez dago, beste 
batzuek zugan sinisten ez duten aldi bakoitzean, modu horretan 
bakarrik lortu dezakegulako gure barnealdearekin bakea izatea. 
Baina hori ez da nahikoa, errealitateak beste zerbait erakusten 
digulako...

Sinistea... horretaz ari nin-
tzen... gauzak okerren jartzen 
direnean, zure indarra eta ado-
rea, parean duzunaren berdina 
edo hobea dela sinistea, alegia. 
Abuztuaren 31... Anoeta, zu, 
kolore zuri-urdinak hainbeste 
maite dituzun hori, telebista 
aurrean edo zuzenean partidua-
ri begira, esperantza galdu gabe, 
baina... 14. minuturako 0-2, arrain handia txikia jaten... Pareka-
turik hasten dena zergatik okertzen da hain goiz? Txarragoak 
gara? Esperantza galdu dugu? Guk geuk sinisten ez badugu, nork 
sinistu behar du gugan? Nork defendatu behar du gurea dena?

Zuloa beltza denean, bertan hondoratzea ez da konponbidea, 
aurrera jarraitu behar da, besoak jaitsi gabe, ahalegindu, nahi 
dugun hori lortu arte; mila oztopo aurkituko ditugu, balio ez 
dugula sinistaraziko diguten pertsonak, egoerak, koloreak... 
(arrosa izan zen abuztuko azken egun horretako partiduan). 
Baina momentu horretan erreakzionatu behar da eta adorea 
erakutsi, eta Errealak hala egin zuen, euro pilak eta izar dezen-
tek (niretzat, zerukoek dute izar balioa) hornitzen duten taldea-
ren aurka. Bat, bi, hiru eta lau!

Tunel ilun eta beltzak, amaieran, argi izpi ederrak dituen 
adibide bikaina; norabide guztiek itxita diruditenean, bidea 
zabaltzen eta argiztatzen diguten argi izpiak.

jASONE ZABAlA
goiena.net/komunitatea/

Tunel ilunean argi izpiak

"Zuloa beltza 
denean, bertan 
hondoratzea ez da 
konponbidea"

z a b a l I k

D
uela gutxira arte, gure herrian, Bergaran –gainerakoetan 
bezala–, lorategi ederrenak jauntxoek bakarrik disfruta-
tzen zituzten. Etxe edo jauregi dotoreenek lorategi ikus-
garria izatea derrigorrezkoa zen, estatusaren adierazle. 

Usondo, Errekalde, Irizar, Errotalde zein Olaso Dorreko lorate-
gietako zuhaitz eta landareek berba egingo balute, zenbat kontu-
ri buruzko sekretuak jakingo genituen... Urteak pasatu dira, eta 
ohiturak aldatu. Jauntxoek alde egin dute eta lorategiak herritar 
guztiontzat zabalik daude. Zuhaitzek ez digute ezkutuko istorio-
rik kontatuko, baina Turismo Bulegoak antolatu dituen bisitei 
esker kontu ugari ezagutzeko aukera izango dugu asteburuan.

mONIkA BElAStEgI | mbelastegi@goiena.com

Jauntxoen lorategiak

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | goiena.net/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

Beste aldeko 
zubigileak
mikel Irizar
blogak.goiena.eus/piperrautsa/

Radio Euskadin tertuliakide 
hasi nintzenean adierazi   
nuen zubigintza neukala 
helburu, alegia, nagusiki 
euskaraz eta soilik erdaraz 
bizi diren komunitateen 
artean elkar ezagutza 
sustatzea, ni lehenengoaren 
kide izanik. 

Bide laburra egin dut 
oraindik baina Boulevard 
saioan dagoeneko aurkitu 
ditut beste aldetik 
zubigintzarako prest dauden 
pertsonak, saioaren zuzendari 
den Dani Alvarez bera 
nabarmen. 

Zintzo ikusten dut Dani 
ahaleginean eta asko 
estimatzen diot saiatzea, beti 
asmatuko ez badu ere, nik 
nirean beti asmatzen ez dudan 
bezala.

Igandeko Berria-n Xabier 
Lasak kritika egiten zion 
Daniri, Yoyesen   
urteurrenean Elixabete 
Garmendia elkarrizketatzean 
erakutsi zuen aurreiritzi 
batengatik. 

Ados, baina nire ustez 
kritika osoagoa izango zen 

goraipatu izan balio Daniri 
Elixabete elkarrizketatu  
izana, bere aurreiritziak 
azaleratzeko arriskua hartu 
eta ohiko errazkeriak 
alboratuta.

Izan ere, beste aldeko 
zubigileak guregana abiatzen 
direnean ez da dena gurekiko 
harmonia izango. 

Baina komeni zaigu 
dakartzaten aurreiritzien edo 
jarreren kritika soiletik 
harago joatea, zubigintzan 
jarraitzeko animoa izan 
dezaten.

Euskaltzaleok daukagu 
irabazteko gehien.

Nire lehen 
soldata
joxe Aranzabal
blogak.goiena.eus/faroa/

Hamabost urte nituen, eta, 
etxera diru apur bat eramate 
aldera, udan lanean hasi 
nintzen Amat izeneko 
kooperatiban, Mondragoen, 
justu gaur egungo Garaia 
Berrikuntza gunearen parez 
pare, errepidearen   
bestaldean.

Uda hartan, 1968koa oker 
ez banabil, hiruzpalau ikasle 
hasi ginen lanean   

kooperatiba hartan, helburu 
berarekin. 

Orduan Amatek 
hoditeriako osagarriak egiten 
zituen, eta fundizioa zuen 
oinarrizko jarduera. (Gaur 
egun, berriz, Fagor Ederlan da 
kooperatibaren jabea, eta 
autogintzan dihardu). 

Gogoan dut lehen hilea 
bukatu zenean, larunbat 
eguerdiz (garai hartan egun 
erdiz egiten baitzen lan 
larunbatetan), sobre bat eman 
zigutela langile guztioi, baita 
ikasleoi ere, eta harekin joan 
nintzela etxera, kriskitinak 
baino poziago, hura baitzen 
nire lehen soldata. 

Ez dut gogoan zenbat diru 
zen, baina garbi oroitzen dut 
aitak eta amak sobrea 
jasotzerakoan eskaini zidaten 
poz irribarrea.

Arratsalde hartan, aitak 
berarekin hartu eta kalera 
eraman ninduen, parrokia 
ondoko erloju-denda batera. 

Bertan erloju bat erosi 
zidan, atzeko aldean nire 
izen-deiturak eta data irarrita, 
letra etzanaz. 

Oparia izan zen, nire lehen 
soldatagatik jasotakoa.

Urteetan eraman nuen 
erloju hura nire ezkerreko 
eskuturrean, baina, halako 
batean, galdu egin nuen. 
Zoritxarrez.
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Goiena Klubeko iraileko zozketak
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEkO: 
telefonoz: 943 25 05 05 

E-postaz: kluba@goiena.com 

WhatsApp: KLUBA [Sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

SmS: KLUBA [Sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

indarrean dagoen lopd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak goiena komunikazio taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla. 

datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Otarra
Bidezko 
merkataritzako 
produktuez  
osaturiko otarra  
Parte hartzeko sariaren 
izena: Otarra

Sarrerak
Arrikrutz kobak 
bisitatzeko, 6 
sarrera
Parte hartzeko 
sariaren izena:  
Arrikrutz

telebista
32 hazbeteko lg telebista. 
Parte hartzeko sariaren izena: Telebista

Arrasateko hipermerkatua

Argiako jokoak
Atlantika 2 joko  
Parte hartzeko 
sariaren izena: 
Jokoa

g u t u n a k

karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00

"Bergara 
Versailles 
modukoa" 
david Zapirain
bergara

Bergara Versailles modukoa. 
Hitz potoloak dira horiek. 
Garai batean erabiltzen 
zirenak. 

Gaur halakorik esateko 
motiborik ba al dugu? 

Lehenengo erantzuna 
ezezkoa da. 

Horrelako konparaketa 
egitea tokiz kanpokoa da. Eta 
hala izango da. 

Hala eta guztiz ere, 
Bergara hiriko gune berdeek 
harritzen dute kanpotik 
Bergarara etortzen dena.

Izan ere, itxura 
industrialak eta hiriaren 
hazkundeak ez dituzte guztiz 
ezkutatu Bergarako lorategi 
historikoak. 

Alderantziz, gune berde 
hauek oso nabari egiten dira, 
hauek ere eraldatuak badaude 
ere.

Lorategi pribatuak ez ezik, 
zuhaiztiak eta parkeak 
Bergarako hiriaren nahitaezko 
osagaiak izan ziren. 

Bizi kalitatea hobetzeko, 
aisialdirako, sozializatzeko, 
apaintzeko... 

Honekin batera, Bergarako 
Gerriko Berdea (SL-GI-38).

Trikuharrien Bidea 
(PR-GI-94) zein auzoetako 
ibilbideak ditugu. 

Bai eta hirian gure 
lorazainek prestatzen dituzten 
txokoak ere. 

Beharbada, Versailles 
modukoa ez da izango gure 
Bergara. 

Berdea bai, ordea. 
Errekaldeko lorategia dugu 

bikainetakoa. Historia 
luzekoa, XIX. mendearen 
erdialdeko proiektua dugu 
egun gozatzen dugun lorategia. 
Zona batzuetan baso kutsua 
duena. 

Errotaldekoa zein 
Untzetakoa ere ez dira 
makalak, tamainaz zein 
espazioen banaketari begira. 

Zer esanik ez Mariaren 
Lagundikoa ere.

Irizar Etxekoa txikia 
izanagatik oso berezia, XVII. 
mendean baratzea lorategi 
bihurtzea hiri ereduan 
eragiteko borondate argia 
azaltzen duelako. 

Olaso etxekoak ere XIX. 
mendeko bitxikeria ugari ditu; 
besteak beste, magnolia. 

Moiua-Barrena zein 
Laureagakoak harresiaren 
beste aldean geratzen dira, 
moja zaharren komentuaren 
baratze ikusgarria bezala. 

Laureagatik zatitu ondoren, 
Usondoko parkea sortu zen. 
Irizar eta Usondo lizarretako 
pasealekuren bidez lotzen 
ziren, itzalpean. 

Bidebarrian Deba ondoko 
zuhaiztiak horren ondorengoak 
dira. 

Garai berekoa dugu 
Espoloia, hura ere zuhaitz 
peko paseoa, aisialdirako 
egokitua eta Untzagako berdea 
kanpoko aldera luzatzen zuena. 
Mintegiaren lorategiaren 
azken aztarnak ditugu, eta 
garai bateko itxura Munibe 
plazako panel informatiboan 
jasoa...

Ondare bikaina eta bakarra 
dugu Bergaran. 

Honekin disfrutatzeko 
doako bisita gidatuak antolatu 
ditugu: lehena hilaren 20an 
izango da, euskaraz; eta 
bigarrena hilaren 21ean, 
gaztelaniaz, Europako ondare 
jardunaldiekin batera. Gero, 
Turismo Bulegoaren 
eskaintzan finkatuko dugu. 

Bi egun horietan, 
Errekaldetik aterako gara, 
12:00etan. Olaso eta Mintegitik 

Untzeta eta Espoloirantz 
joango gara. Buelta, 
bidegorritik; Laureaga eta 
Usondora. Handik, Errotaldera, 
Lizarreta eta Irizarenetik 
pasatuz. Gainera, 
Androiderako sortutako app 
baten bidez, nork bere kabuz 
egin dezake bisita. App 
honetan lorategiak Bergarako 
beste ibilbide batzuekin 
gurutzatuko dira. CIC 
Tourgune Ikerketarako 
Elkargoak eta Kultour 
enpresak sortu duten app-a da.

Play Storen dago eskuragai, 
debalde da.

Tortura legala
jon Otero uribarren
arrasate

Harrigarria, nola izango da 
tortura legala? 

Ba bai, psikiatrian 
gertatzen da kasu hori. 

Psikiatrek ematen dituzten 
farmako nazkante horiek 
legalak dira. 

Ondo kalkulatutako 
tortura, frogarik uzten ez 
duena, besteek antzematen ez 
dutena, norberak bakarrik. 

Zer sentitzen da farmako 
hauekin? 

Bada, injekzio, pilula eta 
tantaka hauekin sentitzen da 
ahuldadea, lehenik eta behin. 

Indar txikia du batek, 
mailadiak igotzea kosta egiten 
da. 

Ni korrikalaria izan naiz 
gaztaro osoan, eta orain, nahiz 
eta gustatu, inolaz ere ezin dut. 

Ezin zara errealizatu. 
Nortasuna galtzen da, 

bitalitatea. 
Burua makurtzen duzu. 
Farmako batzuekin 

urduritasun kimikoa duzu. 
Gose ase ezina duzu 

farmakoekin. 
Jateko gogo itzela. 
Anormala. 
Horregatik ezin da gose 

grebarik egin. 
Asko erreprimitu behar 

duzu ez gizentzeko. 
Borondate psikikoa 

ahultzen zaizu. 
Farmako psikiatrikoak 

erretzeko grina ematen du, 
ezin tabakoa utzi. 

Ni ez nintzen erretzailea, 
baina...

Farmakorik gabe ez bezala, 
farmakoak hartzean 
depresioak ematen du, bizi 
izateko gogorik eza, heriotza 
goxo baten gogoa. 

Denekin bukatzeko gogoa. 
Bizi izateko gogorik eza...
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Danimarkan jokatu zen borroka 
libreko Munduko Txapelketan 
Maider Unda aramaioarrak bron-
tzezko domina eskuratu zuen. 

Final-laurdenean galdu arren,  
bigarren aukera aprobetxatu eta 
bi borrokaldi irabazita lortu zuen 
domina Undak. "Asko borrokatu 
behar izan dut, baina, azkenean, 
ametsa egia bihurtua da", zioen.

Maider undak brontzea
2009-09-28

d u e l a  1 0  u rt e

2004ko uztailean egindako osoko bilkuran  
onartu zuen Antzuolako udalbatzarrak   
haurtzaindegia eraikitzeko lanak esleituko 
dituen baldintzen plegua. Hala, lanak abuz-
tuan hasi zituzten, eta irailean jarraitu.  

Herri ikastetxeari atxikia, jolastokiaren 
ondoan eraikitzea erabaki zuten. Haurtzain-
degiaren egokitzapen lanak Udalak bere 
gain hartu zituen; eta, hain zuzen, 30.000 
euroko inbertsioa egin zuen.

2004 -09-03

antzuolako haurtzaindegiko lanak
Asier Altuna Kixi-k eta Telmo Esnalek Ber-
garako kaleetan barrena Aupa Etxebeste 
film arrakastatsuaren grabazio-lanak egin 
zituzten orain dela hamar urte. Aktore eza-
gunak ikusteko aukera izan zuten bergara-
rrek: Iban Garate, Elena Irureta, Ramon 
Agirre... Bergarako Udal Bandak ere izan 
zuen bere papera; izan ere, Bergarako kalee-
tan San Martin martxan jo zuten, herriko 
jaiak balira bezala.

2004 -09-03

'aupa etxebeste' filmaren grabazioa

Haurtzaindegia egokitzeko lanak.  |   ainTzane irizar

a
ntzuolako komertzioa ondo 
ezagutzen du Agurtzane Tole-
dok. 1987an ireki zuen Izarre 

denda Kalebarrenean, orain dela 
27 urte. Ez da geldirik egoten den 
horietakoa eta beti dago zerbait 
berria ikasteko prest gero herri-
tarren eskura jartzeko. Harekin 
elkartu gara krisiaz, komertzioen 
egoeraz eta bere lanaz jarduteko.
urte askoan herritarrei zerbitzua 
eskaintzen zabiltza.
27 urte egingo ditut herritarren 
zerbitzura. Kalebarrenean hasi 
nintzen eskualdatzean hartutako 
mertzeriarekin lanean. Garai 
hartan, jertseak egiten zituen 
bertako emakumeak, eta jarrai-
pena eman nion. Baina lokal 
handiagoa eta erosoagoa erosi 
nahi nuen. Hala, gure aitak eta 
Kutxak diruz lagunduta, Herriko 
Plazara etorri nintzen nire proiek-
tua aurrera ateratzera, Biskala-
tza etxearen lokalera, hain zuzen.
Beti ikasten zabiltza; ez zara geldi 
egoten zaren horietakoa.
Bai; gainera, ikasten dudan guz-
tia dendara ekartzen dut, herri-
tarren eskura. Orain, josten ikas-
teko ikastaroak eskaini nahi 
ditugu. Hori iraganean egiten 
zen, baina berriro hari gara lehen-
go garaietara bueltatzen. Gauza 
zaharrei balioa ematen hasiak 

gara krisiaren ondorioz.  
Zaharberritze lanak egiten dituzu.
Betidanik eskaini dut zaharbe-
rritze zerbitzu hori. Beti izan 
dut, gainera, herriko jostunekin 
hartu-emana. Hona etortzen ziren 
botoiak, kremailerak edota hariak 
erostera. Biskalatzako izeba batek, 
hain justu, jostun lanak egiten 
zituen aurretik hemen. Orain, 
zaharberritze lanak gehiago balo-
ratzen dira. Lehen, haria eta 
botoiak erosita josten irakasten 
zen; gaur egun, ordea, kobratu 
egiten da irakasteagatik. Diru 
aldetik ez zen baloratzen; orain 
bai. Jostunek konponketekin dute 
lana, ez arropa egiten. Diruari 
asko begiratzen zaio. Ondorioz, 
krisi garaiak zerbitzu hau indar-
tu egin du. Liburuekin ere ber-
dina gertatzen ari da: jendeak 
berrerabili egiten ditu berriak 
erosi beharrean. Nik dendan ditu-
danak bezeroekin konpartitzen 
ditut, esaterako. 

Herriko komertzioa nola ikusten 
duzu? krisiak eragin dio?
Antzuolako komertzioa? Oso gaiz-
ki. Baldintza onetan ez bada 
komertzioa zabaltzen, ezin du 

aurrera egin. Nik laguntza izan 
dudan moduan, beti izan dut 
besteei laguntzeko joera aurrera 
egin dezaten. Herrian oso komer-
tzio gutxi daude. Jendea kanpo-

ra joaten da erostera; dena den, 
joera hori beti egon da eta beste 
herri batzuetan ere horrela dela 
esango nuke. Hala ere, nik uste 
dut lokalen jabeak garenok kon-
promisoa izan beharra daukagu-
la herriko jendearekin eta zerbi-
tzua eman behar diegula. Une 
honetan, esaterako, kontsumo 
taldearen parte naiz eta konpro-
misoa daukat herritarrekin zer-
bitzua eskaintzeko orduan. 
Iriologo eta dietista gisa ere egiten 
duzu lan.
Kontsultak ditut eta jendeari 
arreta eskaintzen diot behar duen 
zerbitzua eskaintzeko. Nire ogi-
bidea da. Esan dudan moduan, 
nahiz eta mertzeriarekin hasi, 
ez naiz inoiz geldirik egon, beti 
ikasten jardutea gustatzen zait-e-
ta. Kontsultak Zarautzen ditut. 
Talde bat gara eta batzuetan kan-
poan ibiltzen naiz. Dena den, 
norbaiti zerbitzua eman behar 
badiot, Antzuolara etortzen naiz. 

H e r r I ta r r a k

Toledok zaharberritze lanak egiteko zerbitzua dauka; orain, joste ikastaroak hasteko asmoa dauka.  |   maiDer arregi

"lokalen jabeok 
konpromisoa izan 
behar dugu 
herritarrekin"

"Ez naiz geldirik 
egoten, beti nabil 
gauza berriak 
ikasten"

agurtzane Toledo 27 urte daramatza agurtzane Toledok izarre negozioarekin. Deban bizi den arren, 
egunero-egunero herritarrei zerbitzua eskaintzera etortzen da herrira antzuolarra.|  mAIdEr ArrEgI 

"gauza zaharrei balioa ematen hasi 
gara berriro krisiaren ondorioz"

AnTZUOLA

nIRe HeRRIAn

nAGUsIen 
JAkITURIA

HeRRIkO 
TXUTXU-MUTXUAk

:)

:(

Herriko onena jende 
nagusiarekin hitz egitea 
dela dio: "Asko irakasten 
digute; Antzuolako historia 
dakite. Herriko kontu 
askoren gainean ez dakigu 
ezer; haiek ez badigute 
esaten, guk ez genuke 
jakingo. Adibidez, lokal 
honetan gerra aurretik  
taberna bat zegoela 
kontatu dit emakume 
heldu batek".

Gezurrak azkar zabaltzen 
direla herrian eta ez 
zaizkiola batere gustatzen 
azpimarratu du Toledok: 
"Jendeak nahi duena 
sinisten du; gainera,  
nahiago dute gezurra 
sinetsi egia sinetsi baino. 
Gezurrak oso azkar 
zabaltzen dira; egia ez, 
ordea. Hori ez zait batere 
gustatzen. Egiaz ez dute 
hitzik egin nahi".

BIskALATZAkO eTXeA Jesus Etxeberria Biskalatzako semea da 
eta bertan bizi da. Etxeberria arduratzen da Izarra negozioa 
zaintzeaz Toledo kontsulta pasatzen dabilenean Zarautzen. 
"Bertakoa da Jesus", dio.

maiDer arregi
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H e r r i a k
eskORIATZA

ImANOl BElOkI  |  eskoriaTza

Irailaren 18tik 21era iraungo duen 
garagardo festa solidarioa hasi 
da dagoeneko Eskoriatzako pla-
zan. Ekimen hori zaharren egoi-
tzako obrei aurre egiteko pres-
tatu dute, eta, beste urte batzue-
tako arrakasta ikusita, aurten 
ere halakoxea espero da.

Edateko gustu askotariko 
garagardoak izango dira: alkohol-
dunak, alkohol bakoak eta aurten 
berezitasun izango diren gara-
gardoa limoiarekin eta Zerb arti-
sau-garagardoa. Jateko ere auke-
ra zabala izango du nahi duenak: 
Alemaniako jakiak, oilasko izte-
rrak, herritarrek prestatutako 
tortilla pintxoak… 

Bestalde, garagardoa edanez 
ekimenean parte hartzen ez dute-
nek ere izango dute aukera par-
te hartzeko; izan ere, tonbola 
solidarioa prestatu dute, herri-
tarrek etxetik ekarritako mate-
riala zozketatzeko.

Tonbola solidarioa
Herritarrek ekarritako materia-
lak bi zatitan banatu dituzte: 
haurrentzat diren objektuak eta 
nagusientzat diren objektuak. 
Hala, gauza bakoitzak zenbaki 
bat izango du eta euro baten tru-
ke txartel bat erosten duenak 
opari bat eskuratzeko aukera 
izango du. Berez, bigarren esku-
ko azoka egitea zen asmoa, baina, 
jendearen parte-hartze handia 
ikusita, tonbolarekin aurrera 
jarraitzea pentsatu dute antola-
tzaileek.

Herriko plazan izango den 

festa giroan musikak ere presen-
tzia izango du. Joan den urtean 
hainbat musika talde izan ziren 
kontzertuak eskaintzen, baina 
aurten rantxera talde bat baka-
rrik izango da; izan ere, aurreko 
urtean garagardo festako karpan 
afaltzen egon zirenek diote musi-
ka taldeek zarata handiegia egin 
zutela; horregatik, rantxera talde 
bat bakarrik izango da.

zaharren egoitza berritzeko obrei aurre egiteko lau eguneko ekimen solidarioa da

obrak hasi dira dagoeneko, eta, hiru fase diren arren, lehenengo fasea beharrezkoa da

Garagardo festa solidarioak 
Eskoriatzako plaza jendez bete du

Aurtengo Garagardo festa solidarioko antolatzaileak karpa eta barra egituratzen  |   imanol beloki

Hiru fase izango dituzte zahar 
etxeko obrek, eta dagoeneko 
hasi dira. obra nagusia edo 
lehentasuna duena azpiko 
solairuan dauden gelak 
desagerraraztea izango da, lehen 
fasea. Beheko gelek ez dute 
beharrezko neurririk eta gela 
berriak egingo dituzte azken 
solairuan, mojak zeuden gela 
bezala ezagutzen den solairuan. 
Bertan lau gela indibidual egingo 
dituzte, eta, behin fase hori 
eginda, Diputazioarekin 
hitzartutako plaza guztiak neurri 
egokian egongo dira.

Bigarren fasean, berriz, 
hutsik geratuko den azpiko 
solairuan egongela handi bat 
egin nahi da. Jangelako gunea 
handitu eta estruktura aldaketa 
batzuk egin nahi dituzte, hain 
zuzen ere.

Hirugarren fasean, aldiz, 
lehenengo solairua egokituko da, 
paretak kendu, pasilloak zabaldu 
eta espazio zabalagoa izateko. 
Izan ere, asko gurpildun 
aulkietan, taka-takan… dabiltza.  
Hala eta guztiz ere, lehenengo 
faseari ematen diote garrantzia, 
beharrezkoa ikusten dute-eta.

Zaharren egoitzako obrak hasi dituzte dagoeneko

obrak hasita daude.  |   imanol beloki

DATUA

82 upel izango dira aurten 
mota guztietako 
garagardoekin osatuta. 
Guztira, 2.430 litro 
garagardo izango dira.

2.430
liTro

esAnAk

"Aldez aurretik 
eskerrak eman 
nahi dizkiet 
ezeren truke 
parte hartzen 
duten elkarteei"
D o r L e Ta  s o L o g a i z T o a   |   z a h a r r e n 

e g o i t z a k o  e r i z a i n  z u z e n d a r i a
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jOkIN BErEZIArtuA  |  arrasaTe

Takolo eta Goiru arteko errepi-
dearen zeharbidea berriro urba-
nizatzeko eta kale izaera emate-
ko proiektua aho batez onartu 
zuen udalbatzak martitzeneko 
osoko bilkuran. Bederatzi fasetan 
egingo dira lanak eta aurrekon-
tu osoa ia sei milioi euro da 
–5.817.078 euro, BEZa barne–.  

Proiektuak Arrasate eta Ara-
maio arteko GI-2620 errepide 
zaharrean eragin nahi du, Tako-
loko biribilgunean hasi eta Garaia 
ingururaino. Diputazioak zuen 
errepide hori mantentzeko esku-
mena, baina urte hasieratik Uda-
la da haren jabea. Hala, orain 
gutxira arte zirkulazio bidea izan 
dena herriko kale bihurtu  gura 
dute, mugikortasun eredu berri 
bat sustatuz, eta oinezko zein 
bizikletei lehentasuna emanez. 

proiektu "potoloa" 
Bederatzi fasetan egiteko bi arra-
zoi nagusi eman ditu hirigintza 
zinegotzi Joxe Etxebarriak: "Bate-
tik, guztia batera ezin delako egin 
eta, bestetik, ze zatiri heldu orain 
erabaki behar delako. Hirigintza 
batzordean aurrera doa". Lehen 
lanak Udala eta Foruen plaza 
arteko gunean egingo dira eta 
urtea amaitu baino lehen hasiko 

dira. Etxebarriaren arabera, 
proiektu "potoloa" da: "Osotasu-
nean hartu ezkero proiektu poto-
loa da eta orain ikusi behar dena 

da zenbat urtetan egingo den. 
Gure nahia da tarte zailenetik 
hastea, ez diogu arazoari ihes 
egingo. Lanik potoloenetatik ekin 
gura dugu". 

Proiektua aho batez onartu 
zen arren, eztabaidak izan ziren 
osoko bilkuran. EAJko Juan Kar-
los Garitanok, esaterako, lehen 
fase horretan erabiltzaileei aha-
lik eta kalte txikiena egiteko 
azterketa bat eskatu zuen. Etxe-
barriak erantzun zion, gainerako 
obretan moduan, prozedura izan-
go dela lanak pixkanaka egitea, 
betiere erabiltzaileei "ahalik eta 
kalte gutxien" sortuz. 

Foruen plaza inguruan hasiko dira lanean.  |   jokin bereziarTUa

Takolo eta Goiru arteko gunea berriro 
urbanizatzeko plana aurrera, aho batez
Urtea amaitu baino lehen hasiko dira lanak; oinezkoei emango zaie lehentasuna

t.m. / j.B.  |  arrasaTe

2014-2015 ikasturterako kirol 
eskaintzak hainbat berrikuntza 
izango ditu, Aukeak asteon ira-
garri duenez. Bost jarduera 
mota bereizten dira: lasaiak, 
aktiboak, herritar konkretu 
batzuei bideratutakoak, kan-
poan egitekoak eta urarekin 
lotutakoak. Hala, jarduera 
lasaien artean, k-strecht eta 
gizon zein emakumeendako 
aproposa izan daitekeen gim-
nasia hipopresiboa egin ahalko 
dira. Zumba ere egin ahalko 
da, eta haur eta gazteei zuzen-
dutako pilates, zumba eta spin-
ning saioak ere egongo dira. 
Kanpoko ekintzei dagokienez, 
nordic walking delakoa da aur-
tengo berrikuntza. Eta urarekin 

lotuta, lau ekintza berri batu 
dira ohiko eskaintzara.

Gimnasio aholkularitza 
Aurten, gimnasio aholkularitza 
zerbitzua eskainiko du Edorta 
Bolinaga profesional arrasatea-
rrak. Erabiltzaile berriendako 
entrenamendu aproposak pres-
tatuko ditu, eta baita makinen 
funtzionamendua azaldu ere: 
"Jende asko ez da etortzen maki-
nak ez dakielako erabiltzen; ea 
zerbitzu honekin jende gehiago 
datorren", dio Bolinagak. Gai-
nera, zerbitzua ez da hasibe-
rriendako bakarrik izango. Orain 
arte erabiltzaile direnen zalan-
tzak argituko ditu Bolinagak, 
eta baita herriko kirolariei euren 
prestaketan lagundu ere.

Hainbat nobedade ikasturte 
berrirako kirol eskaintzan

Juani Errasti teknikaria eta Edorta Bolinaga aholkularia gimnasioan.  |   T. maDina

esAnAk

"Zailenetik hasi 
gura dugu, ez 
diogu arazoari 
ihes egingo"

J ox e  e T x e b a r r i a   |   h i r i g i n t z a

AURPEGI 
GARBITZEA*

15€
Erdiko kalea 54 behea
20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09
www.amagaraestetikazentroa.esRP

S:
	2
28
/1
0

Eta uda ostean ere azala distiratsu izan dezazun

* Eskaintza baliagarria urriaren 13ra arte.
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NAFARROAKO
PIPERRAK

Arrasaten egosita

Eroski hipermerkatuaren 
parkingean gaude

609 21 00 62

27 € eta 35 €
AUTOBUSA BARNE

Lekua hartu 
irailaren 28a baino lehen

943 77 15 86

MARITXUTARAKO 
MENU BEREZIAK

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

j.B.  |  arrasaTe

Asteon hasi dute ikasturtea 
gazte txokoetan, eta erdigune-
koa gaur irekiko dute. 1994ko 
irailean Musakolakoa eta San 
Andreskoa ireki ziren eta 1998ko 
abenduan, berriz, Erguingoa. 
Azkenik, erdigunekoa duela 
hiru urte ireki zuen Udalak. 
Orain arteko ibilbideaz eta aur-
tengo ikasturteaz egin dugu 
berba Lander Juaristi koordi-
natzailearekin (Bergara, 1979).
Ze balorazio egiten duzu orain 
arteko ibilbideaz? 
Nerabe eta hezitzaile asko pasa 
dira gazte txokoetatik eta proiek-
tu, eztabaida, tailer, eskulan 
eta elkarrizketa asko entzun 
eta ikusi dituzte bertako hor-
mek. Garai baten nerabe izan 
zirenek orain euren hezitzaile 
izan zen bati kalean ikusi eta 
adierazten dioten esker ona eta 
gordetzen dituzten oroitzapenak 
adierazten digute zerbait, behin-
tzat, ondo egin dugula. 
Zenbat aldatu da lan egiteko 
modua?
Gizartea abiada bizian doa alda-
tzen eta nerabeak izaten dira 
aldaketei bizkorren erantzuten 
dietenak. Gu euren atzetik goaz. 
Gu aldatu gara, eta baita gure 
lan egiteko moduak ere. Ikasten 
eta aldatzen jarraituko dugu 
gure proiektu hezitzailea ahalik 
eta egokien betetzeko. 

Ze mesede egin dizue duela hiru 
urte irekitako gazteguneak?
Udalaren apustu garrantzitsua 
izan zen. Herrian nerabeen aisial-
diak zuen hutsuneari erantzun 
zion eta gure proiektua beste 
esparru batean garatzeko auke-
ra eskaini digu. Asko dugu hobe-
tzeko, baina bide onean goaz.
gogotsu ikasturte berrirako?
Bai. Nerabeekin lan egitea gogo-
rra izan daiteke, baina baita zora-
garria ere. Nerabezaroa da bizi-
tzako garairik sortzaileena; asko 
ikasten dugu eurekin. Ikasturte 
honetan San Andres eta Erguin-
go gazte txokoei dinamika berria 
eman gura diegu eta auzoko bizi-
tzan eragin. Ekintzak nerabeekin 
batera erabakiko ditugu; seguru 
aurten ere zerbait berritzailea 
irteten dela!

j.B.  |  arrasaTe

Eskoziarren "askapen prozesua-
rekin" bat eginez, adierazpena 
onartu dute asteon Bildu koali-

zioak, EAJk eta Aralarrek. Esko-
ziar herria zoriondu eta atzoko 
erreferenduma "herrien askata-
sunaren aldeko atzeraezineko 

prozesua" dela uste dute. Begi-
rune horren erakusle, San Andre-
sen gurutze ezaguna eskegi zuten 
atzo udaletxeko fatxadan, "ikus-
garri eta lehentasunekoa" izan 
den tokian. 

Atzokoa, "urrats garrantzitsua" 
Bilduren, EAJren eta Aralarren 
ustez, atzoko erreferenduma "bes-
te urrats garrantzitsu bat" da 
"herrien askapen prozesuen ibil-
bidean". Eskoziarrak dagoeneko 
euren etorkizunaren jabe direla 
adierazi dute hiru alderdiek adie-
razpen bateratu adostua: "Laster 
baten, Kataluniak, Euskal Herriak 
eta munduko beste hainbat naziok 
ere erabakitzeko eskubidea egi-
karituko dugu", diote. 

Eskoziako bandera udaletxean, 
Bilduk, EAJk eta Aralarrek jarrita

1955a ezkero hutsik egin gabe 
antolatzen den Oroimen Egu-
na ospatuko dute etzi Besaiden. 
11:00etan hasiko da ekitaldia; 
txalapartariak, bertsolariak 
eta dantzariak izango dira eta 
azken urtean mendian hilda-
koak gogoratuko ditu federa-
zioko kide batek. Jatekoa eta 
edatekoa ere egongo da. 

Mendian hildakoak 
gogoratzeko Oroimen 
Eguna etzi Besaiden

Euskal presoen eskubideen 
aldeko Elkartasun Eguneko 
zenbaki sarituak izan dira 
1.332 eta 5.271. Lehen zenba-
kiaren jabeak sei lagunenda-
ko afaria irabazi du Udalako 
Larrinetxe jatetxean. Bigarren 
sarituak, berriz, bi lagunen-
dako aste bukaera bat iraba-
zi du Arantzako aterpetxean. 

Elkartasun Eguneko 
zenbaki sarituak izan 
dira 1.332 eta 5.271

jOkIN BErEZIArtuA  |  arrasaTe

Hileko hirugarren zapatua izanik, 
baserritarren azoka egingo da 
bihar Seber Altube plazan, 09:00eta-
tik 14:00etara: "Iraila hilabete 
polita da ortuko produktuendako, 
udako jaki ugari daude oraindik. 
Ea herritarrek ondo erantzuten 
duten", adierazi du Udaleko Enple-
gu eta Garapen Saileko teknika-
ri Marga Garmendiak. 

Hamalau postu egongo dira 
biharko baserritarren azokan. 
Arrasateko, bailarako eta Euskal 
Herriko beste txoko batzuetakoak 
ere egongo dira oraingoan ere. 
Azken horien artean dago lehe-
nengoz etorriko den Nafarroako 
saltzaile bat: "Tipula gorria, Tolo-
sako piper lehorrak, berakatzak 
eta Nafarroako arroza ekarriko 
ditu. Salmenta puntu hau ezagu-
tu gura du", dio Garmendiak. 

700 eta 800 pintxo artean 
Baina biharko protagonista nagu-
sia moxal-okela izango da (zaldi 
gaztea). Izan ere, Udalak okela 
hori ezagutzera emateko sentsi-
bilizazio kanpaina abiatu berri 
du: "Orain dela gutxira arte 
herrian ezaguna zen moxal-oke-
la berreskuratu gura dugu", adie-
razi du Ingurumen teknikari 

Pello Garaik. Okela nolakoa den 
dastatzeko moxal bat erreko dute 
burruntzian –gaur 22:00etan hasi-
ko dira erretzen–, Seber Altuben 
bertan. 700 eta 800 pintxo artean 
banatuko dira (12:00) eta beho-
rrak, moxalak eta zaldiak ere 
erakutsiko dituzte: "Gure men-
dietan dagoen ganaduaren ordez-
karitza txiki bat ekarriko dugu". 

Gainera, moxal-okelaren bi 
sorta zozketatuko dituzte eros-
keta bat egiten dutenen artean, 
eta hileroko zozketa egingo da. 
Gainera, Ibai-Artek saskiak bana-
tuko ditu sarituen artean (13:15).

Okela "oso osasuntsua" da
Moxal-okela, Garairen arabera, 
"oso naturala eta osasuntsua" da: 
"Mendian libre hazten dira eta 
okelak propietate mordoa ditu: 
gantz gutxi, proteina mota oso 
ona, burdina kopuru handia... 
Hainbat medikuk gomendatzen 
dute haur, heldu zein kirolarien-
dako; ona da digeritzeko". 

Era berean, Garaik aurrera-
tu du Debagoieneko Jardunaldi 
Gastronomikoen barruan moxal-o-
kela izango dela produktu izarra: 
"Hainbat modu daude moxal-o-
kela prestatzeko", dio.

uztailean egindako baserritarren azoka.  |   goiena

Lander Juaristi.  |   jokin bereziarTUa

Moxal-okela protagonista 
baserritarren azokan 
biharko ferian hamalau postu egongo dira, seber altuben (09:00-14:00)

Lander Juaristi | txatxilipurdiko gazte saileko koordinatzailea

"Nerabeekin lan egitea 
zoragarria izan daiteke, 
guk asko ikasten dugu"

Eskoziako bandera jarri zuten atzo udaletxeko balkoian.  |   jokin bereziarTUa

Hasi da ikasturtea herriko hiru gazte txokoetan; 
erdigunekoa gaur irekiko dute, 18:00etan
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LURRINDEGIA

Olarte	kalea	10
Tel.:	943	79	52	50

PLAZAKO DANTZA
TRADIZIONALA 

URRIA - MAIATZA / Hasiera: Urriak 6

1. maila: Asteazkena 19:30
2. maila: Astelehena 18:00

Dantza-txokoak: astelehena / asteazkena

Informazioa eta egitarauak: www.herrixadantzan.com

IZENA EMATEKO EPEA: Irailak 26

AED: 943 77 12 28 / GAZTE BULEGOA: 943 25 20 65
HERRIXA DANTZAN: herrixadantzan@gmail.com 

Laguntzaileak:Antolatzailea:

2014 - 2015
ikastaroak 

Josetxo	Aranzabal

TwiTTer

Musakolako erretiratu talde batek bisitaldi berezia egin zuen joan den 
astean. Bruselan izan ziren, eta bertan, Europako parlamentuko 
egoitzetako bat ikusteko aukera izan zuten. Ikurrina eroan zuten, Gure 
Esku Dago ekimenaren elastikoak jantzi eta, zelan ez, banderaren 
erdian ipinita auzoko ikur duten astotxoa erakutsi zuten, Europako 
instituzioen bihotzeraino bertaraino. 

Musakolatik Europara 

A.A. / j.B.  |  arrasaTe

Mugikortasun Astea da oraingoa, 
eta aurten bizikleta du ardatz. 
Zapatuan bigarren eskuko bizi-
kleta azoka eta domekan itzulia 
egingo dute. Horrekin batera, 
astelehenean Arrasateko bizikle-
ta-bideei buruzko erakusketa 
irekiko dute Kulturaten. Etxalu-
ze-Musakola ardatzak dituen 
aukeren berri emango da, eta 
herritarren usteak jasotzea da 
asmoa, bizikidetzari begira.
Herriko bizikletazaleen hitzordua 
domekan da, ezta?
Hala da. Aurten, gainera, Bizi-
pozaren Jaiaren barruan egongo 
da txertatuta. Parte-hartze polita 
izaten du urtero. 10:00etan izan-
go da irteera, Monterrondik. 
Zubillagara joango gara bidego-
rritik eta han Oñatikoekin bat 
egingo dugu; mokadutxoa egin 
eta buelta.
Nobedadea, baina, bizikleta-bidee-
kin lotutako erakusketa da.
Erakusketa hau Etxaluze paretik 
Musakolako kiroldegirainoko 
bizikleta-bidearen alternatibak 
aurkezteko da. Bidei enpresari 
esleitu zitzaion zati horren alter-
natiben proiektuaren garapena. 
Hamazazpi tartetan banatu da 
bidea eta aukera ezberdinak era-
kusten dira. Herritarren par-
te-hartzea bilatzen dugu. Biziki-
detza lortzea da helburua.
Bizikleta-bideei dagokienez, zer 
jasotzen da mugikortasun Planean?

Bai plangintzan bertan zein iraun-
kortasunari buruz egindako jar-
dunaldietan, garrantzitsutzat jo 
da. Planaren berrikuspen fasean 
gaude gaur egun. Eta, hain zuzen 
ere, bi ardatz daude Arrasaten: 
Gesalibartik kiroldegira doana, 
oinezkoentzako zumardia erabil-
tzen duena, eta hegoaldekoa, 
oraindik osatu barik dagoena. 
Udal honen lehentasuna da sare 
hori osatzen joatea.
Zer da mugikortasun mahaia?
Bizikidetza oinarri hartu nahi 
badugu, ezinbestekoa da partai-
detza. Helburu horrekin, mugi-

kortasunarekin harremana duten 
taldeei zuzeneko deia egingo zaie,  
eta interesa duen edozein herri-
tar ere etor daiteke. Asmoa da 
hil honen amaierarako lanean 
hastea. Erakusketan edo udale-
txean eman daiteke izena.

Josu Pereda | ingurumen zinegotzia

"Bizikleta-bide sarea osatzen 
joatea da Udalaren lehentasuna"

Josu pereda zinegotzia.  |   goiena

mugikortasun astearen barruan, astelehenean, etxaluze-musakola bizikleta 
bideak dituen aukeren gaineko erakusketa zabalduko dute kulturaten

Azoka eta 
bizikleta itzulia

Bihar, zapatua, eta etzi, 
domeka, izango dira 
aurtengo Mugikortasun 
Asteko ekitaldi nagusiak. 
Bigarren eskuko bizikleta 
eta material azoka 
11:00etan irekiko dute, 
Mondragones kalean, 
15:00ak arte. Biteri plazan, 
ostera, jolasak egongo dira 
umeentzat eta baita emisio 
txikiko ibilgailuen 
erakusketa ere. Domekan 
bizikleta itzulia egingo 
dute. Monterrondik irtengo 
da taldea, 10:00etan, eta, 
hain zuzen ere, 
Zubillagarainoko ibilbidea 
egingo dute (oñati).

Venezuelako etorkizuneko erronkei buruzko 
hitzaldia gaur, 19:00etan, Irati tabernan
Coordinadora Simon Bolivar taldeko eta Pakito Arriaran 
Fundazioko kide Guadalupe Rodriguez irrati esatariak hitzal-
dia egingo du gaur, 19:00etan, Irati tabernan, Askapena era-
kundeak eta Irati tabernak berak antolatuta. Iraultza boli-
vartarrari etorkizunean aurkezten zaizkion erronkei buruz 
jardungo du Rodriguezek. Simon Bolivar koordinadoraren 
Al son del 23 irratsaioko esataria da Rodriguez, eta, hain 
zuzen, Chavez presidentea zenaren ondarearen sustapena eta 
iraultza-ren hedapena du helburu irratsaio horrek. Hitzaldia 
irekia izango da, interesa duen edonorentzat.

Hitzaldiaren ostean, afaria egingo dute Irati elkartean 
bertan. Afarirako txartelak salgai daude tabernan bertan.

Palestinarrentzako anestesia makina bat erosteko 
2.000 euroko laguntza eman du Udalak
Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako Udalarekin 
bat eginez, 2.000 euro utziko ditu Palestinako Aginte Nazionalaren 
eskuetan, anestesia makina bat eros dezaten. Herritarrei ere lagun-
tzarako deia zabalduz, kontu korronte bat ipini dute eskura, pertso-
nalki ere ekarpena egin ahal izateko. Guztira, 30.000 euro balio duen 
anestesia makina erosteko 2.000 euroko diru laguntza bideratu dute 
Udaletik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren 
elkartasun ekimenarekin bat eginda. Zisjordaniara bidaliko dute 
laguntza eta han Palestinako Osasun Ministerioaren eta Gurutze 
Gorriaren esku utziko dute.Diru-batzean ekarpena egin gura dutenek 
Kutxabankeko 2095 0611 01 9114122391 kontuan utz dezakete dirua, 
Udaletik jakinarazi dutenez.
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IKASTURTE 
BERRIAREN HASIERA!!!

INGELESA
• PET.
• FIRST.
• ADVANCED.
- Irailetik aurrera, ikastaro trinkoak  

prezio ezin hobean! 
- Azterketak Arrasaten bertan, Bastida  

akademian egiteko aukera.
- IRAILEAN INGELESEAN IZENA EMAN,  

ETA MATRIKULA DOAN IZANGO DUZU.

ESKOLA PARTIKULARRAK
• Lehen Hezkuntza 
• Bigarren Hezkuntza
• Batxilergoa
• Sarbide probak  
• Ingeniaritza
• Enpresa Ikasketak

INFORMATIKA
• Word.
• Excel.
• Access.
• Power Point.
• Mekanografia.
• Internet. 
• Sistema eragileak.

Araba Etorbidea, 3 - 1 • 20500 • Arrasate • Tel.: 943 79 35 33
bastida@bastida.es • www.bastida.esIturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

jAgOBA dOmINgO  |  arrasaTe

Dena gertu dago biharko ema-
naldirako. Goikobaluren 25. urteu-
rrenaren ospakizunen barruan 
ekitaldi bereziena, edo, gutxienez, 
entzutetsuenetakoa da Donostia-
ko Orfeoiak bihar 20:00etan eskai-
niko duen kontzertua. Oraindik 
ere sarrerak salgai dauden arren, 
salmenta nahiko ondo joan dela 
aitortu du Juan Antonio Barrio-
canalek, Goikobaluko lehenda-
kariak. Eguaztenean egon ziren 
Donostiako Orfeoiko arduradunak 
Amaia antzokian emanaldirako 
egitura antolatu eta beharrezko 
guztia gertu zegoela ziurtatzeko.

Hasieran Goikobalukoek kan-
tu bat orfeoiarekin abesteko asmoa 
zuten arren, azkenean atzera egin 
dute; izan ere, Donostiako Orfeoia 
80 bat abeslarirekin igoko da 
Amaiako oholtzara eta "jende nahi-
kotxo" dela erabaki zuten. Gaine-
ra, protagonismoa orfeoiarena 
dela gaineratu du Barriocanalek. 

Donostiako Orfeoia sasoi 
betean etorriko da bihar, udan 
Europan zehar hainbat emanal-
di eskaini ostean; besteak beste, 
Montpellierren eta Rotterdamen. 

Amaia antzokiko emanaldia Sainz 
Alfarok zuzenduko du eta piano
-jole lanetan Amaia Zipitria egon-
go da. Errepertorioan, habanerak, 
zarzuelak eta euskal kantuak 
tartekatuko dituzte.

'Carmina Burana'  martxan
Bestalde, Carmina Burana obra-
ren entseguak martxan daude 
dagoeneko.  Mimo bereziz pres-
tatuko dute estreinaldia eta hain-
bat sorpresa egongo dira; tartean, 

Barriocanalek esan zuen desa-
gerturiko Tolosako Abesbatzako 
partaideak ere animatu direla. 
Horrez gain, etxeko abeslari ohi 
askok Carmina Burana-n parte 
hartzeko entseguetan buru-bela-

rri dabiltza eta oraindik ere ani-
matu ez direnei berriz ere egin 
diete deialdia; martitzenetan 
20:30etik 22:30era eta eguenetan 
20:00etatik 22:00etara Saiolaneko 
eraikinean duten lokalean.

Amaia antzokia gertu dago Donostiako 
Orfeoiko 80 abeslariak hartzeko
Habanerak, zarzuelak eta euskal kantuak tartekatuko ditu orfeoiak amaia antzokian

Donostiako orfeoia zuzeneko emanaldi baten.  |   DonosTiako orFeoia

j.d.  |  arrasaTe

Ilusioaren denboraldia hasteko 
prest daude Mondrako mutilak. 
Tolosa B-ren aurkako norgehia-
gokak estreinatuko du Urzelairen 
bigarren denboraldia eta  jokala-
riak ligari ekiteko gogotsu daude. 

Mojategin jokatuko dute estrei-
nako partidua zuri-moreek dome-
kan, 16:30ean, eta liga hastea beti 
bada garrantzitsua, lehenengoa 
zale arrasatearren aurrean joka-
tzeak indarra emango die. Tolo-
sakoa talde gaztea da, eta horrek, 
askotan, irregulartasun puntu 

bat dakar. Edozelan ere, etxekoek 
lan bikaina egin dute denboral-
di-aurrean eta konfiantzarekin 
hasiko dute. 

Aulkian badago aukeratzekorik 
Hasiera baten, jokalari gehienak 
bere aginduetara izango ditu 
Urzelaik; hala ere, azken orduko 
bajarik egon daiteke, baina aur-
ten jokalari asko daude eta euren-
gan konfiantza osoa jarri dute 
bai entrenatzaileek, baita zuzen-
daritzakoek ere, helburu garbi 
batekin: mailaz igotzea.

Mailaz igotzeko helburuarekin hasiko 
dute liga Gotzon Urzelairen mutilek
partiduz partidu joatearen garrantzia azpimarratu dute klubetik

Martitzenean jokatu zuten MUko 
mutilek Euskal Kopako lehenengoa 
eta 84-57 galdu zuten Zilarrezko 
LEB mailako Zornotzaren aurka. 
Atsedenaldira hamar puntugatik 
galtzen joan ziren, eta, galdu arren, 
Larreategi entrenatzailea pozik 
zegoen jokalariek egindako lana-
gatik, eta, astean zehar gogor entre-
natzen jarraitu ostean, etzi etxean 
jokatuko dute Santurtziren aurka.

Domekan 18:30ean 
jokatuko dute MUkoek 
Euskal Kopa Iturripen

Arrasate Hiria txapelketa.  |   goiena
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Dantza eskola sortu dute Musika 
Eskolaren barruan. Atzo, eguena, 
aurkeztu zuten egitasmoa Udalak, 
Musika Eskolako arduradunek 
eta Jardun euskara elkarteko 
ordezkariek.    

Musikaz gain, dantza ikaske-
tak ere eskainiko dituzte, beraz, 
aurrerantzean Bergarako Musika 
eta Dantza Eskolan. Diziplina 
berria 7 urtetik gorako umeen-
dako izango da eta gaur, eguba-
koitza, zabalduko dute izena ema-
teko epea. Astean bi saio aurrei-
kusi dituzte, 45 minutukoak, 
adinaren arabera sailkatuta.

Urrian hasiko dira eskolak 
Ikasturtea urrian abiatuko da 
eta eskolak Zabalotegiko Udal 
Euskaltegia izandako lokalean 
izango dira, nahiz eta bulegoa 
Musika Eskolan egongo den. Ikas-
turtean urrian hasiko da, eta, 
kuotei dagokienez, 32,5 euro izan-
go da hileko; 17 euro hileko Musi-
ka Eskolako ikasleendako. 

Irakaslearen kasuan, Eneko 
Galdos dantzaria izango da; Zuma-
rragako Irrintzi taldeko partaide 
eta koreografoa eta koordinazio 
eta jarraipen lana Edu Murua-
mendiaraz dantzari eta koreo-
grafo bergararrak egingo du. 

Muruamendiarazek aurkez-
penean azaldu zuenez, ikastaroa 
euskal dantza tradizionalean 

oinarrituko da, baina berrikun-
tza ugarirekin: "Dantza tradizio-
nalak ikasiko ditugu, hori da 
oinarria, baina, horrez gain, gau-
za berritzaileak ere egingo ditu-
gu, koreografiak egingo ditugu". 
Muruamendiarazek azpimarratu 
zuenez, helburua da herrian 
zegoen dantzarako zaletasuna 
berpiztea: "Jende gaztearengan 

zaletasuna piztu nahi dugu berriz, 
hori da niretako helburu nagusia. 
Eta gazteek, azken urteetan bere-
ziki, gauza berriak egin nahi 
dituzte", esan zuen.   

Gainbehera irauli nahian 
Leire Iruin Kultura zinegotziak 
azaldu zuenez, badira urte batzuk 
Udala eta Jardun elkartea gaia 

lantzen hasi zirela helburu argi 
batekin; ahuldutako dantza zale-
tasuna indartzea, eta, zentzu 
horretan, eskerrak eman zizkien 
orain arte lan horretan aritu 
direnei: "Herrian hainbat dantza 
talde egoteak eta bakoitza bere 
aldetik aritzeak dantza indartu 
ordez, ahuldu egiten zuela ikusi 
zen eta saiakera bat egin beharra 
zegoela eskola bat sortzeko". 

Bestalde, gaur egungo joera 
diziplina ezberdinak batzea, "arte 
ederren eskolarantz jotea" dela 
esan zuen, eta, bide horretan, 
indargune gisa Musika Eskola 
ikusi zutela: "Herrian oso erro-
tuta dago eta bere ibilbideak era-
kutsi du diziplina ezberdinen 
alde egin dutela emaitza oso txu-
kunekin, Bergaran ez ezik, Eus-
kal Herri osoan". 

Musika eskola ere baikor 
Proba pilotu moduan aurkeztu 
zuen Edu Muruamendiarazek 
abiatzear dagoen lehenengo ikas-
turte hau, baina Musika Eskolan 
ere oso interesgarri ikusi dute 
dantza bertan izatea, Musika 
Eskolaren helburuendako oso 
aberasgarria delako: "Erritmoa, 
oreka eta kreatibitatea lantzen 
ditu dantzak, oso gaitasun inte-
resgarriak musikariarentzat, eta, 
azken finean, azkenaldian egin-
dako ikuskizun guztietan ere 
dantza integratzen ahalegindu 
gara".

Izena emateko edo informazio 
gehiago jasotzeko Musika Esko-
lara jo behar da.  

Musika Eskolaren barruan dantza 
eskola ere egongo da aurrerantzean 

ahuldutako dantza zaletasuna piztea da helburua eta urrian abiatuko da ikasturtea

edu muruamendiarazek egingo ditu koordinazio lanak eta eneko galdos izango da irakaslea

proiektuaren bultzatzaileak egueneko aurkezpenean.  |   larraiTz zeberio
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• Afariak

• Plater konbinatuak

• Ogitartekoak

• Hanburgesak 

• Sandwichak

• EntsaladakGosari bereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

ARRASATE
	 •	Asteazkena,	17.	Arrasate	Yoga	Elkartea.	19:30-21:30.
 • Osteguna, 25.	La	Merced	ikastetxea.	18:30-20:30.	(Euskaraz)
 • Astelehena, 29.	La	Merced	ikastetxea.	19:30-21:30.

ELORRIO
 • Ostirala, 19.	Txintxirri	ikastola.	18:00-20:00.

BERGARA
 • Astelehena, 22.	Mariaren	Lagundia	ikastetxea.	18:30-20:30.

ELKARTASUN 
GUNEAK IREKIZ

626 66 12 92BIODANTZA 
astea IRAILA	15–29

KLASE IREKIAK
ETA DOAN

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Bergarak duen kirol eskaintza 
zabala herritarrei helarazteko 
antolatu dute Kirola kalera eki-
mena. "Herritar aktiboak eta 

kirolariak nahi ditugu, osasuna-
ren eta pozaren alde egiten duten 
bergararrak", esan du Iñaki Ugar-
teburuk, Kirol teknikariak. Astean 
zehar Agorrosinen eta klubetan 

egindako ate irekiekin motorrak 
berotu eta gero, domekan izango 
da egun handia. 

Ikasturte hasiera ohiturak 
txertatzeko garai ona denez, hori 
guztia frogatzen lehenak herriko 
ikasleak izan dira. "Ikastetxe eta 
adin askotariko ikasleek saioak 
egin dituzte", azaldu du Lauri 
Askargortak, Kirol zinegotziak. 

Domeka egun handia
Egun horretan, goizetik hasita, 
Seminarioa, Ibargarai eta Udal 
Pilotalekuko ingurua kirolez bete-
ko dira. Udalak eta gainontzeko 
kirol taldeek euren eskaintza 
kalean erakutsiko dute.

Horrez gain, Jardunek anto-
latu duen Euskaraz bizi nahi dut 
martxarekin,  elkarteek euskara 
eguneroko bizitzan txertatu nahi 
dute. Horregatik, herriko beste 
talde batzuk bidelagun izatea 
ezinbesteko bultzada izango da. 
Martxa herriko kaleetan egingo 
da eta Euskaraz bizi nahi dut 
kamisetak erosteko aukera egon-
go da pilotaleku aurrean.

Datorren astean ere bai 
"24an bueltatuko da Agorrosin 
ohiko jarduerara", dio Ugartebu-
ruk. Martitzenera arte Agorro-
singo ateek zabalik jarraituko 
dute. Hilaren 28an, 09:00etan, 

Agorrosindik irtengo den Gorla-
ra igoerarekin bukatuko da astea.  

Hori ez da urteko azken Kiro-
la kalera eguna izango, urriaren 
19an beste bat egingo dute-eta. 

udaleko eta Jarduneko ordezkariak San Martin plazan.  |   imanol gallego

I.g.  |  bergara

Bergarako irrati libreak bere 
programazioa eta ateak zabaldu 
nahi ditu. Horregatik, Txapa Irra-
tiaren arduradunek bergararrak 
animatu nahi dituzte proiektu 
aske horren parte izan daitezen.  

Domekan 18:30ean bilduko dira 
kartzela zaharrean, interesa duten 
guztiei informazioa emateko. Bada, 
irratitik azaldu dutenez, lagun 
batzuk elkartu, ordua aukeratu eta 
maneiatu behar diren "lau botoiak" 
ikastearekin nahiko da Txapa Irra-
tian esatari ibiltzeko. 

30 urte uhinetan 
Dudarik gabe, aurtengo ikastur-
tea berezia izango da, denboral-
di berriak dakartzan berrikuntza 
eta aldaketez gain, Txapa Irratiak 
30 urte betetzen ditu-eta. Urteu-
rren horretako ospakizunak zehaz-

tu aurretik, programazioa indar-
tu nahi dute. Hortaz, ez laga 
pasatzen mundu osoko frekuen-
tzia mokoloenean parte izateko 
aukera paregabea, FMko 97.2an!

Txapa Irratiaren denboraldi 
berrian parte hartzeko bilera irekia 
egingo dute etzi, domeka

Herriko kirol eskaintza 
herritarrei erakutsi eta 
gerturatzeko aukera
aste honetako ekintzen ostean, domekan izango 
da 'kirola kalera' ekimenaren egun handia

Irailaren 28an Alderdi Eguna 
ospatuko da Forondan. Urte-
ro bezala, Bergarako batzokiak 
txosna jarriko du, eta bertan 
bazkaltzeko aukera egongo 
da. Bada, datorren domekako 
otordua herriko txosnan egin 
nahi dutenek aldez aurretik 
izena eman ahal izateko bi 
bide dituzte: batzokian bertan 
edo  943 76 47 00 telefono zen-
bakira deituta, hain zuzen.

Batzokiak txosna 
jarriko du Forondan 
Alderdi Egunean

Orain arte moduan, 12-17 urte 
arteko gazteei zuzendutako 
gunea izango da, eta, eginda-
ko ibilbidea errespetatuz, ber-
tako hezitzaileak euskarazko 
aisialdi erakargarria eskain-
tzen saiatuko dira. Gaur, 
18:00etatik 21:30era egongo da 
zabalik; zapatuan, 17:00etatik 
21:30era; eta domekan, berriz, 
17:00etan irekiko ditu ateak 
eta 21:00etan itxi.

Gaur hasiko dute 
Xabalote gaztelekuan 
ikasturte berria

Zapatukoa euskaraz izango 
da; domekakoa, aldiz, gazte-
laniaz. Biak ere 12:00etan, 
Errekaldetik irtenda eta doan. 
Ondorengoak turismo eskain-
tzan finkatuko dituzte. Tele-
fono adimendunendako eta 
tabletendako sortu berri duten 
aplikazio bati esker, aurre-
rantzean, nahi duenak bisitak 
bere kabuz egin ahalko ditu.

Lorategi historikoak 
ezagutzeko bisita 
gidatuak asteburuan

maialen Torres

Eguazteneko sinadurarekin, Aldundiak, udalak eta unEDek egoitza 
aldaketa betetzeko lehen urratsa egin dute. Diputazioak  1.717.000 
euroko diru laguntza emango dio udalari, Errege Seminarioaren eta 
Arrizuriagaren arteko trukea egiteko. Martin Garitano Gipuzkoako 
diputatu nagusiak, Jaione Isazelaia alkateak eta Iñaki Espartza 
unED-Bergarako zuzendariak sinatu zuten hitzarmena.

Patronoek trukea sinatu dute

DATorrEn ASTEKo 
EGITArAuA

AsTeLeHenA, 22

08:00 body balancea.

15:15 Hipo-pilatesa.

17:10 Fresstyle-DbH.

18:00 body powerra.

19:00 areto bizikleta.

20:15 gap.

MARTITZenA, 23

09:30 gimnasia seniorra.

17:10 multikirola-DbH.

18:00 zumba.

19:00 Crossfit-bosua.

20:30 areto bizikleta.

ekintzetan parte hartzeko, 
aldez aurretik izena ematea 
beharrezkoa da. 
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BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 

EUXEBIO II 
Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918  Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ImANOl gAllEgO  |  bergara

Edozein herritarrek esan deza-
keen esaldia da hori. Pentekosteak 
jai luzeagoak diren arren, san-
martinek bertakoendako xarma 
berezia dute. "Jai hauetan herri-
koak batzen gara, gureak diren 
festak dira", dio bergarar batek. 

Gazte, txiki zein nagusi, egu-
raldiak eta egitarauak lagundu-
ta guztiak irten ziren jaiaz goza-
tzera. "Adin guztietako herritarrek 

gozatzeko moduko egitaraua 
egiten saiatu gara", esan du Lei-
re Iruinek, Kultura zinegotziak. 

Ohituraren indarra 
Sanmartinak tradizioz beteriko 
festak dira. Danborrada, banda-
ren kontzertua, feria... Arrakas-
taren sinonimo diren ekimenak 
izan ohi dira; danborrada, adibi-
dez, gora egin duen hitzordu 
horietako bat da.

Gazteek ere euren tokia
Egitarau ofizialak eta Bergara 
Libre ekimenak gero eta arreta 
handiagoa jartzen diete gazteei. 
"Jende gazteak protagonismo 
berezia izaten du jaietan", azaldu 
du Iruinek. Gauzak horrela, gaue-
ko kontzertuez gainera, egunean 
zehar gazteek eta kuadrillek eder-
to pasatu zuten. 

Paella lehiaketan, esaterako, 
sei taldek eman zuten izena, eta 

irabazleak Poteo izarrak talde-
koak izan ziren. Eta nagusiagoek 
sokamuturrean parte hartu zuten 
neurrian, gaztetxoek Seminario-
ko patioan bigantxa eta poneye-
kin jolasteko aukera izan zuten.

Bertakoak bezain preziatuak diren jai herrikoiak

Itxuraz paellak lan handia dauka.

Txikiek asko gozatu zuten danborra jotzen.

San Martin ere jaietan izan zen. Suzko errubera ikusgarriak.  |   argazkilariak: imanol gallego, imanol beloki eTa aiTor maraUri

nagusien danborradak konpainia berriak izan zituen. Gazteek zezentxoak tentatzeko aukera izan zuten.

urtero moduan, bandak emanaldi arrakastatsua egin zuen.

Informazio gehiago: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.



gOIENA  |  2014-09-19  |  egUbakoiTza 19oÑaTi

PERTSONA NAGUSIEN 
ZAINTZARAKO ZERBITZUA

Tel.:	943	71	64	79
bidebarri@terra.com
iurrutia.bidebarri@gmail.com

ZAINTZAILE ETA FAMILIEN 
ARTEKO BITARTEKARITZA LANAK

ADMINISTRAZIO LANAK
	 •	Kontratu	egitea.
	 •	Gizarte	Segurantzan	alta	ematea.
	 •	Nominak	egitea.

HAUTAGAIEN AZTERKETA
	 •	Enpresako	konfiantzazko	langileak.
	 •	Esperientziadunak.

OIHANA ElOrtZA  |  oñaTi

Erdiguneko kaleak ibilgailuen-
dako itxiko dituzte gaur, eguba-
koitza, eguerditik gauera arte. 
Hala, 12:00etatik aurrera, hesiak 
jarriko dituzte Ramon Irizar 
kalean eta Txaketuena taberna-
ko bidegurutzean, motordun 
ibilgailuak erdiko kaleetara sar 
ez daitezen.  

Hamar bideo 
Mugikortasun Egunaren barruan 
Oñatin egingo den ekintzetako 
bat izango da hori. Baina ez baka-
rra. Izan ere, gaur goizean Txi-
rrinkakoak gosaria ziren eskain-

tzekoak lanera bizikletan joan 
direnei. Ohi den moduan, Txa-
ketuaneko kantoian, 07:00etatik 
09:00etara. Arratsalderako, berriz, 
bideo emanaldia eta pintxo-ter-
tulia antolatu dituzte. 

Bizikletaren askotariko era-
bilerak eta edozein norbanakok 
bizikletarekin duen lotura azal-
tzen eta erakusten dituzten 
bideoak emango dituzte, 19:00etan, 
Santa Ana antzokian. "Hamar 
bideo motz dira, guztira, eta ordu-
beteko iraupena izango du, gutxi 
gorabehera, guztien emanaldiak. 
Tartean ikusiko dira Oñatin egin-
dakoak ere", aurreratu du Txi-

rrinka elkarteko Antton Zubiak. 
Ondoren, tertulia egingo dute 
bizikleta hizpide hartuta.

Domekan, bestalde, bizikleta 
irteera egingo dute Elorregira. 
Arrasateko bizikletazaleekin 
elkartuko dira han eta Zubilla-
gako frontoira joango dira guztiak. 
Ogitartekoak eta sagarrak egon-
go dira han guztiendako, eta bizi-
kleta bat zozkatuko dute.

Bestalde, gidari, oinezko eta 
bizikletazaleei zuzendutako argi-
bide eta iradokizunak jasotzen 
dituzten 40 bat panel jarri ditu 
Udalak herrian, zalantzak sortzen 
dituzten hainbat gunetan.

Erdiguneko kaleak itxita egongo dira 
arratsaldean motordun ibilgailuendako
bizikleten gaineko bideoak eta irteera ere bai, mugikortasun egunaren harira

Txirrinkak ekainaren 13an eman zuen gosari sorpresa.  |  TXirrinka

O.E.  |  oñaTi

Kiroldegiko tenis pista biak 
daude itxita, horietako bat estal-
tzeko lanak aste honetan hasi 
dituzte-eta. Lanak bukatu bezain 
azkar zabaltzea da Udaleko Kirol 
Zerbitzuen nahia, baina lite-
keena da lanek urte bukaera 
arte irautea. Aurten, beraz, ez 
da San Migel jaietako tenis txa-
pelketarik jokatuko. 

Joko azkarra
Beheko tenis pista da tapatuko 
dutena. Estalkiak uhin forma 
izango du, eta, pista ez ezik, 
harmaila ere babestuko du euri-
tik. "Estalkiarekin, neguan ere 
jokatu ahal izango da tenisean. 
Eta baita edozein iluntzetan 
ere. Izan ere, argiztapena izan-
go du pista berrituak, eta askoz 
ordu gehiagotan jokatu ahal 
izango da horrela. Hala ere, 

argiztapen natural gehien ahal-
bidetzen duen estalkia jarriko 
da. Hala, egunez zein gauez, 
bietan jokatu ahal izango da 
ondo", azaldu du Oskar Carras-
calek, Kirol teknikariak. 

Estalkia jartzeaz gain, zorua 
ere berria izango du gero behe-
ko tenik pistak. "Lurzorua jaso-
tzeko lanak izango dira egingo 
dituzten lehenak. Zoladura sin-
tetikoa jarriko da gero, oraingo 
jokoa baino azkarragoa izango 
da gerokoa", adierazi du Carras-
calek. Gainera, igerilekuko 
terrazan eta kantxa berdeko 
harmailetan dauden itoginak 
konpontzeko ere aprobetxatuko 
dituzten lan horiek. 

Estalkia urrian jarriko dute 
eta horrek eragina izango du 
saihesbideko zirkulazioan; sema-
foroak jarriko dituzte. Egunak 
zehazteke daude oraindik. 

Tenis pistak itxita daude, 
estaltze lanak egiteko
beheko pistako lurzorua berritzen hasi dira eta 
estalkiak harmaila ere babestuko du euritik

umeak tenisean uztailean, aurtengo udako kirol kanpainan  |   o.e.

O.E.  |  oñaTi

Astelehenean hasi zituzten Ramon 
Irizar kaleko parkea eraberri-
tzeko lanak. Hainbat izango dira 

parkean egingo dituzten aldake-
tak, hala nola jolaslekua kendu, 
zoladura aldatu eta berdeguneak 
egokitu. Eta erabilera askotari-

ko egurrezko plataforma bat 
jarriko dute. Egungo zuhaitzak 
mantendu egingo dituzte eta 
berriak ere landatuko dituzte. 
Lanak herrigune historikoaren 
ezaugarriak kontuan hartuta 
egingo direla argitu zuen alka-
teak uztailean, lanen proiektua 
aurkeztu zutenean.

Azarorako amaitu gura dituz-
te lanak. Itziar Zelaia arkitektoak 
diseinatu du parke berria eta 
120.345 euroko aurrekontua izan-
go du.

Ramon Irizar kaleko 
parkea berritzen hasi dira
jolaslekua kendu, zoladura aldatu, berdeguneak 
egokitu eta egurrezko plataforma bat jarriko dute

parkearen bueltan hesiak jarri dituzte.  |   o.e.
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14 dantza
talde Haurren
Egunean

iñigo biain

Zazpiehun dantzari inguru batu 
ziren joan den domekan oñatin, 
aurtengo Haurren Egunean. 
Herriko kaleetara ez ezik, 
Etxaluzeko parkera eta 
Errementari plazara ere heldu 
ziren. 14 dantza taldetako 
dantzariak ibili ziren elkarrekin.

O.E.  |  oñaTi

Urrian ekingo dio ikasturte berria-
ri Bedita Larrakoetxea udal eus-
kaltegiak eta hiru eskaintza ditu: 
ikasturte osoan zehar euskara 
ikasteko kurtsoa, Berbalagun 
proiektua eta oñatiera lantzeko 
ikastaroa.    

Bi  gehiago 
Berbalagun ekimenak, beraz, 
jarraipena izango du ikasturte 
honetan. Euskaraz berba egitea 
kosta egiten zaielako, segurtasun 

faltagatik lotsa ematen dietelako 
edo berba-jarduna hobetu gura 
dutelako, euskaraz hitz egiten 
ondo moldatzen diren herritarre-
kin elkartu eta astean ordu batez 
euren gustukoa den zerbait eginaz 
euskaraz berba egitea du helbu-
ru Berbalagun egitasmoak. 

Joan den ikasturtean zortzi 
lagunek eman zuten izena eus-
kara praktikatu gura zutenekin 
batera elkartzeko, eta  hamahiruk, 
berriz, eskola horiek jasotzeko. 
Aurten, beste bi herritarrek eman 

dute izena, dagoeneko, astean 
behin euskaldun berriekin elkar-
tu eta eurekin berba egiteko.

Oñatiera lantzeko ikastaroa, 
berriz, urriaren 10etik abendua-
ren 12ra egingo dute, zortzi lagu-
neko taldea osatzen bada.   

Izenematea, zabalik 
Bai Berbalagun proiekturako bai 
oñatiera lantzeko ikastarorako 
izenematea, zabalik daude. Hila-
ren 26ra arte egongo dira zabalik 
eta interesa duena euskaltegira 
deituta edo bertara joanda apun-
tatu daiteke.

Bestalde, euskarazko eskolak 
urte guztian jaso gura dutenen-
dako matrikulazio epea gaur, 
egubakoitza, bukatu arren, inte-
resa duenak aukera dauka orain-
dik apuntatzeko. Sortu diren 
taldeetan izango dute lekua.    

Urriaren 1ean hasiko dute 
ikasturtea euskaltegian
berbalagun egitasmoan eta oñatiera lantzeko 
ikastaroan ere eman daiteke izena oraindik

txOmIN mAdINA  |  oñaTi

San Martin eta Olakua auzoa 
elkartzen dituen basoko bidexka 
txukuntzen eta erabilgarri iza-
teko lanak hasi zituzten joan den 
astean. Hala, lehengo bidea berres-
kuratuko da, eta errazagoa izan-
go da auzo batetik bestera joatea. 

Lehengo bide zaharra 
"Bisualki oso gertu dauden auzoak 
dira San Martin eta Olakua, bai-
na gaur egungo bidea jarraituz, 
nahiko luze egiten da bien arte-
ko tartea. Helburua da auzo biak 
gerturatzea", azaldu du udaleko 
ingurumen teknikaria den Mar-
kel Arrazolak.

Bide hori garbitu, txukundu 
eta erabilgarri izateko lanak hasi 
dituzte dagoeneko. 350 metro 
izango dituen bide nagusi bat  

egingo dute San Martinetik natur 
eskolara joango dena. Horrez 
gain, natur eskolatik abiatuta, 
Olapoto parkean gehiago mur-
gilduko den beste bide bat egin-
go dute.  "Bide nagusi horretan 
ibilbidea moldatuko dugu pixka 
bat, natur eskolara heldu aurre-
tik dagoen zatian aldapa arin-
tzeko lanak egingo dira-eta. Metro 
eta erdiko zabalera izango du. 
Bestalde, bigarren bidexka bat 
ere egongo da, Maiztegiraino 
doana, lehengo bide zaharra, 
alegia. Bidexka hori estuagoa 
izango da", azaldu du Arrazolak. 

Bi hilabete barru 
Egingo duten bide nagusiak, oinez 
ez ezik umeen kotxearekin, eros-
ketak garraiatzeko orgarekin 
edo bizikletarekin egiteko modu-

ko zabalera izango du. Modu 
horretara, San Martinen bizi 
diren herritarrek autorik hartu 
behar ez izatea erraztu gura du 
Udalak.

Bidea egiteko, gainera, aurre-
tik zeuden bidexken trazatua 

aprobetxatuko da. "Gehienbat 
saiatuko gara lehendik zeuden 
bideak moldatu eta ahal den hei-
nean aprobetxatzea, ez zuhaitzik 
ez beste elementu naturalik ber-
tatik kendu barik egitea", zehaz-
tu du ingurumen teknikariak.

Egaralur ari da lanak egiten 
eta eguraldia lagun, hilabete edo 
bi hilabeteko epean bukatuko 
dituzte. 40.000 euroko aurrekon-
tua dute lanok. Asmoa da, gai-
nera, San Martin eta Ugarkalde 
auzoak lotuko dituen bidea ere 
egitea. Horretarako, baina, ez 
dago data zehatzik.  

Aspalditik zuen Oñatiko uda-
lak Olapotoko parkea balioan 
jartzeko asmoa eta asmo horren 
barruan sartzen da Olakua eta 
San Martin auzoak lotzen dituen 
bidea egitea.

Joan den astean hasi zituzten lanak, San Martin auzotik.  |  TXomin maDinaw

San Martin eta 
Olakua arteko 
bidexka ari dira 
txukuntzen
natur eskolara heldu aurreko aldapa arinduko dute

OIHANA ElOrtZA  |  oñaTi

Eguzki behaketa egingo 
dute domeka eguerdian Foruen 
plazan. Ilatargi elkarteak gida-
tuko du. "Bi teleskopio jarri-
ko ditugu domeka eguerdian 
Foruen plazan eta ordu pare 
batez egongo gara han. Bi 
filtro erabiliko ditugu eta 
horien laguntzarekin eguzkia 
eta eguzkiaren protuberan-
tziak, etengabe jaurtitzen 
dituen leherketa txikiak, iku-
si ahal izango ditugu. Filtro 
batekin, esaterako, kolore 
zuriko eguzkia ikusiko dugu 
eta bestearekin, berriz, kolo-
re laranja edo gorriko protu-
berantziak", azaldu du Ilatar-
gi taldeko Manu Arregik.

Haurren danborrada 
Bestalde, bihar, zapatua, egin-
go da aurtengo haurren dan-
borrada. 18:00etan abiatuko 
da Santa Marina plazatik, eta 
Foruen plazan bukatuko da. 
170 ume inguruk hartuko dute 
parte, eta mozorrotuta parte 
hartzeko deia zabalik dagoe-
la gogorarazi dute antolatzai-
leek. Eguraldi txarra eginez 
gero, domekan egingo dute, 
ordu eta toki berean.

Eguzki 
behaketa eta 
haurren 
danborrada

DATUA

Auzo biak lotzen dituen 
bide nagusiak 350 metro 
izango ditu eta lehengo 
trazatua aprobetxatuko 
dute hein handi batean.

350
meTroko biDea

Txaloka ludotekak Foruen plazara eramango ditu gaur, eguba-
koitza, arratsaldean Wii eta Xbox jolasak. Ume guztiek jolas egin 
ahal izango dute. Irailerako ekintza bereziak antolatu ditu Txa-
lokak, batzuk ludoteka barruan egitekoak eta beste batzuk, Foruen 
plazan. Ludoteka 16:45etik 19:45era egongo da zabalik ikasturte 
honetan eta ate irekiak urte guztian egongo dira. 

Txalokak Wii eta Xbox jolasak eramango ditu 
arratsaldean Foruen plazara ume guztiendako

Irailaren 27an egingo dute Iparragirre Oñatin antzezlana Santa 
Anan. Bi emanaldi izango dira, 19:30ean eta 22:30ean eta txarte-
lak Txokolateixan har daitezke. Doan dira sarrerak, baina jendea 
toki barik gelditu ez dadin atera dituzte. Antzezlana Olaitturri 
Kultura Elkarteak prestatu du. Iñaxio Irizar da zuzendaria eta 
herriko hainbat talderen laguntza izango dute. 

'Iparragirre Oñatin' herri antzezlana ikusteko 
sarrerak Txokolateixan har daitezke

O.E.  |  oñaTi

Oñatiko EAJ alderdiak "liska-
rrik gabeko danborradaren 
aldeko apustua" egiten du eta 
"festa zoriontsuak" opa dizkie 
oñatiarrei. Horixe adierazi du 
prentsa ohar bidez. Horrez gain, 
eskerrak eman gura dizkie orain 
arte nagusien danborradan par-
te hartu dutenei, "48 urte haue-
tan Oñatiko festei egindako 
ekarpenagatik". Halaber, jeltza-
leek aurrerantzean danborradan 

parte hartuko dutenak animatu 
dituzte, "sentsibilitate guztiak 
batuko dituen jaia egitera".

Bestalde, EAJk hau dio: "Udal 
Gobernuak ez du jakin danbo-
rradaren inguruan sortutako 
arazo eta liskarrak kudeatzen". 
Gaineratu du Udal Gobernuak 
lehenago esku hartu behar zue-
la: "Bilduko Gobernuak ezin du 
danborrada eurena ez den zerbait 
bezala sentitu, festen udal pro-
gramaren parte delako". 

Oñatiko EAJ: "Liskarrik gabeko 
danborradaren alde egiten dugu"
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IrAtI gOItIA  |  oñaTi

Gutxi falta da jaiak hasteko, eta 
aste honetan aurkeztu dute egi-
taraua Udaleko ordezkariek. Aur-
ten ere bi aste bukaera hartuko 
dituzte festek. 

Adin guztietarako jaiak izatea, 
herriko talde eta norbanakoen 
proposamenak integratzea, ema-
kumeen presentzia handitzeko 
apustuarekin jarraitzea eta eki-
taldiak herriko hainbat txokota-
ra zabaltzea izan dira aurtengo 
egitaraua prestatzeko Udalak 
jarraitu dituen irizpideak, Kul-
tura zinegotzi Nerea Zubiak mar-
titzenean esan zuenez. Kultura 
aniztasunari garrantzia eman 
nahi izan diote Udaletik. Progra-
ma herriko hainbat elkarte eta 
talderekin batera prestatu du 
Udalak eta haien parte-hartzea 
ere eskertu zuen Zubiak. 

Ohikoak eta berriak
Aurtengo egitarauari begiratuta, 
badira berrikuntza gutxi batzuk. 
Nagusia jaietako gune berri bat 
egongo dela: Errementari plaza. 
Beste nobedadeetako bat da Herri 
Eguneko herri bazkariak edukie-
ra mugatua izango duela (650 
lagun), segurtasun kontuengatik 
[ikus zatidurak]. 

Egitarauko hitzorduei dago-
kienez, ekitaldi nagusiek ez dute 
hutsik egingo, eta badira nabar-
mentzen direnak ere. Txantxikua, 

beti bezala, irailaren 28an jaitsi-
ko den arren, irailaren 26an hasi-
ko dira ekitaldiak. Egun horretan 
irekiko dituzte txosnak eta Ampa-
ro Sanchezen eta La Jodedera 
taldearen kontzertuak izango 
dira Foruen plazan. Gainerako 
egunetan ere ez da musika eskain-

tzarik falta izango. Oñatin izan-
go dira, besteak beste: Oreka TX, 
La Pulga eta Mikel Urdangarin.

Udaletik dei egin diete bai 
oñatiarrei eta baita kanpokotik 
etorriko direnei, jaietan parte 
hartu eta protagonista izateko, 
betiere, "askatasunez, errespetuz 
eta jarrera sexista edo diskrimi-
natzaile barik", esan zuen Zubiak.

Jaiak ofizialki hasi aurretik, 
baina, asko izaten dira hitzorduak, 
eta asteburuan ere izango dira 
ekitaldiak; adibidez: bihar, 18:00etan, 
haurren danborrada eta etzi, 
10:30ean, artzain-txakur txapelketa.

segurtasun oharrak 
Udaletik gogora ekarri dute 16 
urtetik beherakoak ezingo direla 
egon San Migel egunaren biha-
ramuneko eta Errosaixo Bixa-
moneko sokamuturretan. 
"Sokamuturra bertan behera utzi-
ko da 16 urtetik beherakoen pre-
sentzia handia bada", zehaztu 
zuen German Meabebasterretxeak, 
Kultura teknikariak. Bestalde, 
Errosaixo Egunean udaletxean 
egingo den piroteknia ikuskizu-
nera doazenek ere segurtasuna-
gatik hartuko diren neurriak 
aintzat hartzea eskatu zuen.

Astebete barru egingo dute 
eztanda San Migel jaiek
Herri eguneko bazkarirako txartel kopurua mugatu dute, segurtasunagatik

Martitzenean egin zuten prentsaurrekoan Guridi, Biain, Zubia eta Meabebasterretxea.  |   TXomin maDina

"Jaiek ematen 
duten 
askatasuna 
irudikatu nahi 
izan dut"
martitzen goizean egin zuten 
aurkezpenean eman zuten 
ezagutzera aurtengo jaietako 
kartel irabazlea, amaia guridi 
oñatiarrak egin duena. Herri-
tarren botoekin eta aditu tal-
de baten iritzia aintzat hartu-
ta egin da aukeraketa. guridi 
Diseinu industrialeko ikaske-
tak egiten ari da, baina gus-
tuko du diseinu grafikoa.
Zorionak! Nola hartu duzu 
irabazlea izan zaren berria?
sorpresa izan da, ez nuen 
espero. izan ere, zaila da asma-
tzen nork irabaziko duen, jen-
deak bozkatzen baitu, eta 
bakoitzaren gustuak oso ezber-
dinak izan ohi dira. 
Zer irudikatu nahi izan duzu 
kartelean?
Hasi nintzen pentsatzen jaiak 
niretako zer diren, eta badago 
betiko errutinatik aldentzen 
zaituen zerbait. beraz, ideia 
hori irudikatu nahi izan dut. 
Horrela, txantxiku bat azaltzen 
da puxikekin. gu, oñatiarrok, 
txantxikuak gara. jaiek ema-
ten duten askatasun hori iru-
dikatzen dute puxikek. kolo-
reek, berriz, alaitasuna.
Ze teknika erabili duzu?
buruan nuen ideia paperera 
ekartzeko, arkatzez marraztu 
nuen lehenengo paper gai-
nean. Horren ondoren, zer 
egin nahi nuen argi nuenean, 
illustrator eta photoshop pro-
gramak erabili nituen marraz-
kia egiteko. 

AMAIA GURIDI 
karTelaren egilea

TXomin maDina

DATUA

Horixe da jaietako 
aurrekontua. partidarik 
handiena herriko taldeei 
bideratu zaie (63.175 euro); 
eta kontratazioei (50.200).

186.675
eUro

Errementari 
plazan ere festa

Udalaren nahia izaten 
da ekitaldiak herriko 
hainbat txokotara 
zabaltzea. Hala, azken 
urteotan Atzeko kalea 
jaietako beste gune bat 
izan da Foruen 
plazarekin eta 
txosnagunearekin 
batera. Bada, aurten 
beste gune bat izango 
da jaietarako: 
Errementari plaza, hain 
zuzen ere. Bertan 
egingo dira esate 
baterako, irailaren 28an 
12 urtetik gorakoendako 
ekitaldiak eta Txantxiki 
Eguneko bazkaria.

Zapiak eta 
txartelak

Jaietako zapiak iazko berak 
izango dira. Beraz, etxean 
duenak hura lepoan jarri 
eta jaiez disfrutatzeko dei 
egin dute udaletik. 
Bestela, salgai egongo dira 
udaletxeko sarreran –goiz 
eta arratsaldez– eta 
kultura etxean arratsaldez, 
euro baten. 

Herri Egunerako 
bazkarirako txartelak ere 
toki beretan erosi ahal 
izango dira, eta ez 
tabernetan, ohi bezala. 
Gainera, txartel kopurua 
mugatu dutenez, aurretiaz 
ibiltzea gomendatu dute 
udal ordezkariek. 

Berrikuntzak txosnetako egitarauan
Txosna batzordeko egitaraua hiru berrikuntza nagusirekin dator: 
Egun Morearen data berria, Aniztasun Kulturalaren Eguna eta 
euskal preso eta iheslariekiko elkartasun bazkaria.

Egun Morea irailaren 27an, zapatua, egingo da aurten. "Jaien 
hasiera domekan baldin bada ere, txosnak egubakoitzean irekiko 
ditugu, eta zapaturako egun osoko egitaraua antolatu dugu", 
azaldu dute txosna batzordetik. ohi bezala, poteoa, bazkaria eta 
olinpiada moreak egingo dituzte. Eta egunari amaiera emateko, 
kontzertuak izango dira: Euskabaret, Han eta Furia.

Aniztasun Kulturalaren Eguna, bestalde, irailaren 29an izango 
da, Acesmak antolatuta. Herriko etorkinen jatorrizko herrialdeetako 

hainbat ohitura eta ikuskizunez 
gozatzeko aukera izango da 
txosnagunean. 

Hilaren 30ean, berriz, euskal preso 
eta iheslariekiko elkartasun bazkaria 
egingo dute aurten. Egun berean 
jokatuko da herriko pilota txapelketako 
finala ere.

Gainerako egunetan ohiko egitaraua egongo da; besteak beste: 
Karrikaldia, auto klasikoen erakustaldia, tortilla lehiaketa, 
paella-jana, bideo emanaldia... 

Batzordetik hainbat ohar ere eman dituzte: eraso sexisten 
aurrean erantzuteko protokoloa egongo da martxan txosnagunean; 
sukaldetik ateratako dirua Berria-rendako izango da; kanpotik 
datozenendako lotarako lekua egongo da gaztetxean; 
bazkarietarako txartelak Boga, Arrano eta ona tabernetan daude 
salgai eta Herri Egunean gaztetxean egiten den bazkarirako izena 
ona tabernan edo gaztetxean eman daiteke. 

"jaien hasiera 
domeka baldin 
bada ere, txosnak 
egubakoitzean 
irekiko ditugu"

Egitarau osoa:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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mIrArI AltuBE  |  areTXabaleTa

Herriko ikastetxeetako guraso 
elkarteak eta umeekin dihardu-
ten elkarteak elkarrekin lanean 
jarduteko gogoz daude. Udal ordez-
kariek zirikatu dituzte horreta-
rako, eta dagoeneko lehenengo 
ekintzak antolatu dituzte: mugi-
kortasun iraunkorraren asteare-
kin bat egin eta domekan esko-
riatzarrekin batera bizikleta 
martxa Urkulura.

Indarrak batu
"Abiapuntua Jar gaitezen proze-
suan dago. Bilera haietan ikas-
tetxeen arteko zatiketa nabaria 
zela ondorioztatu zen, eta aukerak 
egon zitezkeela elkarlanean ari-
tzeko. Horren haritik egitasmo 
hau martxan jarri eta bide bat 
egiten ari gara", argitu du Maider 
Etxanizek, Gazteria teknikariak. 
Hala, Arizmendiko eta Pausoka-
ko guraso elkarteek, Gurabarri  

eta Batera guraso elkarteek, Kuku 
Miku elkarteak eta Aretxabale-
tako Udalak elkarlanean dihar-
dute ekimen berri hori martxan 
jarri eta poliki-poliki bidea urra-
tzen hasteko. "Konturatu gara, 
gainera, hitzaldi eta formazio 
ikastaro batzuk ikastetxe guztie-
tan errepikatzen direla; hortaz, 
indarrak bateratu eta zergatik 
ez antolatu guztiendako batera", 
gaineratu du Etxanizek.

Hala, bi ikastaro antolatu 
dituzte udazkenerako: lehen soros-
penak eta gizonezkoei zuzendu-
tako maskulinitate ikastaroa. 
Aurretik, baina, domekarako, 
hain zuzen, Urkulura bizikleta 
martxa deitu dute. 10:00etan elkar-
tuko dira plazan eta Eskoriatza-
tik datozenekin batera (10:30ean, 
Bainuetxen) joango dira Urkulu-
ra. Bueltan, 12:00etan, mokadutxoa 
eskainiko dute Torrebason.

Guraso elkarteak eta Udala 
bide berri bati ekiteko gertu
indarrak batzea da asmoa eta udazkenerako bi ikastaro antolatu dituzte

m.A.  |  areTXabaleTa

Atez ateko hondakinen ontziek 
haizearekin ihesik ez egiteko 
haizearen aurkako gomak jartzen 
hasiko dira esekitokietan dato-
rren astean. Goma horiek jar-
tzearekin batera, auto-konposta 
eta auzo-konposta egiten duten 
herritarren gakoei pegatina jarri-
ko diete.

Hondakinak beti ontzietan
Uztailaren 14an jarri zuten abian 
atez ateko hondakin bilketa sis-
tema Aretxabaletan, eta herrita-
rrek dagoeneko ikasi dute zelan 
funtzionatzen duen. Dena den, 
udal ordezkariek gogorarazi gura 
diete herritarrei hondakinak 
ateratzeko ordutegia honako hau 
dela: 19:00etatik 06:00etara; eta 
zapatuetan, berriz: 19:00etatik 
23:00etara. Gainera, hondakin 
bakoitza dagokion ontzian atera 

behar dela ekarri dute gogora, 
eta ezin direla ontzi gabe atera 
hondakin horiek. 

Ontziok atzeko aldean duten 
irtengunetik utzi behar dira zin-

tzilik norberari dagokion eseki-
tokian. Eta egunero atera daitez-
keen hondakinak, pixoihalak 
esaterako, eskumako gakoan 
eseki behar dira. 

poltsa horiz betetako esekitokiak, Belorrieta auzoan.  |   m.a.

Haizearen aurkako gomak jarriko 
dizkiete ontzien esekitokiei
Hondakinak ateratzeko ordutegia 19:00etatik 06:00etara dela gogorarazi dute

m.A.  |  areTXabaleTa

Gaur arratsaldean kirolariz 
beteko da Herriko Plaza; izan 
ere, Aretxabaleta kirol elkar-
teak hasi berri duen denboral-
dirako sortutako talde guztiak 
aurkeztuko ditu herritarren 
aurrean. Ekitaldia 19:00etan 
hasiko da, musika eta anima-
zioa lagun direla; aurretik, bai-
na, kimuek, zazpiko futbol txa-
pelketa jokatuko dute bertan. 
Eta jaiak aurrera jarraituko du 
AZ Gaubelak DJak girotuta.

kirolaren inguruko festa 
Futbol talde guztiak aurkeztu-
ko ditu UDAk gaur, baina gehia-
go ere izango dira: gimnasia 
erritmikoan jardungo duten 
gaztetxoak; karate taldeko nes-
ka-mutikoak; eta pilota eskolan 
jardungo duten txikiak.

Aurkezpen ekitaldia festa 
izan dadin gura dute UDAko 
ordezkariek: "Festa sustatu nahi 
dugu kirolaren eta klubaren 
inguruan eta horretarako dei 
egiten diegu herriko neska-mu-
tikoei eta haien gurasoei eta 
senideei plazara gerturatzeko 
eta UDAren festa handi horre-
tan parte hartzeko”.

Bertikal, babesle berriro
Bestalde, Bertikal enpresak 
jarraituko du babesle ofizial 
izaten, iaz legez. Aurtengo aur-
kezpen ekitaldian, gainera, 
enpresa horrek sortutako jokoa 
ezagutzera emateko saltokia 
jarriko du plazan, eta erakus-
taldia egin. Aretxabaleta kirol 
elkarteko koloreekin pertsona-
lizatutako 40 bat joko jarriko 
dute zaleen eskura.

UDAko taldeen 
aurkezpena dago gaur 
2014-2015 denboraldian jardungo duten 
taldeak aurkeztuko ditu plazan kirol elkarteak

m.A.  |  areTXabaleTa

Dantza garaikidea: inprobi-
saketa-konposaketa izenarekin 
ikastaroa antolatu du Jaiki 
elkarteak. Donostiatik etorri-
ko den Arantza Iglesias dan-
tzaria izango dute gidari eta 
eguenetan elkartuko dira 
kuartel zaharrean, urriaren 
2an hasi eta Gabonak bitar-
tean (18:30-20:00). Gorputzaren, 
espazioaren eta denboraren 
kontzientzia handitzea da 
asmoa, eta momentua mugi-
menduen bitartez bizitzea. 

Izen-emate epea zabalik 
dago. Hona bideak: jaikielkar-
tea@yahoo.es eta 943 53 43 96. 
Prezioa, 65 euro (langabeen-
dako, 55 euro).

Dantza garaikide 
ikastaroa antolatu 
du Jaikik

Urriaren 13tik 19ra bitartean 
joango dira Basotxo erretira-
tuen elkarteko kideak Leon 
aldera, eta hara bidean iku-
siko dituzte Astorga, Zamora, 
Toro, Tordesillas, Valladolid, 
Ponferrada… Lo lekua, oste-
ra, Leonen bertan izango dute. 
Bidaia polita dela uste dute 
Basotxoko kideek, eta herriko 
erretiratuak animatu gura 
dituzte.

Izena emateko epea zaba-
lik dago eguaztena arte, irai-
lak 24. Horretarako, Basotxo-
ko bulegotik pasatu behar da 
goizetan (11:00-12:00). Bidaia-
ren prezioa 439 euro da.

Leonera joateko 
bidaian oraindik lekua 
dute Basotxokoek

Ikastetxeetako eta Kuku Mikuko guraso ordezkariak Iñigo Louvelli zinegotziarekin eta Maider Etxaniz teknikariarekin.  |  m.a.

IKASTAroAK:

LeHen sOROspenAk

norentzat: 0-12 urte bitarteko 
umeen gurasoentzat.
noiz: urriak 2 (euskaraz) eta urriak 9 
(gazteleraz).
non: arkupe kultura etxean.
ordua: 18:00.
izen-ematea: irailaren 17tik urriaren 
1era, arkupen (25 lagunendako).

MAskULInITATeA

norentzat: gizonentzat.
noiz: urriaren 25ean hasi eta 
maiatzaren 30a arte (5 saio, bi 
hilabetean behin bat, zapatu goizetan).
non: arkupe kultura etxean.
izen-ematea: urriaren 6tik 22ra, 
arkupen.
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Joan den domekan ospatu zen 
Kurtzebarriko eguna, eta, giro ona 
lagun, herritar asko igo zen 
tontorrera. Areantzakoek ere ez 
zuten hutsik egin, eta, beste behin, 
auzokoak elkarrekin igo ziren 
tontorrera eta argazkia atera zuten 
han. Labanderan jaitsi ziren, ohitura 
duten legez, hemeretzi lagun.

Areantzakoak 
Kutzebarrin 
izan dira 
herritarrekin 
batera

jUlen abasolo

m.A.  |  areTXabaleTa

Patroiak zelan egin, horiek 
hiru dimentsiotan muntatu 
eta gero diseinu ezberdineta-
ra moldatzen ikasi gura due-
nak orain dauka aukera. Izan 
ere, patroigintzan trebatu eta 
moda nork bere erara disei-
natzeko asmoarekin, urritik 
ekainera iraungo duen ikas-
taroa egingo dute. Katalin 
Antxiak, Modubat proiektua-
ren sortzaileak eta diseina-
tzaileak, gidatuko ditu eskolak, 
eta hauxe jakinarazi du: "Hel-
burua da gonak, prakak, soi-
nekoak eta kamisetak egitea". 

Era berean, diseinatzaile 
esanguratsuenen lanak ere 
aztertuko dituztela iragarri 
du Antxiak; besteak beste, 
Chanel, Balenciaga eta Dio-
rren lanak. Ikastaro bukaeran, 
gainera, erakusketa jarriko 
dute egindako lanekin.

Izena emateko argibideak 
Moda laborategia izena jarri 
dio ikastaroari eta urriaren 
11n hasiko da. Zapatuetan 
batuko dira, Arkupen, hama-
bostean behin, 09:00etatik 
12:00etara. Izen-emate epea 
gaur itxiko da. Horretarako 
eta argibide gehiago jasotzeko, 
helbide honetara idatzi behar 
da: modubatmoda@gmail.com. 
51 ordukoa da eta 190 euro 
balio du. Gehienez, 15 lagunek 
osatuko dute taldea. Materia-
la ikasleak eraman beharko 
du: patroigintzarako papera, 
margoak, jostunen metroa… 

'Moda 
laborategia'-n 
izena emateko 
azken eguna

mIrArI AltuBE  |  areTXabaleTa

Kulturak, aisialdiak, kirolak, 
gizarte gaiek eta beste hainbat 
kontuk bat egingo dute Basotxon 
gaur hasi eta irailaren 27a bitar-
tean. Kultura Astea antolatu dute 
erretiratuek, eta zortzi hitzordu 
inguru lotu. Hain zuzen, gaur 
Iparraldera joango dira asteari 
hasiera emateko; Donibane Lohi-
zune, Miarritze eta Baiona ingu-
ruak ezagutuko dituzte.

Doke txapelketa 
Bihar, ostera, doke txapelketa 
izango da Basotxo aurreko lora-
tegian: erretiratuak, Aretxaba-
leta kirol elkarteko ordezkarien 
aurka. Hiru bikotek jardungo 
dute elkarren aurka. Txapelik 

ez dute jokoan, baina hamarre-
takoa bai, galtzaileek ordaindu-
ko dute-eta. Ekainean, Kirolez 
busti jaialdian jokatu zuten lehe-
nengoz elkarren aurka eta orduan 
UDAkoak izan ziren nagusi. 
Oraingoan, ostera, ikusi egin 
behar, erretiratuek entrenatzen 
jardun dute eta. 

Hainbat hitzaldi 
Hitzaldiek ere izango dute lekua 
Kultura Astean. Astelehenean, 
herentzien eta testamentuen gai-
nean jardungo du Zenbaki ahol-
kularitzako abokatu Naiara Men-
dibilek, eta martitzenean, Idia-
zabalgo gazten gainean egingo 
du berba Felix Ajuriak, Otxan-
diotik etorriko den artzain eta 

gaztagile ezagunak. Gaztak azter-
tu bakarrik ez, dastatu ere das-
tatuko dituzte. 

Eguaztenean, ostera, argazki 
emanaldia izango da. Basotxoko 
erretiratuek aurten egindako 
bidaietako eta irteeretako argaz-
kiak erakutsiko dituzte, orduko 
bizipenak gogora ekartzeko eta 
joan ez zirenei egindakoak era-
kusteko.

Txokolatea eta dantzaldia
Eguenean egoitzako kafetegian 
elkartuko dira herriko erretira-
tuak, txokolatea elkarrekin har-
tu eta dantzan egiteko. H. Kinta 
y Ku taldeko musikariek girotu-
ko diete arratsaldea eta gura 
beste dantza egiteko aukera izan-

go dute. Hurrengo egunean, hila-
ren 26an, ostera, oinetako egokiak 
jantzi eta Aretxabaletako eliza-
teetan egingo dute buelta. 

Eta astea bukatzeko, Kantuz 
kale ekitaldia dute Eibarko eta 
Arrasateko taldeekin batera. 
Herriko bazterretan kantuan 
jardungo dute, bide batez San 
Migel jaiak girotuz, eta ondoren 
elkarrekin bazkalduko dute.

Dokean hasi eta kantuan 
bukatuko dute erretiratuek
kultura astea egingo dute basotxon gaurtik irailaren 
27ra bitartean, eta ekitaldi mordoa iragarri dituzte

Basotxoko erretiratuak eta uDAko ordezkariak dokean jokatzen, joan den ekainaren 14an.  |   m.a.

Galtzagorriei to, Inaxito! antzez-
lana dute umeek domekan 
Arkupen, 17:00etan (sarrera, 
3 euro). Bertsolaritza umeen-
gana hurbiltzeko asmoarekin 
bertsoa eta antzerkia bateratu 
zituzten 2003an, eta hortik 
sortu zen antzezlana. Inaxito-
ren laguntzarekin Euskal 
Herriko mitologia ezagutzeko 
aukera izango dute: Basajaun, 
laminak, Anbotoko anderea…

'Galtzagorriei to, 
Inaxito!' umeendako 
antzezlana domekan

Datorren astean egingo dituz-
te Beinke-Loramendi dantza-
ren azken entseguak. Eguaz-
tenean udaletxe zaharrean 
elkartuko dira, 19:30ean, eta 
eguenean, hilaren 25ean, entse-
gu orokorra egingo dute Herri-
ko Plazan, 19:00etan. Dantza 
gogorarazteko entsegua izan-
go da, gero sanmigeletan herri-
tarren aurrean egiteko.

Beinke-Loramendi 
dantzaren azken 
entseguak astean

KuLTurA ASTEKo 
EGITArAuA:

eGUBAkOITZA, 19

irteera iparraldera: donibane 
lohizune, miarritze, baiona.

egun-pasa: 08:00etatik 19:00etara.

ZApATUA, 20 

Doke txapelketa: uda-basotxo 
norgehiagoka.

basotxo aurrean, 11:00etan.

AsTeLeHenA, 22

Hitzaldia: Herentziak eta testamentuak. 
hizlaria: naiara mendibil (abokatua).

basotxon, 17:30ean.

MARTITZenA, 23

Hitzaldia: Idiazabalgo gaztak: 
azterketa eta dastaketa. hizlaria: Felix 
ajuria (artzaina eta gaztagilea).

basotxon, 17:30ean.

eGUAZTenA, 24

argazki emanaldia: basotxoko kideek 
aurten egindako bidaiak. 

basotxon, 17:30ean.

eGUenA, 25

Merienda: txokolate jana eta 
dantzaldia. taldea: h. kinta y ku.

basotxoko kafetegian, 18:00etan.

eGUBAkOITZA, 26

Mendi ibilaldia: aretxabaletako 
elizateak.

basotxon, 09:00etan.

ZApATUA, 27

ekitaldia: Kantuz kale. basotxoko 
kantu taldea, eibarkoa eta arrasatekoa 
elkarrekin kalean kantuan.

basotxon hamarretakoa, 11:00etan.
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LURSAILA 
EROSIKO NUKE 

 618 76 34 40 

ESKORIATZAN 

(NAHIAGO HERRITIK GERTU)

Mugikortasun iraunkorra 
aldarrikatzeko azken 
ekintzak egingo dituzte
gosari osasungarria, bizikleta azoka eta landan 
bizikleta ibilaldia, aste bukaeran eta hilaren 28an
mIrEIA BIkuñA |  eskoriaTza

Mugikortasun Iraunkorraren 
Europako Astea egiten dihardu-
te Eskoriatzan ere. Asteon hain-
bat ekintza egin dituzte; besteak 
beste, goitibehera tailerra.  

Bada, mugikortasun iraunko-
rra aldarrikatzeko beste hainbat 
ekintza egingo dituzte gaurtik 
domekara arte. Azkena hilaren 
28ko bizikleta ibilaldia izango da: 
Landako urtegiari itzulia egingo 
diote. Lauzpabost orduko ibilaldia 
izango da. Interesatuek hilaren 
26a baino lehen eman behar dute 
izena kiroldegian, 943 71 53 28 
telefonoan edo kirolak@eskoria-
tza.net helbidean. Jatekoa norbe-
rak eraman beharko du.

Bigarren eskuko azoka 
Astelehena ezkero egin duten 
moduan, gaur ere, egubakoitza, 
gosari osasuntsua hartu ahal 
izango dute herriko ikastetxee-
tara "aktiboki" joaten diren herri-
tar guztiek. 

Era berean, bigarren eskuko 
bizikleta azoka egingo dute gaur, 
18:00etan. Han erosi ahal izango 
dira egoera onean dauden bizi-
kletak, patinak, patineteak eta 
horietan ibiltzeko erabili beha-
rreko materiala. Azokan saltzen 
ez den materiala eta saldutakoa-
ren dirua hilaren 25ean entrega-
tuko dute antolatzaileek. Azkenik, 
domekan bizikleta martxa egin-
go dute Urkulura. Autoa alde 
batera utzi eta bizikletan Esko-
riatza-Urkulu-Eskoriatza ibilaldia 
egingo dute, 10:00etan, Fernando 
Eskoriatza plazatik irtenda.

Hainbat herritar goitibeherak egiteko tailerrean.  |   mirari alTUbe

imanol beloki

parrokiako kanpandorreko goiko 
gurutzeari eusten dion harri 
borobila erditik apurtu zen. 200 
bat kiloko pusketa erori zen 
eguaztenean, eta elizako sabaia 
zulatu zuen. Harri zatia eliza 
barruraino sartu zen. Hark 
eragindako kalteak zehazteko 
garabi bat erabili zuten.

Kanpandorre 
gaineko harri 
borobil zati 
batek sabaia 
zulatu du

Eskoriatzako Udalak langabeendako euskarazko ikastaroa egin-
go du urriaren 27tik abenduaren 5era arte, kirol instalazioen 
mantentze-lanen eta herri-lanen gainean. Izena emateko epea 
irailaren 22tik aurriaren 3ra arte izango da eta lehentasuna 
izango dute Eskoriatzan erroldatutakoek eta DBH eta eskola 
graduatua dutenek. Leku mugatuak daude.

Kirol instalazioen mantentze-lanen eta herri-lanen 
gaineko ikastaroa egingo dute urritik abendura 

Eskoriatzako erretiratuak omentzeko bazkaria hilaren 28an 
egingo dute, pilotalekuan. Bada, bazkari horretan parte hartzeko 
txartelak erosteko azken eguna gaur da: erretiratuen bulegoan, 
11:00etatik 12:30era, sei eurotan. Omenaldi egunean, meza izan-
go dute parrokian eta bazkaria pilotalekuan. Bazkaldu ondoren-
goa musikarekin eta oparien zozketarekin girotuko dute.

Gaur, egubakoitza, da erretiratuen omenaldiko 
bazkarirako txartelak erosteko azken eguna

Txotxongiloen animazio teknikak landuko dituen hastapen ikas-
taroa egingo dute Eskoriatzan hilaren 27an, 09:00etatik 14:00eta-
ra. Hezitzaileendako, gurasoendako eta interesa duen edonoren-
dako ikastaroa da. Interesatuek hilaren 24a baino lehen eman 
behar dute izena kultura etxean. 10 euro sartu behar dira Kutxa-
bankeko 20955038491060024634 kontuan. La Charada taldeko 
Larraitz Iparragirre izango da irakaslea.

Txotxongiloak oinarri dituen hastapen ikastaroa 
emango du Larraitz Iparragirrek hilaren 27an

m.B.  |  eskoriaTza

Jose Arana kalea oinezkoenda-
ko egokitzeak hainbat aldaketa 
ekarri ditu Aranburuzabala 
kaleko autobus geltoki kopu-
ruan, kokapenean eta ordute-
gian. Herritarrengan nahasme-
na sortu du eta Udalak hainbat 
puntu dituen oharra kaleratu 
du. 

Alde batetik, Aranburuza-
bala kalean zeuden bi geltokie-
tatik bakarra utzi dute, eta hura 
lekuz aldatu dute: aurrerantzean, 
tren geltoki zaharraren parean 
egongo da. Beste alde batetik, 
aurrerantzean, Eibarrera doan 
autobus bakarra geratuko da 
geltoki horretan –Jose Arana 
kaleko lanak egin arte hiru 
autobus geratzen ziren–. Ber-
gararaino doazen autobusek 
Gorosarren bukatuko dute ibil-
bidea. Beraz, Aranburuzabala 

kalean ez dute zerbitzurik eman-
go. Azkenik, esan behar da 
Gorosarriko eta Gaztañaudiko 
geltokietan ez dela aldaketarik 
egongo.

Aranburuzabala kaleko 
autobus geltokian aldaketak
arrasateko noranzkoa duen autobus bakarra 
geratuko da aurrerantzean: eibarrera doana

Aranburuzabala kaleko autobus geltokia.  |   mirari alTUbe

Goitibeherak Apotzaga auzoan
Mugikortasun iraunkorraren aldeko ekintza izango da Apotzagako 
goitibehera lasterketa. Zapatuan 16:00etan egingo dute, 
bigarrengoz. Entrenamendurako igoera eta bi saio egingo ditu 
pilotu bakoitzak. 60 bat goitibehera egongo dira irteera puntuan. 
Hain justu ere, Apotzaga San Miguel merenderoan hasi eta 
Manuel Muñoz kiroldegi aurrean bukatuko da ibilbidea. 1.400 
metro, guztira.

parte-hartzaileak bost mailatan banatuko dituzte. Maila 
horiek goitibeherek erabiltzen dituzten gurpilen araberakoak dira: 
pneumatikoak, pVC, bizikleta gurpilak, errodamenduak...

Apotzagako goitibehera lasterketa Euskal Herriko 
txapelketarako puntuagarria da, eta azken-aurreko lasterketa. 
Azkena Sopuertan jokatuko da, domekan.
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mAIdEr ArrEgI  |  anTzUola

Azkeneko hamar urteotan Kon-
goko Pande bailarako umeen 
eskolaratzean dihardu boronda-
tez lanean Bittor Arbulu antzuo-
larrak. Anelkarrek gaurko Elkar-
tasun Festan batutako diruaren 
zati bat bideratuko du bertara.
Zein lan egiten ari zarete kongon?
Hamar bat urte daramatzagu 
umeen eskolaratze lanean. Horri 
jarraipena eman nahi diogu. 2.500 
umek jasotzen dute eskolako mate-
riala. Irakasleek, berriz, soldatak 

eta guk bidalitako laguntza txi-
kiak ere jasotzen dituzte.
Nolakoa da Pande bailara?
50 kilometro luze da bailara; Pan-
de ibaiaren bueltan dago. Hama-
bi herri daude; bi dira nagusiak: 
Kansenia eta Kapiri. Orain dela 
hamabost bat urte hasi ziren 
eskolak eraikitzen. 
Zenbait balio irakasten dituzue.
Eskolako materialaren truke, 
auzolana egin behar dute uztai-
lean eta abuztuan. Hala, ume 
bakoitzak bere herritik pasatzen 

den bide nagusia txukundu behar 
du. 6 urtetik aurrerako umeek 
bi edo hiru orduan egiten dute 
lan, heldu baten begiradapean. 
Eurendako ez da esfortzu handia; 
helburua da jasotzen dutenaren 
truke zerbait eskatzea; ez dela 
doan jakin dezaten. Nire ustez, 
hemendik bidaltzen den edozein 
laguntzaren truke derrigorrezkoa 
beharko litzateke kontrapartida. 
modu horretan motibagarria den  
zeregina ere izango dute, ezta? 
Bai, hala da, umeek eskola izateaz 
gain, badute aukera euren bizi-
tzan beste zerbait egiteko ere. 
Ezer egin gabe geratzen bazara… 
ezer ere ez, hemen gertatzen den 
moduan!
Bekak lortzen ere laguntzen duzue.
Unibertsitatera eta eskola tekni-
koetara joateko beketarako diru 

laguntzak ere bidaltzen ditugu.  
kontzientziarik badago hemen?
Nik uste dut baietz. Antzuolarrek 
asko kolaboratzen dute, gainera, 
Anelkarrekin. Gazteak kontzien-
te dira non jaio diren eta zelako 
zortea duten. 
Ebola dela-eta, beldurrik sumatzen 
duzu Pande bailaran?
Orain dela bi aste ebola mota 
baten brotea hasi zen Kongo ipa-
rraldean. Ez da horren kutsako-
rra ebola mota hori eta badirudi 
kontrolpean dutela. Gu hego-e-
kialdean gaude, oso urrun. Gai-
nera, tarteka, horrelako agerral-
di edo broteak izaten dira Kongon.  
udazkenean joatekoa zara berriro.
Urri erdialdera joan nahiko nuke 
berriro. Orain dator euri-sasoia 
eta ur-putzuak nola dauden iku-
si nahiko nuke. Asmoa da beste 

bi putzu egitea ur-sarea zabaltzen 
jarraitzeko herrietan. Eta enpre-
sa bat kontratatuko dugu  lan 
hori egiteko.

Kongoko pande bailarako herritarrekin Bittor Arbulu.  |   biTTor arbUlU

bittor arbulu | anelkar

"Ur-putzu 
berriak zulatuko 
ditugu Kongon"

anelkarrek gaur egingo du elkartasun Festa

Dirua kongora eta senegalera bidaliko dute

"Ebola agerraldia 
kongo iparraldean 
sortu arren, ez da 
beldurrik sumatzen"

"Egungo gazteak 
kontziente dira non 
jaio diren eta nolako 
zortea duten"

m.A.   |  anTzUola

Arrola Mendi Taldeak Finalista 
Egunean parte hartzera animatu 
gura ditu herritarrak. Domekan, 
hilaren 21ean, bi ibilbide egingo 
dira: oinezkoendako irteera goi-
zeko bederatzietan izango da, 
Herriko Plazatik; bigarren irtee-
ra, berriz, bizikletaz joango dire-
nendako izango da eta hamarre-
tan irtengo dira. Bi irteerak 
Trekutzen bukatuko dira. 

Irteeretan parte hartzen dute-
nentzat eta Trekutzera gerturatzen 
diren gainontzekoentzat moka-
dutxoa egongo da.

Helburua ohiturari eustea eta 
ibilbideaz gozatzea dela azaldu 
dute Arrola Mendi Taldeko kideek: 
"Ibilaldia aprobetxatuz, elkarre-
kin gustura, alaitasunez, igaro-
tzeko asmoz antolatzen dugu".

Domekan Finalista Eguna 
ospatuko du Arrolak

Iazko Finalista Eguna festa giroan ospatu zuten.  |   jabi eTXaniz

Landatxopek bidaien eta aseguruen gaineko 
hitzaldi praktikoak antolatu ditu erretiratuendako
Bidaiaren eskubideak izeneko hitzaldia egingo da hilaren 22an. 
Martitzenean, aldiz, tailer praktikoa. Aseguruen gaineko berbal-
dia hilaren 24an da eta tailerra, eguenean. Guztiak erretiratuen 
elkartean 17:00etan hasita. Parte-hartzaileek aukera izango dute 
Mallabiko Orbea lantegia bisitatzeko. Autobusa izango da, 40 
lagunendako. Bestalde, hilaren 23an, Tippi-tappak hirugarren 
irteera egingo du: 10:30ean Torresoroan elkartuko dira. 

ur-sarea eraikiz  
pande bailaran

ur-sarea egiten ari dira. 
Horretarako, mendian 
egindako presa txiki 
batzuetatik ura eroan dute 
hiru herritara, hodi bidez. 
"orain beste sistema bat 
bideratu gura dugu, eta 
herri handietan dauden 
enpresak kontratatuz 
ur-putzuak zulatu. Iaz, bi 
putzu finantzatzea lortu 
genuen Anelkarren 
laguntzarekin eta aurten 
beste bi egin gura ditugu", 
azaldu du Bittor Arbuluk.

ur-sarea zabalduz.  |   b.a.

O H a r r a k

ZUGARRAMURDI eTA sARA
Senidetzearen 30. urteurren 
festari hasiera emateko, Arro-
lak eta Udalak irteera antolatu 
dute hilaren 28rako. Hala, 
antzuolarrak Zugarramurditik 

eta aihertarrak Saratik abiatu-
ko dira. Familia osoarendako 
irteera da. Autobusa doakoa 
da. Izena emateko azken eguna 
hilaren 24a da (gaztetxean edo 
943 76 62 46 telefonora deituta).

Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEkO:

WhatsApp: KLUBA [ZINEMALDIA] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  E-postaz: kluba@goiena.com 

 Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.Epea: Astelehena, irailak 22, 18:00ak.Saridunen berri, egubakoitzeko Goiena Paperean emango da.

SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko. Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak  Goiena Komunikazio Taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla. 

datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

donostiako Zinemaldia  |  goiena klubeko bazkideendako 

'Loreak' filmaren estreinaldi 
galarako bi sarrerak opari
Irailaren 23an, donostiako kursaalen, 22:00etan, emango 
duten Loreak filma ikusteko 2 sarrera zureak izan daitezke.
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j.B.  |  aramaio

Alaiak erretiratu elkarteak 
antolatuta, perretxikoak izango 
ditu hizpide gaur Felipe Hidal-
go adituak: "Perretxikoen mun-
dua ondo ezagutzen du; batez 
ere, Gorbeia eta Aramaio ingu-
ruko perretxiko motak. Besteak 
beste, jangarrien eta pozoitsuen 
arteko ezberdintasunak azal-
duko ditu", jakinarazi dute 
antolatzaileek. Hitzaldia kultu-
ra etxean izango da, 18:00etan. 

Diotenez, Aramaion beti 
egon da "zaletasun handia" miko-
logiari dagokionez: "Horregatik 
gonbidatzen dugu herriko eta 
inguruko jente guztia etortzera". 

Logroñora irailaren 27an
Bestalde, Alaiak elkartekoek 
beste ekitaldi baten berri ere 
eman dute datorren asterako. 
Irailaren 27an Logroño bisita-
tuko dute eta Guardian (Ara-
bako Errioxa) bazkalduko dute. 

Arabako Las Cuatro Torres 
erretiratu elkartearekin batera 
eta Udalaren eta Arabako Dipu-
tazioaren laguntzarekin anto-
latu da irteera eta izena eman 
gura dutenek bihar, hilak 20, 
izango dute azken aukera; 33 
euroko ordainketa egin behar 
dute Laboral Kutxaren ohiko 
kontu korronte zenbakian. 
09:30ean irtengo dira, geltokitik.

Perretxikoen gaineko hitzaldi 
interesgarria gaur kultura etxean

Bihar egingo den rallysprin-
tak aldaketak eragingo ditu 
herri barruko zirkulazioan. 
Pedro Ignacio Barrutia –ber-
tan egongo dira autoak era-
kusgai–, Aita Gabriel Juaris-
ti eta Nardeaga –23. zenbaki-
tik 46ra– kaleak itxita egongo 
dira eta kiroldegi aurreko 
aparkalekuak ere libre egon 
beharko du. 

Rallysprinta dela-eta 
aldaketak herri 
barruko zirkulazioan

Euskara ikasteko aukera 
emango du aurten ere Udalak. 
Hiru maila egongo dira; hau 
da, hasierako, erdiko eta goi 
mailetako ikastaroak eskai-
niko dituzte astean bi egunean. 
Urrian hasi eta ekainera arte 
iraungo dute eta, guztira, 130 
ordu izango dira. Izena eman 
behar da udaletxean edo libu-
rutegian, irailean zehar. 

Euskara ikastaroetan 
izena emateko aukera 
dago irailean zehar

j.B.  |  aramaio

Iraileko egubakoitzak musika-
tzen jarraituko du Udaleko Kul-
tura Sailak. Bi kontzertu gera-
tzen dira Sastiñan –eguraldiak 
laguntzen badu, ermita kanpoan 
izango dira–, biak ere goi mai-
lako emanaldiak. Gaur, The 
Romanticos hirukoteak joko 
du, 20:00etan. 

Musika afroamerikarra gaur
The Romanticos taldea bluesa-
rekiko eta orokorrean musika 
afroamerikarrarekiko duten 
zaletasunetik sortu zen, 2009an. 
Iker Pirisek –ahotsa eta gita-
rra–, Xabier Barrenetxeak          
–baxua– eta Carlos Sagik –bate-
ria– osatzen dute taldea; bluesa 
oinarri badute ere, 1960ko eta 

1970eko hamarkadetako funka, 
rhythm-and-bluesa eta Chicago 
blues modernoenetik igarotzen 
da haien musika. Hala, B.B. 
King, Johnny Guitar Watson, 
Ray Charles eta The Meters 
artisten eragina nabarmena da 
The Romanticos taldearen erre-
pertorioan. Kontzertu ugari 
eskaini dituzte eta hainbat jaial-
ditan hartu dute parte. Horren-
bestez, eskarmentu handiko 
musikariak dira. 

Countrya hilaren 26an 
Musika kalera ateratzeko asmoz 
sortutako zikloa datorren egu-
bakoitzean, hilak 26, itxiko du 
Algortako West Bluegrass Band 
taldeak. Country bluegrass esti-
loa lantzen dute bizkaitarrek.

The Romanticos-en bluesa izango 
da protagonista gaur Sastiñan

The romanticos taldea zuzenean.  |   aramaioko UDala 

jOkIN BErEZIArtuA  |  aramaio

Txirritola egunaren XI. aldia 
ospatuko da domekan, hiru hel-
buru argirekin: "Txirritola elkar-
tea ikusaraztea, bazkidetza kan-
paina egitea eta euskararen ingu-
ruan festa bat antolatzea". 

Ospakizun egunari trikitila-
riek emango diote hasiera (11:30). 
Gero, 12:00etan, txotx irekiera 
egingo dute Txirritola eguneko 
"sukaldari preziatuek": Santi Ele-
jalde, Mikel Arantzabal eta Gema 
Arriolabengoa izango dira omen-
duak: "Halako ekitaldietan beti 
daude ezkutuan lan egiten duten 
pertsonak, kasu honetan lurrun 
eta ke artean. Hainbat larrialdi-
tatik ateratzen gaituzte eta haiek 
gabe ez genituzke jango horren 
goxoak diren talo eta pintxoak. 
Aurten, momentutxo batez bada 
ere, sukaldetik aterako ditugu 
guztien aurrean txotx ofiziala 
egin dezaten", adierazi dute elkar-
teko zuzendaritza taldekoek. Txo-
txaren ostean, bertako askotari-
ko sagardoak, taloak eta pintxoak 
dastatzeko aukera egongo da. 
Era berean, elkarteko bazkide 
egiteko aukera ere egongo da. 

erabilera zaindu beharra 
Elkarteari berari dagokionez, 
zuzendaritza taldekoek adierazi 
dute beste edozein elkartetan 
moduan igarri dutela beheraldia: 
"Bazkidetzak behera egin du, 
antolatzen ditugun jarduereta-
rako parte-hartzea ez da oso han-
dia eta zuzendaritza talderako 
kideak lortzea ez da erraza izaten". 
Elkarteak aldaketa behar duela 
uste dute: "Garai ezberdinak dira 
eta estrategia berriak behar ditu-
gu. Horregatik, Aramaion eus-
kararen diagnosi batetik abiatuz 
planteamendu berriak egin beha-
rrean gaude euskara elkarteak 
bizirik iraun gura badu". 

Era berean, Aramaio Araba-
ko herri euskaldunena izan arren 
kaleko erabilera zaindu beharre-
ko zerbait dela adierazi dute: 
"Adingabeko askok gaztelerara-
ko joera izugarria dute, eskolatik 
kalera hizkuntza aldatzen dute. 
Hori helduengan ere ikusi dugu 
eta arduratzen gaituen gaia da. 

Euskararekin jendea lasaitu egin 
dela sumatu dugu". 

Albiste pozgarririk badago, 
hala ere: "Poztekoa da askotari-
ko jatorrietako pertsonak eus-
karazko ikastaroengatik adieraz-
ten duten interesa. Askotan, 
familietako nagusiek euskara 
ikasteko beharra sentitzen dute, 

kasu askotan kultura hobeto 
ulertu edo seme-alabei laguntze-
ko. Kasu horietarako ahalegin 
berezia egitea komeni zaigu", 
uste dute Txirritolakoek.  

Txirritola eguna, errotutako jaia
Antolatzaileak uztailean hasten 
dira festa berezia prestatzen. Sagar-
dogileekin egon eta zenbat etorri-
ko diren zehaztu ostean –"euren 
parte-hartzea ezinbestekoa da", 
diote–, Udaleko ordezkariekin 
koordinatzen dituzte baliabideak, 
eta herritarren parte-hartzerik 
ere ez da falta izaten: "Egun hone-
tarako ez dugu arazorik izaten, 
jendea gertu egoten delako. Bertso 
eskolakoak eta trikitilariak ere 
gonbidatzen ditugu". Hortaz, ez 
dago zalantzarik Txirritola eguna 
herrian errotuta dagoen jaia dela. 

"Elkarteak estrategia berriak 
behar ditu bizirik irauteko"
Domekan egingo da Txirritola egunaren Xi. aldia; bertako hamaika 
sagardogile egongo dira eta txotxa herriko "sukaldari preziatuek" egingo dute

Zuzendaritza taldeko Igor Sanjuan, Iker Saizar, Maite del rey eta olga parra, Txirritola eguna iragartzen.  |   TXirriTola

esAnAk

"Euskararekin 
jendea lasaitu 
egin dela 
sumatu dugu"

TxirriToLako zuzenDariTza TaLDea
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uBANE mAdErA  |  leinTz gaTzaga

Gaur, egubakoitza, 14:00etan buka-
tuko da ehiza postuen bigarren 
enkanterako proposamenak aur-
kezteko epea. Eta gaur bertan 
17:00etan zabalduko dituzte jaso-
tako proposamenak, eta esleipe-
nak erabaki. 

Bigarren enkante horretara-
ko hemeretzi uso-postu eta sei 

oilagor-postu atera ditu Udalak, 
oraingo asteko astelehenean eslei-
tu barik geratu zirenak. 

Hala, gaurko enkantearen 
ezaugarrietako bat da postuak 
prezio originala baino %10eko 
beherapenarekin eskaini dituz-
tela. 330 euro balio dute postu 
merkeenek eta 1.650 euro, berriz, 
garestienek (prezio originalak), 

postuaren mailaren arabera. Lau 
gunetan daude sakabanatuta pos-
tuok: Dorleta-Dominagan, Landan, 
Pagoeder-Maroton eta Retrancan.  

Ehiza-postuotako bat eskura-
tuz gero, hiru urterako esleipena 
izango da.    

Legearen arabera
Ehiza denboraldiari dagokionez, 
berriz, Gipuzkoako Ehiza eta 
Arrantza Legearen arabera joka-
tuko dute Leintz Gatzagan ere 
aurtengo  ehiza epeak zehazteko 
orduan. 

Gaur, egubakoitza, egingo dute 
ehiza-postuen bigarren enkantea

u.m.  |  leinTz gaTzaga

Azaroaren 16an izango da aur-
tengo San Milixan artisau azo-
ka, eta Udalak dagoeneko argi-
taratu ditu bertan parte hartu 
gura duten eskulangileendako 
oinarriak. Euskal Autonomia 
Erkidegoko, Nafarroako eta 
Iparraldeko artisauendako dago 
zabalik aukera hori. Era berean,  
egun horretan egingo den arti-

sautzako tailer herrikoirako 
oinarriak ere zehaztu dituzte. 
Kasu horretan, haurrei, gazteei 
eta nagusiei zuzendutako eki-
mena da. 10-15 pertsonako tal-
deak osatu gura dituzte (bi 
ekimenen oinarriak, Goiena.
eus atarian).

Azokari dagokionez, azoka 
bera azaroaren 16an 10:00etan 
hasi eta 14:30ean bukatuko da. 

San Milixan azokan parte hartzeko 
izen-ematea zabalik da dagoeneko

LeInTZ GATZAGA LeInTZ GATZAGA

Tortilla lehiaketa iaz.  |   larraiTz zeberio.

Herritarrak izango dira 
protagonista bihar

lArrAItZ ZEBErIO  |  elgeTa

Hamalau bat postuk osatuko dute 
bihar, zapatua, goizean Elgetako 
baserritarren eta artisauen azo-
ka. Baserritarrak hamar izango 
dira, eta artisauak lau. Seigarren 
mailako neska-mutikoek ere pos-
tua ipiniko dute ikasturte amaie-
rako bidaiarako dirua ateratzeko. 
Iaz moduan, bestalde, burdina 
nola lantzen den ikusteko auke-
ra emango dute Igor Hercek eta 
Xabat Leanizbarrutiak. 

Herriko plazan egingo da azo-
ka, eta bertara aurkeztu behar 
dira, baita ere, txorimalo lehia-
ketarako prestatutako lanak. 

Guraso elkarteko bi ordezkarik 
egingo dituzte epaimahai lanak.

sagardo eguna 
Arratsaldean tortilla lehiaketa 
jokatuko da. Kuadrillek 18:00eta-
tik 19:30era dute tortilla bana 
egiteko. Gaztetxeak antolatzen 
du urtero lehiaketa, eta horrekin 
batera Sagardo Eguna. Edalon-
tziak plazan ipiniko dituzte salgai, 
18:00etan, eta tabernariek doan 
banatuko dute sagardoa, agortu 
arte.  Afaltzeko, Alaia Martin eta 
Julio Soto bertsolariak gonbida-
tu dituzte gaztetxera, bertso-afa-
ria antolatu dute-eta.

egun osoko festa izango da: azoka, 
lehiaketak, bertso-afarira...

Umeendako saioa egingo dute, 17:20an, Lorea Larrañagak eta 
Geaxi Ezpeletak. 3 urtetik gorako umeendako ekintza izango 
da, euskaraz, eta 40 minutuko iraupena izango du. Bigarren 
saioa  Roman Marzana elorriarrak egingo du, gazteleraz, 
helduendako. 22:00etan hasiko da, Udal Liburutegian, eta 
sarrera doan da.

Umeendako zein nagusiendako ipuin kontalari 
saio bana gaur, barikua, Udal Liburutegian

Motorrak herriko plazan egongo dira ikusgai, domekan, 
eguerdira bitartean. Gero, irteera eta bazkaria egingo dute 
zaleek. Fermin Iribar antolatzaileak esan duenez, Elgetako 
zazpi motor izango dira topaketan: bost Lambretta eta bi 
Vespa. Gainerakoak Gipuzkoa zein Bizkaia osotik eta Burgos 
aldetik etorriko dira.

Domekan Vespa eta Lambretta zaleek topaketa 
egingo dute Elgetan 85 bat motorrekin

Ikasturteko lehen irteera iragarri du Kantsatzeke mendi tal-
deak. Lauzpabost orduko ibilaldia izango da: Azkarate herri-
tik abiatu eta Balerdi tontorrera igotzea, hain zuzen. Izen-e-
matea zabalik dago hilaren 25era arte eta partaideek adinez 
nagusiak izan behar dute. Argibideak, kantsatzeke@gmail.
com helbide elektronikoan.

Mendi taldeak irteera antolatu du hilaren 28rako, 
eta Balerdi mendia igotzea da proposamena 

Kudeatzaile berriek gaur astebete zabaldu zuten Espaloia 
kafe antzokia. Urriaren 4rako iragarri dute inaugurazio eki-
taldi nagusia, kultura eskaintza eta guzti, baina, bien bitar-
tean, zabalik dago ostalaritza zerbitzua. Luis Atorrasagasti 
elgetarrak, berriz, Salbador kaleko Patxi taberna inaugura-
tuko du gaur.

Luis Atorrasagastik gaur zabalduko du Patxi 
taberna; Espaloia, berriz, barikuan zabaldu zuten

j.l. aranTzeTa

Elgetako erretiratuek egun-pasa polita egin zuten eguaztenean. 
Errioxa aldean ibili ziren, eta, besteak beste, Arnedoko zapata 
fabrika bat martxan ikusteko aukera izan zuten. ondoren, 
bazkari dotorea egin zuten Azagran. Gustura ibili zirela adierazi 
dute.

Erretiratuak primeran Arnedon

ASTE BuKAErA 
ELGETAn

IRAILAk 20, ZApATUA

10:30 Herriko baserritarren eta 
artisauen azoka.

11:00 intxortako igoera.

12:00 Txorimalo lehiaketa.

12:10 elgetako trikitilariak.

13:00 sari banaketa. 

18:00 Tortilla lehiaketa.

18:00 sagardoa doan herriko 
tabernetan.

20:30 Triki-poteoa.

22:30 afaria, gaztetxean.

IRAILAk 21, DOMekA

10:00 Vespa eta lambretta 
motorren erakusketa. 
izen-ematea.

11:00 salda eta pintxo 
banaketa.

12:30 motorren irteera.

14:30 bazkaria, intxorta 
elkartean.

Intxortako igoera 11:00etan
Iñaki Egizabalek iazko Intxortako igoeran egindako marka ez 
da erraz gainditzeko horietakoa: 16.15. Bihar, zapatua, 
izango dute beste aukera bat lasterkari guztiek. udalak 
11:00etarako iragarri du proba. Aurretik, eta 12 urtetik 
beherako haurrik aurkezten bada, Salbador ermitarainoko 
igoera jokatuko da lehenengo aldiz.
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Jose Javier barkero | aretxabaletako alebin mailako entrenatzailea

"urtetan ikasitakoa gazteei 
irakatsi nahiko nieke"

xABIEr urZElAI / m.A.  |  areTXabaleTa

Urteak daramatza etxetik kan-
pora Jose Javier Barkerok (Are-
txabaleta, 1979), eta Reala utzi 
zuenetik batera eta bestera ibi-
li da futbolean. Bernabeuko eta 
Nou Campeko ateak zulatu ditu 
bere ezker hankak –ahaztezina 
Numantziarekin Madrili egin 
zion gola–, baina maletak egi-
teari utzi eta etxera itzultzeko 
ordua dela erabaki du. Oraindik, 
baina, ez du baztertu elitean 
jokatzea. Bitartean, Aretxabale-
tako klubekoen deiari baietz 
esan, eta alebinekin hasi da 
lanean; eta lehenengo taldean 
ere lagunduko du. Eguaztenean 
izan zuen lehenengo entrena-
mendu saioa, gazteenekin.
Zer moduz joan da?
Ondo, lehenengo eguna izateko 
oso ondo. [Barre] Gaztetxoek 
adi-adi begiratzen zidaten, eta ea 
eurekin egongo naizen galdetu 
didate. Polita izan da, baina hasi 
baino ez gara egin.
Etxera itzultzeko gogoz zinen?
Bai, Aretxabaletan lasai egon 
nahi dut. 16 urterekin joan nin-
tzen hemendik, eta 26 urterekin 
utzi nuen Reala. Ordutik hona, 
kanpoan ibili naiz. Etxera etor-
tzeko ordua zen.
duela bi urte, levanten egindako 
lehen urtearen ostean adierazi zeni-
gun gustura joango zinatekeela 
atzerrira jokatzera. Baztertu duzu 
ideia hori?
Ederra izango litzateke kanpoan 
urtebete egitea, eta orain ere 
talde bila nabil, baina badakit 
zaila izango dela, gauzak dauden 
moduan daudelako. Ez badut 
eskaintza erakargarririk jasotzen, 
halaxe amaituko dut nire futbol 
ibilbidea, bestela ere emankorra 
izan da-eta.
Entrenatzaile izateko bai, baina 
jokatzeko eskaintza ere egin dizu-
te klubeko ordezkariek.
[Barre] Bai, baina nire belauna 
ez dago zelai artifizialean joka-
tzeko moduan –min hartuta ibi-
li da Zaragozan–. Halako zelaiak 
gogorrak dira, eta arazoak izan-
go nituzke. 
Noiztik entrenatzaile izateko nahia?
Gogoan dut 20 urterekin esaten 
nuena, jokatzeari uzten nionean 
futbola alde batera utziko nuela. 
Baina ideiaz aldatu dut, oso entre-
natzaile onak izan ditut, eta urte 
hauetan guztietan asko ikasi dut. 
Gustatuko litzaidake ikasi dudan 
hori guztia gaztetxoei irakastea. 
Akaso, ez elite mailan, baina 
maila txikietan entrenatzaile izan 
nahiko nuke. 
maila txikietan dago futbolaren 
alde politena. Elitean beste modu 
batera ikusten da futbola.
Bai, zalantza barik. Elitean ez da 

baloratzen aste barruko lana, ez 
da ikusten jokalari batek hobera 
egin duen edo ez, domekako emai-
tzak baino ez du garrantzirik. 
Hemen ez, hemen polita da joka-
lari batek zelan hobetu duen 
ikustea, edo ze ondo entrenatzen 
dabiltzan ikustea, esaterako.
Adin txikietan, umeak baino gehiago, 
gurasoak izaten dira buruhauste.
[Barre] Ba, adin hauetan ez du 
inongo zentzurik jokalaria pre-
sionatzen ibiltzeak. Maila hauek 
futbolaz gozatzeko daude, kirola 

egiteko, lagunekin ondo ibiltzeko. 
Gero, jokalari batzuek berezko 
abilezia izango dute eta beste 
batzuek ez, baina belaunaldi bakoi-
tzeko bizpahiru jokalari baino 
ez dira iritsiko elitera. Berez 
zaila bada, gurasoak gaztea pre-
sionatzen badabiltza, are zailagoa.
Egon zaren leku guztietatik, zere-
kin geratu zara?
Talde asko ezagutu ditut, denek 
zituzten gauza onak eta beste 
batzuk ez horren onak, baina beti 
esan izan dut bidean ezagutu 
dudan jendeaz geratzen naizela, 
egin ditudan lagunekin. Egia da 
denbora laburrean klubez aldatuz 
gero zaila izaten dela benetako 
lagunak egitea, baina jende oso 
jatorra ezagutu dut.
Eta gertu zaude futboletik harago 
eguneroko berriari heltzeko?
Bai, dagoeneko hasi naiz nire 
eguneroko berrira ohitzen. 15 
egun daramatzat Aretxabaletan, 
eta, egia esatearren, ez naiz asper-
tzen. Kiroldegian egoten naiz 
sasoian mantentzeko kirola egi-
ten, eta Ibarran ere gustura sen-
titzen naiz, hau da nire mundua, 
futbolarena, eta honetaz gozatu 
nahi dut.

Barkero, eguaztenean, Ibarra futbol zelaian.  |   jagoba Domingo

zaragoza taldearekin akordioa egin eta etxera itzuli da barkero; izan ere, 
aretxabaletako alebinekin hasi da lanean, nahiz eta ez duen futbola utzi 

"16 urterekin joan 
nintzen etxetik; 
bazen itzultzeko 
garaia"

"Hamabost egun 
daramatzat hemen, 
ez dut uste 
aspertuko naizenik"

Urrian eta azaroan atleta kuadrilla polita batuko dituzten bi 
lasterketa izango dira: urriaren 11n egingo dute Arrasate-Oñati 
lasterketa, eta jada eman daiteke izena. Azaroaren 2an etorriko 
da hurrengo hitzordua, Antxintxika Krosa, Soraluze eta Bergara 
artean, eta astelehenean zabalduko dute horretarako izena ema-
teko epea (www.kirolprobak.com).

astelehenean irekiko dute antxintxika krosean izena 
emateko epea; arrasate-oñatin eman daiteke izena 

Pitxi Herrero torneoa irabazi eta azken aste hau ahalik eta ondoen 
aprobetxatu ostean, Ford Mugarri Arrasatek gaur, egubakoitza, 
hasiko du liga maila nazionalean. Pablo Gartziaren mutilek Ucin 
Aluminios Usurbil taldea izango dute aurrean, 20:00etan hasita. 
Hamasei taldek osatuko dute Arrasatekoen multzoa, eta, guztira, 
bigarren nazionalak sei multzo izango ditu. 
Aurten Santoña izango da kanpoko talde bakarra.

Ford Mugarri arrasatek gaur hasiko du liga 
txapelketa, iturripen, usurbilen kontra

Domekan saskibaloia izango da goiz eta arratsalde Iturripen, 
maila txikietako talde askok partiduak izango dituzte-eta (09:30ean 
hasita). Arratsaldean, ostera, taldearen aurkezpena egiteaz bate-
ra, EBA mailako MUk Euskal Kopako partidua jokatuko du 
Santurtziren kontra (18:30). Bailarako beste talde askorendako 
ere asteburu garrantzitsua da, liga hasiko dute-eta. Gipuzkoako 
txapelketan Soraluce Bergara eta MU kanpoan estreinatuko dira. 

saskibaloi talde askok asteburuan hasiko dute liga 
eta Muk euskal kopako partidua izango du domekan

Artxiboko erretratuan, BMW autoa Aramaioko hasierako zatian  |   j.aranTzabal

Pilotu asko animatu 
dira aramaioko 
rallysprinterako
bihar, zapatua, 69 pilotu izango dira egutegiko 
azken rallysprinteko irteera puntuan 
x.u.  |  arrasaTe

Akaso izango da aurtengo egu-
tegiko azken rallysprinta dela-
ko –Zeberiokoa lur gainekoa 
da, eta Marurikoa bertan behe-
ra geratu da– edo Aramaioko 
lasterketak pilotuen artean 
harrera ona daukalako. Kontua 
da 69 lagunek eman dutela ize-
na Azpikoracing taldeko lagu-
nek antolatzen duten lasterke-
tarako (iaz 47 izan ziren), eta 
kopuru polita da hori. 

Lasterketa 15:00etan hasiko 
dute –14:00etan itxiko dute erre-
pidea– azken urteotako ibilbide 
berean (7,8 kilometroko tramua 
da), eta guztira hiru txanda 
izango ditu probak (23,4 kilo-
metro). Hala, lasterketa Euska-

diko rallysprint txapelketarako 
puntuagarria da, eta baita For-
mula Libre Koparako, eta Abarth 
Koparako ere bai. 

Iaz Antxustegi eta Urresti 
Hamaika taldeko Gorka Antxus-
tegi pilotuak eta Xabat Urresti 
kopilotuak irabazi zuten iaz 
Aramaioko lasterketa, Peugeot 
205 autoaz. Berez, hiru tramuak 
osatzen azkarrenak Iker Gayo-
so eta Diego Fernandez izan 
ziren, baina epaileek lasterke-
tatik kanpo utzi zituzten, euren 
Mitsubishiak ez zituelako homo-
logazio arauak betetzen. Hori 
horrela, hasierako bi txandatan 
bigarren denbora onena egin-
dako markinarrek irabazi zuten.

ATLeTIsMOA

eskUBALOIA

sAskIBALOIA
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ARRASATEKO 
MUGIKORTASUN 

ASTEA 2014
Irailaren 16tik 22ra

DOAKOAHIRIBUSA 
•Irailaren 16tik 22ra, hiri busa DOAN.

** Adin txikikoek autobusa erabili ahal izango dute nagusi batekin badoaz edo ohiko eskola bidaiak egiteko 
(aurreko urteetan sortutako arazoak gerta ez daitezen)**

EGITARAUA

 Irailak 20  Zapatua

• BIRZIKLETA AZOKA – Bigarren eskuko bizikleta azoka
Mondragones kalean, azoka ondoan. 11:00–15:00. 

• MUGIKORTASUN TAILERRA ETA JOLASAK 
 Biteri plaza / 11:00-13:00 

• ERAKUSKETA  
 EMISIO TXIKIKO IBILGAILUAK -“Mugitzeko beste era bat”
 Biteri plaza. 11:00-15:00  
 Auto hibridoak eta elektrikoak, Paseoko bizikletak, 
 tolesgarriak, eletrikoak...

 Irailak 21  Domeka

• BIZIKLETA BIRA - Monterron-Zubillaga-Monterron
 Irteera: Monterron parkea. 10:00
 Ibilbidea Interneten: ttiki.com/78969

 Irailaren 22tik 26ra  

• Erakusketa: Etxaluze-Musakola bizikletaz egiteko alternatibak
 Kulturate, 17:30-20:30

xABIEr urZElAI  |  arrasaTe

Txanponaren aurpegia Markel 
Irizarrendako, eta gurutzea Mikel 
Aristirendako. Izan ere, Oñatikoa 
Ponferradan jokatuko den Mun-
duko Txapelketan izango da, 
Javier Minguez hautatzaileak 
baieztatu zuenez. Baina Berga-
rakoa 23 urtez azpiko kategorian 
aukeratuen taldetik kanpo utzi 
du Monparler hautatzaileak. Iri-
zar Trek-eko taldekideekin lehia-
tuko da domekan eta eguaztenean 
izango du Espainiako selekzioa-
rekin lasterketa. 

"Munduko Txapelketa ondo 
prestatu dudala uste dut, sentsa-
zio hori daukat, eta Vueltan ez 
egoteak freskotasuna eman dit. 
Kontrara, baina, Espainiako Vuel-
ta aproposa da Munduko Txapel-
keta prestatzeko, eta, akaso, errit-
mo falta izango dut. Zalantza 
horiek baditut, baina ondo nago". 

Taldearekin eta selekzioarekin 
Domekan taldekako erlojupekoan 
izango da: "Hasiera baten, aurrean 
egoteko moduko taldea dugu, 
tartean dago Cancellara, baina 
iaz ere gauza bera uste nuen, eta 
bosgarren egin genuen; hortaz...". 
Egun hauek, besteak beste, zir-
kuitua bertatik bertara ikusteko 

aprobetxatu ditu: "Lan ona egin 
dute antolatzaileek, asfalto ona 
da eta zirkuitua atsegin dut". 

erabaki "zaila" Aristirekin
Bestalde, Monparler hautatzaileak 
23 urtez azpikoen zerrendatik 

kanpo utzi zuen Aristi martitze-
nean: "Erabaki zaila izan da, 
Aristi talde-gizona da, eta lan 
ederra egingo zuen Ponferradan. 
Baina bat utzi behar nuen kan-
poan, eta gainontzekoek ere lan 
ona egin dute", adierazi zuen.

Markel Irizar.  |   ariTz gorDo

Munduko Txapelketan lehiatuko da 
Markel irizar, baina ez Mikel aristi
Domekan Trek-eko taldekideekin lehiatuko da eta eguaztenean selekzioarekin

x.u.  |  arrasaTe

Erregional ohorezko mailan 
Antzuola izango da etxean 
jokatuko duen bakarra, Her-
naniren kontra (zapatua, 17:00). 
Aretxabaletak Martunenen 
izango du partidua bihar 
(15:30), baina gaur, egubakoi-
tza, UDAko klub guztien aur-
kezpena egingo dute herriko 
plazan, 19:00etan. Bergarak 
Azkoitira egingo du bidaia 
bihar, Anaitasunaren kontra 
jokatuko du (17:00), eta dome-
kan Zarautzen jokatuko du 
Aloñak (17:00).

Erregional preferentean,  
bestalde, Mondrak Tolosaren 
kontra egingo du debuta dome-
kan (16:30), Mojategin. 

etxean jokatuko du 
antzuolak eta liga 
hasiko du Mondrak

x.u.  |  arrasaTe

Amateur mailako txirrindu-
larien denboraldia amaitzear 
da, eta Lehendakari Txapel-
ketako azkenaurreko laster-
keta jokatuko dute asteburuan 
bailaran. 

Oñatin egingo dute 101 
kilometroko lasterketa, eta 
bertan batuko dira bailarako 
ziklista asko, Ziraunakoak, 
Gipuzkoak taldekoak eta bai-
ta Debabarrenakoak ere. Las-
terketa 09:50ean hasiko dute 
(Unibertsitate hiribidean), eta 
azkarrenak 12:20 inguruan 
iritsiko dira helmugara. Hasie-
rako kilometroak Eskoriatza-
ra bitartean egingo dituzte 
eta gero Goierrira joko dute.

Lehendakariko 
lasterketa bihar 
oñatin
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Irailaren 21ean Irrien Lagunak Gizartegintza Elkarteak 
antolaturik Arrasaten ospatuko den Bizipozaren Jaiaren (BpJ) 
harira, eta Goiena Komunikazio Taldearekin elkarlanean, 
eskaintza hauek egin nahi dizkizuegu bi elkarteok.
Irailaren 30era arteko eskaintza da.

*Izakinak agortu arte.

ZAtOZ gOIENAkO EgOItZArA IZENA EmAtErA, IrAIlArEN 30A BAINO lEHEN: Arrasateko Otalora lizentziaduna 31n gaude.

AFESTTA · ASPANOGI · KALE DOR 
KAYIKO · GKEF · CHERNOBILEN 
LAGUNAK · BEROA · PAUSOKA · 
UME ALAIA · BANAIZ BAGARA · 
ARNASA · ETIOPIA UTOPIA ·AURRERA 
ATERA · GURE SEÑEAK · BOCALAN 
BIAK BAT · GIZAKIEN LURRA · AMPGYL · 
GEHITU · GURE NAHIA ELKARTASUNA

ELKARTEAKANTOLATZAILEA

EKIN EMAKUME TALDEA · PORTALOI KULTUR
ELKARTEA · ERRALDOI ETA KILIKIEN KONPARTSA ·
ARRASATEKO GAZTETXEA · MARITXU KAJOI ETA 
SANTAMAS KOMISIÑUEK · ARIZMENDI IKASTOLA · 
ARRASATE HERRI ESKOLA · ASPACE · BAGARA
HERRIGINTZAN · TXIKITXU-ARROSTAITZ DANTZA
TALDEA · EREINDAJAN · SEXOLOGIA ZERBITZUA ·
AED ELKARTEA 

LAGUNTZAILEAK BABESLEAK

Euskara irabazle, denok irabazle!

1. eskaintza
goiena klubeko Harpidetza + 
IrrIA aldizkaria Harpidetza

• Irrien Lagunak motxila*
• BPJ kamiseta* 
• BPJ familiarentzako sarrera 2. eskaintza

goiena klubeko 
bazkideendako

• IRRIA aldizkaria harpidetza 
• BPJ kamiseta* 
• BPJ familiarentzako sarrera

60€

30€

Gainera, eskaintza berezi hau!

SARRERA: Banakakoa: 5 e · Gurasoak DOAN · Irrien Lagunak txarteldunak: DOAN
BAZKARIRAKO TXARTELA: 5 e · Egunean bertan erosi ahal izango da

Informazioa: 943 25 05 05 edo kluba@goiena.com

SARRERAK SALGAI
• Elkar Dendak:
Arrasate eta Bergara
• Arrasateko Gazte Bulegoan
• Egunean bertan
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mIrEN ArrEgI  |  Debagoiena

Dena gertu dago Donostian Zine-
maldiaren beste edizio bati hasie-
ra emateko; Kursaala, zine aretoak, 
antzokiak, alfonbra gorria, zine 
zuzendari, produktore, aktore... 
Zinemaren hiriburu bilakatuko 
da gaur hasi eta datorren zapatu-
ra arte Donostia. 62.a du aurten 
Zinemaldiak; eta indartsu dator: 
212 pelikula eta izen handiak, bai 
zuzendari, eta baita aktoreei dago-
kienez ere. Europako zinegileen 
kopuru eta mailak emango dio, 
besteak beste, prestigioa aurten-
goari. Donostian izango dira 
François Ozon,  Susanne Bier eta 
Cedric Khan zinegile ezagunak, 
besteak beste.  

Gaur izango da Donostiako 
Zinemaldiaren 62. edizioko inau-
gurazio gala, 21:00etan, Kursaalean. 
Karra Elejalde eta Edurne Orma-
zabal izango dira hori zuzentzen 
eta galako izen nabarmenena, 
zalantza barik, Denzel Washington 
aktore estatubatuarra izango da, 
hark jasoko baitu aurtengo lehe-
nengo Donostia saria. Benicio del 
Toro aktoreak ere jasoko du aur-
ten Donostia saria, baina hori 
hilaren 26ko galan izango da.  

Aipatzekoak dira, baita ere, 
guztien artean hiru sail: Ofiziala, 
Zabaltegi eta Perlak. Perlak, beste 
zinemaldi batzuetan saritutako 
pelikulaz beteta datorrelako; Zabal-
tegi eta Sail Ofiziala, bietan ere 
debagoiendarrek parte hartu duten 
filmak emango dituztelako. 

Ibarreko ordezkaritza zabala 
Donostiako Zinemaldiaren 62. edi-
zioa berezia izango da, baita ere,  
euskarazko zinemagintzak inoizko 
parte hartzerik handiena izango 
duelako Sail Ofizialean –Loreak 
eta Lasa eta Zabala filmean eman-
go dituzte sail horretan–, eta ez 
hori bakarrik, bereziki berezia 
izango baita debagoiendarrentzat, 
inoizko parte hartzerik handiena 
izango duelako. 

Jon Garañok eta Jose Mari 
Goenagak zuzendutako Loreak 
filma Urrezko Maskorrarengatik 
lehiatuko da Sail Ofizialean eta  
horretan parte hartu du gidoila-
ri eta  bigarren unitateko zuzen-
dari lanetan Aitor Arregi oñatia-
rrak; ez hori bakarrik, filmeko 
ekoizle eragilea ere izan baita. 
Datorren martitzenean, hilak 23, 
22:00etan, zapalduko du Loreak 
filmeko lantaldeak alfonbra gorria 
eta han izango da Aitor Arregi 
ere, "urduri eta gogotsu: "Seku-
lakoa izango da Kursaala beteta 

ikustea", dio. Pozik dago, era 
berean, Sail Ofizialean emango 
duten euskara hutsean grabatu-
tako lehen filma baita Loreak. 
"Sail horretan egote hutsak izena 
eta aukera handiak emango diz-
kio filmari", dio. Eta gaineratu 
du: "Amestea libre da; Urrezko 
Maskorraz gain beste sari asko 
emango dituzte, eta, zergatik ez, 
horietako bat eskura genezake".

Aktore bi Sail Ofizialean
Ez da Arregi Loreak filmaren estrei-
naldian egongo den debagoiendar 
bakarra izango, Mariasun Pagoa-
ga aktore arrasatearra ere han 
izango baita. Pagoagak Loreak 
filmean parte hartu du "paper 
txiki" batekin, eta, egunotan Goen-
kale-ko grabaketekin lanpetuta 
dabilen arren, estreinaldian izan-
go da: "Lanpetuta nabil oso eta 
lanak uzten didan heinean egongo 
naiz Zinemaldian; Loreak filmaren 
estrainaldia, seguru", dio Pagoa-
gak. "Lasa eta Zabala-renean, ez 
dakit oraindik", gaineratu du. Hain 
justu ere, Pagoaga Lasaren ama 
izango da fikzioan.

Kepa Errasti aretxabaletarrak 
ere hartu du parte Sail Ofizialean 
erakutsiko diren bi filmetan, eta 
"handik ibiliko" da Zinemaldiak 
irauten duen bitartean. "Ez dut 
agerraldi ofizialik egingo, baina 
Donostian ibiliko naiz. Zinemira 
galan, seguru, eta jairen baten ere 
bai". Loreak eta Lasa eta Zabala 
ikusiko dituen galdetuta dio nahia-
go dituela ondoren ikusi, "euskal 
produkzioek gero behar dute-eta 
publikoa".

Argazki zuzendaria, oñatiarra
Aitor Mantxola oñatiarrak argaz-
ki zuzendari lanak egin ditu Lasa 
eta Zabala filmean. Hilaren 25ean 
estreinatuko da hori, Kursaalean, 
19:00etan. Han izango da egun eta 
ordu horretan Mantxola, nola ez, 
ez du hutsik egingo. Zinemaldiak 
irauten duen bitartean ere Donos-
tian emango ditu egunak, gaurtik 
hasita: "Aurten ilusio bereziarekin, 
Lasa eta Zabala han egonda". Gus-
tura dago Mantxola filmean egin 
duten lanarekin. "Teknikoki oso 
maila handiko lana da; oso neu-
rrikoa eta konplikatua gaiari 

gaur hasiko da Donostiako zinemaldia, debagoiendarren inoizko ordezkaritza zabalenarekin

Sail Ofizialean daude Aitor Arregiren 'Loreak' eta Aitor Mantxolaren 'Lasa eta Zabala' 

Debagoiendarrak alfonbra gorrian

esAnAk

"Sariren bat 
eskura 
genezake"

a i T o r  a r r e g i   |   z i n e g i l e a

"Aurten ilusio 
berezia egiten 
dit Zinemaldiak"

aiTor ManTxoLa  |  argazki zuzendaria

"loreak'-en 
estreinaldian 
egongo naiz"

M a r i as u n  Pa g o a g a   |   a k t o r e a

"Handik ibiliko 
naiz egun 
hauetan"

k e Pa  e r r as T i   |   a k t o r e a

esAnAk

"lan asko dut, 
baina 'loreak' 
ikusiko dut"

e s T H e r  c a b e r o   |   k i m u a k

"lantaldearekin 
izango naiz 
Zinemaldian"

M a r i a  c r u i c ks H a n k   |   a k t o r e a

"Soroan' da lan 
esperimentala 
eta surrealista"

a s i e r  a LT u n a   |   z i n e g i l e a

"loreak' 
ikusteko gogo 
itzela dut"

J o a n  s a L a   |   e d i t o r e a

Mariasun pagoaga

Kepa Errasti

Aitor Mantxola Maria Cruickshank

Asier Altuna

Esther Cabero

Aitor Arregi Joan Sala

>

Zinemaldia 
Goienan

Imanol Gallego kazetaria 
izango da, aurten ere, 
Goienako berriemailea. 

Goiena telebistan, 
Debagoiena zuzenean saioan 
egunero zuzeneko konexioak 
egingo dituzte eta irailaren 
24an, eguaztena, berriz, 
Loreak filmaren gaineko 
erreportajea eskainiko dute, 
Goiena.eus atarian, ordea, 
blogak.goiena.eus/
zinemalditikgoienara 
helbidean batuko dira 
kronikak, argazki galeriak eta 
filmen gaineko 
bideo-kritikak. GoIEnA 
paperak ere jasoko du 
zinemaldiak emandakoak. 
Eta Arrasate Irratian,     
berriz, zuzeneko konexioak 
egingo dituzte. 

Imanol Gallego.  |   a. a.
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DEBAGoIEnEKo 
ZInEGILEEn LAnAK

LOReAk

non: kursaal 1.
eguna: irailak 23, martitzena.
ordua: 22:00.

LAsA eTA ZABALA

non:  kursaal 1.
eguna: irailak 25, eguena .
ordua: 19:00.

ZARAUTZen eROsI 
ZUen

non: belodromoa.
eguna: irailak 27, zapatua.
ordua: 17:00.

sOROAn

non: belodromoa.
eguna: irailak 27, zapatua.
ordua: 17:00.

neGOCIADOR

non: kursaal 2.
eguna: irailak 22, astelehena.
ordua: 24:00.

aipatutako emanaldiez gain, badira 
filma horiek ikusteko beste hainbat 
aukera. informazio gehiago 
sansebastianfestival.com atarian.

kuLTura

Loreak filmeko kartela Kursaal aurrean.  |   imanol gallego

Sarrerak 'on line' eta leihatilan salgai
Hainbat film ikusteko aldez aurretiko sarrerak agortuta 
badaude ere, emanaldi bakoitzeko sarreren %10 filma 
erakutsiko duten egunean bertan salgai egongo dira leihatilan. 

Kutxabank.es eta Sansebastianfestival.com webguneen 
bitartez eskura daitezke, 08:00etatik aurrera. Kreditu txartel 
bakoitzarekin lau sarrera eros daitezke.

A. ArANBuruZABAlA |  arrasaTe

Zuztarrak Errotuz taldeak biga-
rrenez antolatu du Goikobaluko 
Erromerixie; bihar izango da. 
urteetan galduta egon den tradizio 
handiko erromeria herrikoia berres-
kuratzea duzue helburu. 
Egia esan, ez dago dokumentazio 
handirik, baina badakigu 1950. 
urtera arte erromeria edo horre-
lako jai bat ospatzen omen zute-
la Igokunde egunean. Diotenez, 
Gazteluondo errebalean ere modu 
berezian ospatzen zuten, besteak 
beste, oilarra janda. Horregatik, 
bada, garai bateko tradizioa gure-
ra ekarri gura izan dugu; era 
berean, Goikobalu edo gaur egun 
popularragoa den Santa Barbara 
izenarekin ezagunagoa den goi-
ko espazio hori herrirako berres-
kuratzea inportantea dela uste 
dugu. Bi elementu horiek oinarri 
hartuta erromeria bultzatzen 
saiatu ginen iaz.
Iazkoak izan zuen arrakastak bul-
tzatuta, egun osoko egitaraua pres-
tatu duzue biharko.
Udalari eta herriko askotariko 
elkarteei aipatu genien aukera 
hori; eta egia esan, sekulako eran-
tzuna jaso genuenez, irailaren 
bigarren zapatuan egin genuen. 
Gerora erabaki dugu hirugarren 
zapatua finkatzea Goikobaluko 
erromeriaren egun moduan. 
Historia gainbegiratuta, goikoba-
lu leku estrategikoa izan da.
Guregana heldu da, ahoz aho 
kasik, han gaztelu bat omen zegoe-
la eta uste dut galduta izan dugu-
la gazteluaren existentziaren 
memoria. Gogoan dut ume garaie-
tan kondaira bat moduan genue-
la, nahiz eta bertan egon Gazte-
luondoko errebala. XX. mende 
bukaeran Aranzadik ikerketa 
batzuk egin zituen eta orduan 
bistaratu zituzten gaztelu horren 

oinarriak. Badirudi X. mende 
inguruan Antso Abarkaren agin-
duetara eraiki zutela; Nafar Erre-
sumako gobernantzarako azpie-
gitura izango zen, seguruenik. 
Oraingoan ere, udalaren eta herri-
ko elkarteen laguntza izan duzue.
Hasieratik pentsatu genuen ezin 
zela bakarrik Zuztarrak Errotuz 
elkartearen ekimen bat izan, bai-
zik eta herritarrekin batera egin-
dakoa, are gehiago erromeria bat 
ez delako ikuskizun bat. Jaia 
herritarrek egin dutela esango 
nuke, ikusi besterik ez dago, 
elkarteen parte hartzea. Iazko 
esperientzia oso ona izan zen.

EGITArAuA

12:00 kalejira seber altuben 
hasita.

13:30 Herriko plazatik 
abiatuta, goikobalura 
igoera.

14:00 Txalapartariak, 
bertsolariak, dantzariak eta 
baita sagardoa eta taloak 
dastatzeko aukera ere.

15:00 Zeuk eruen, zeuk jan! 
bazkaria. bazkalostean, 
kantuak, bertsoak...

16:15 ekitaldia: dantzariak; 
albokariak; trikitilariak...

18:00 erromeria lide eta 
eneritzekin.

19:30 goikobalutik jaitsiera 
Herriko plazara.

"garrantzitsua da goikobalu 
herrirako berreskuratzea"

Xabier Zubizarreta, Arrasateko Zuztarrak Errotuz taldeko kidea.  |   a. a.

"Hasieratik uste 
izan dugu ezin zela 
bakarrik gure 
ekimen bat izan"

Tradizio handiko goikobaluko erromerixie berreskuratuko du bihar, zapatua, 
zuztarrak errotuz taldeak, Udalaren eta herriko elkarteen laguntzarekin

A. A.  |  oñaTi

Ekainean Parisen erakutsi ondo-
ren, Durangon ditu orain Oñatin 
bizi den Joxan Iza margolari ber-
gararrak lanak ikusgai. Irailaren 
28a bitartean, Arte eta Historia 

Museoan du Bildumak & amaitu 
gabeak izenarekin bataiatu duen 
erakusketa.

Eskarmentua du margotzen, 
umetatik du-eta zaletasuna. "Ama-
maren baserriko sukaldean hasi 

nintzen klarionekin marrazkiak 
egiten, ondoren ikatz-marrazkiak 
egiten ikasi nuen eta askotariko 
aire zabaleko lehiaketetara joaten 
nintzen gero, oraindik mutikotxoa 
nintzela. Asko erakutsi zidaten 
artistak ezagutu nituen horietan", 
kontatu du margolariak.

Neurri askotariko margolanak 
egiten ditu hainbat teknika nahas-
tuta: akrilikoak; olioak; txinatar 
tinta; collageak; ordenagailuz 
landutakoak; eta binilozko iru-
didunak, besteak beste. "Modu 
baten esanda, paisaia urbanoak 
dira. Ez zait gustatzen gauza zeha-
tzak erakustea. Arkitekturak 
dira, poliedrikoak, ikuspuntu eta 
elementu ezberdinak integratzen 
dituenak", gaineratu du Izak.

Joxan izaren paisaia urbanoak Durangon

Askotariko tekniken nahasketa dute Izaren margolanek .  |   joXan iza

dagokionez. Beharrezkoa zen 
gai horren gaineko horrelako 
lan bat", dio filmaz galdetuta. 
Sail Ofizialean badago ere, Lasa 
eta Zabala ez da lehiaketa ofi-
zialean egongo.  

Zabaltegin ere, ibarretik asko
Zabaltegi sailak ere izango du 
ibarretik aurten. Esaterako, Aitor  
Arregi oñatiarraren Zarautzen 
erosi zuen film laburra erakutsi-
ko da: "Belodromoan emango 
dute, eta oso harro nago labur 
hau Zinemaldira aukeratua izan 
delako", dio Arregik. 

Zabaltegin ikusi ahalko da, 
baita ere, Asier Altuna Kixi ber-
gararraren Soroa. Bihar arratsal-
dean aurkeztuko da hori Kimuak 
bildumarako izan diren film labu-
rren aurkezpen ekitaldian, eta 
gauean, 22:45ean, Trueban eman-
go dute. Han izango da Kixi, ema-
naldiaren aurretik aurkezpen 
txiki bat egiteko. Denbora luzez 
aritu da bergararra Soroa labu-
rrean lanean: "Urtetan joan  gara 
grabaketak egiten Bardean eta 
postprodukzio lan itzela izan du", 
dio. Jorge Oteitzaren ipuin bate-
tik abiatutako filma da, "lan espe-
rimentala eta surrealista".  

Maria Cruickshank oñatia-
rrak Borja Kobeagaren Negocia-
dor pelikulan parte hartu du, 
eta film hori ere emango dute 
Zinemaldiko Zabaltegi sailean. 
Paper txiki bat izan du oñatia-
rrak filmean, eta nahikoa izan 
zaio zinegintza ere gustuko due-
la jakiteko: "Nire lehenengo fil-
ma izan da, beti ibili naiz tele-
bistan edo antzerkian. Erritmoa 
oso desberdina da, lasaiagoa, eta 
lan fina eta polita gelditu da". 
Zinemaldian izango da oñatiarra,  
"ilusioz", lantaldearekin egingo 
den prentsaurrekoan lehenik, 
eta filmaren lehenengo emanal-
dian ondoren. 

kimuak-ekin Zinemaldian
Esther Cabero ere Donostian 
izango da egunotan, Eusko Jaur-
laritzak eta Etxepare Institutuak 
kudeatzen duten Kimuak pro-
graman egiten du-eta lan aretxa-
baletarrak; hain zuzen ere, hura 
da Euskal Herrian ekoitzitako 

film laburren katalogoaren koor-
dinatzailea. Caberoren ustez, 
Kixi-ren Soroa-k "sorpresa eman-
go du" eta Arregiren Zarautzen 
erosi zuen "enpatia handia era-
giten duen" filma da. Zinemaldian 
lanpetuta ibiliko bada ere, Loreak 
ikusteko tarte bat hartuko du.  

Joan sala ere, Donostian
Bartzelonan bizi den Joan Sala 
arrasatearrak ere Donostian 
emango du astea. Filmak deskar-
gatzeko aukera ematen duen 
Filmin enpresako editorea da 
hura eta 40 pelikula inguru iku-
siko ditu Zinemaldian. Irrika 
handiena pizten diona Loreak 
filma da.  

>
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mAIAlEN tOrrES  |  aramaio

Datorren egubakoitzean emango 
dituzte Urrezko Zeledoi sariak, 
eta aurten Jose Mari Velez de 
Mendizabal aramaioarra eta Asun 
Gorospe gasteiztarra dira sariak 
jasoko dituztenak.

Velez de Mendizabalen kasuan, 
Arabaren inguruan egin izan 
duen dibulgazio lana hartu dute 
aintzat saria hari emateko. Goros-
pek, berriz, Deportivo Alaves  
tabernan emandako urteen ordai-
netan jasoko du Urrezko Zeledoia.

Irailaren 26an izango da sari 
banaketa ekitaldia, iluntzeko 
zortzietan, Gasteizko Printzipal 
antzokian. Ismael Diaz de Men-
dibilek aurkeztu eta gidatuko du  
sariketa, eta ia prest dute dena 
egun handirako. 

sariketarako, egitarau zabala 
Egubakoitzeko protagonistak 
Velez de Mendizabal eta Gorospe 
izango diren arren, jende askok 
hartuko du parte Printzipal antzo-
kiko ekitaldian. Izan ere, Iker 

Olazabalen zuzendaritzapean, 
Gasteizko Udal Bandak kontzer-
tua eskainiko du.

Besteak beste, azpimarratu 
beharra dago Olazabalek berak 
ere lotura zuzena duela Deba-
goienarekin, Arrasate Musikale-
ko Orkestra Sinfonikoaren zuzen-
daria delako. Hortaz, Debagoienak 
ordezkaritza bikoitza izango du 
protagonistei dagokienez.

Olazabalek gidatutako ekital-
dia hiru zatitan banatu dute eta 
horietako bakoitzak bere izaera 

propioa izango du: lehen zatian, 
Jesus Guridiren El Caserío  obra 
joko du bandak, eta, ondoren, 
Folklore Eskolarekin, Indarra 
Dantza Taldearekin eta Sanma-
niego Abesbatzarekin batera, 
Suite Vasca taularatuko dute. 

Bigarren zatian izango da 
sariketa, eta, hor interpretatuko 
dituzten piezen artean, eskual-
deko beste protagonista batek 
lekua izango du: Sabin Salaberri 
aramaioarrak, Urrezko Zeledoiei 
zuzendutako ereserkia hark kon-
posatutakoa da-eta. Horrez gain, 
Alaves taldearen ereserkia ere 
joko dute, zuri-urdinen jarrai-
tzaile sutsu den Gorosperi eskai-
nita, ziur asko.

Aipagarria da, baita ere, eki-
taldian parte hartuko duen tal-
dearen handitasuna, 30 musika-
ri izango baitira oholtza gainean. 
Gainera, ez da ahaztu behar bi 
dantza talde eta abesbatza bat 
ere arituko direla lanean; beraz, 
ikuskizun jendetsua izango da, 
zalantzarik gabe.

sarituak eta "karguaren" lana  
Bada, saria datorren egubakoi-
tzean jasoko badute ere, abuztuan 
hasi ziren Velez de Mendizabal 
eta Gorospe Urrezko Zeledoi sari-
tuen "karguak" dakartzan lanak 
betetzen.

Besteak beste, Gasteizko jaie-
tan, txupinazora gonbidatu zituz-
ten, baina jaietako egitarau ofi-
zialari amaiera emateko ardura 
ere euren gain izan zuten.

Eskaintza egin behar zioten 
Andre Mari Zuriari San Miguel 
elizan, eta Velez de Mendizaba-
lena ezohikoa izan zen. Izan ere, 
bertsoa egin zion Andre Mari 
Zuriari, eta hala esan zion: " Ama 
zera-ta Gasteizen alde / zuk zer 
egingo ez dezu! / Zure aurrera 
etorri gera / zintzoki eta umiltsu 
/ Zure ohorezko jai hauetan / 
gorde gaitzazu osasuntsu".

Musika, dantza eta kantua 
urrezko zeledoi sarietan
jose mari Velez de mendizabal aramaioarra izango da sarituetako bat

Velez de Mendizabal eta Gorospe, Gasteizko festetako pregoian.  |   jose mari Velez De menDizabal

m.t.  |  areTXabaleTa

Txalo Produkzioak konpainiak 
Ondoko hilobiko tipoa antzez-
tuko du egubakoitzean, hilak 
25, Arkupe kultura etxean, 
19:00etan. Ezinezko litzate-
keena posible bihurtuko duen 
istorioan, kanposantuak bi 
pertsonaia eta bi mundu nahas-
tuko ditu irribarre leun batez. 

Sarrerak egunean bertan 
jarriko dituzte salgai lau euro-
ren truke Arkupe kultura 
etxean, 18:30ean. 

Aurpegi ezagunak 
Iker Galartzak eta Aitziber 
Garmendiak emango diete 
bizia bi protagonistei, eta, 
oholtza gainean horren aur-
pegi ezagunak izanda, "jende 
ugari" espero dute Arkupekoek. 
Antzezlana ikusi nahi dutenek, 
beraz, garaiz gerturatu behar-
ko dute kultura etxera.

'ondoko 
hilobiko tipoa' 
antzezlana 
arkupen

Antzezlaneko pasarte bat.  |   TXalo

m.t.  |  arrasaTe

Ozenki elkarteak antolatuta, urria-
ren 30ean Mozarten Don Giovan-
ni opera eskainiko dute Amaia 
antzokian, 20:00etan. Hura ikus-

tera joateko asmoa dutenek dome-
kan bertan hasita sarrerak eros-
teko aukera izango dute, 30 euro-
ren truke. Guztira, 770 lagunek 
gozatu ahal izango dute Mozarten 

opera ezagunenaz ia hiru ordu 
iraungo duen emanaldian.

Eserlekua ziurtatuta izateko, 
Kutxabanken webgunean edota 
kutxazainetan, Udalaren webgu-

nean, Amaia antzokiko leihatilan 
edo Ozenki elkartearen helbide 
elektronikora (ozenkielkartea@
hotmail.es) idatzita eskuratu ahal 
izango dira sarrerak. 

Opera 2001 konpainiak taula-
ratuko du Mozarten obra, berta-
ko zein nazioarteko artisten kola-
borazioarekin. Besteak beste, 
Bulgariako Plevengo Orkestra 
Sinfonikoa arduratuko da isto-
rioari musika jartzeaz, Martin 
Mazik zuzendariaren gidaritza-
pean. Oholtza gaineko zuzenda-
ritza, berriz, Riccardo Canessaren 
esku izango da.

Maitasuna eta mendekua 
Mozarten operak XVII. mendeko 
Espainiara eramango du ikuslea; 
Sevillara, hain zuzen ere. Bertan, 
Don Giovanni gazte harro eta 
gonazalearen bizitza kontatzen 
du operak. Haren zerbitzari Leop-
poldok lagunduta, herriko ema-
kumeak limurtuko ditu Giovan-
ni gazteak, zerrenda luze bat 
osatu arte. 

Dena den, maitasun kontuek 
mendeku gosea ere piztuko dute 
han eta hemen, eta jauntxo gaz-
tearen azpijokoek zigorraren 
itzala ekarriko dute eszenara.

Musika Mozartena den arren, 
italierazko libretoa Lorenzo da 
Ponterena da eta hark Don Jua-
nen mitoan oinarritu zuen kon-
takizuna. Horrez gain, maitasun 
eta mendeku istorioen atzean 
karga sozial handia ezkutatzen 
du Pontek. Besteak beste, klaseen 
arteko bereizketa eta injustizia 
soziala biltzen ditu obrak bere 
xehetasunetan. Esaterako, Leo-
poldo zerbitzariak ematen dio 
hasiera obrari. Da Ponteren hau-
tu hori nahiko iraultzailea izan 
zen garairako, ohikoena pertso-
naia nagusiekin hastea baitzen.

Aktoreen zerrenda 
Giulio Boschetti baritono erro-
matarrak emango dio bizia Don 
Giovanni pertsonaia nagusiari. 
Haren morroi lanak, berriz, Alber-
to Bianchi baxuak egingo ditu. 
Jauntxo gaztearen maitaleak, 
berriz, bi sopranok antzeztuko 
dituzte. Linda Campanella Don-
na Anna izango da, istorioan Don 
Giovannik limurtzen duen lehen 
emakumea. Donna Elvira, berriz,  
Heloise Koempgen Brannyk 
antzeztuko du eta koruak egiteaz 
Opera 2001 konpainia arduratu-
ko da emanaldi osoan.

Domekan jarriko dituzte salgai 'Don 
giovanni' opera ikusteko sarrerak 
opera 2001 konpainiak taularatuko du obra, nazioarteko hainbat artistarekin

Don Giovanni operaren eszena bat, Ópera 2001 taldeak antzeztuta.  |   ópera2001
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ZApATUA, 20

giro eguzkitsua izango da, bere-
ziki goizean. Hego haizea dela 
eta, tenperatura beroak izango 
dira egunean zehar.

DOMekA, 21

Tenperaturak behera egingo du 
orokorrean zertxobait. zerua , 
berriz, oskarbi mantenduko da 
domekan.

Max. 27º

Min. 14º

Max. 26º

Min. 13º

e g u r a l d I a  as t e b u r u a n

DEBAGoIEnA

EuSKAL HErrIA

kostaldean brisa ahul bat 
sartuko da eta zapatuan 
eguna amaitzear tru-
moi-ekaitzak bota ditzake.

g a z t e  I n f O r m a z I Oa

begiraLe ikasTaroa
Begirale. oñatiko Udalak anto-
latuta, urrian hasi eta maiatze-
ra arte, zapatuetan 9.00-
14.00 eta 15.00-18.00. bal-
dintzak: 18 urtetik gora izatea. 
epea: irailak 26.

bekak
unibertsitateko beka oroko-
rrak. eusko jaurlaritza. bekak 
unibertsitateko edo goi-mai-
lako ikasketak egiten dituzten 
ikasleentzat, euskal autonomia 
erkidegoan edo estatuko bes-
te lurralde batean. epea: irai-
lak 30. nobela sorkuntza. 
ondarroako Udala eta elkar 
argitaletxea. nobelak sortzeko 
6.000 euroko beka. azken 
eguna izango da: irailak 30. 

Lana
Administrazio orokorreko 
teknikaria. azkoitiko Udala. 
adminisitrazio orkorreko Tek-

nikari lanpostua behin-behi-
neko izaeraz hautatzeko deial-
dia. baldintzak: zuzenbidean, 
zientzia politikoetan, ekono-
mikoean edo enpresaritzakoe-
tan, intendenetzia komertzia-
lean lizentziatua izatea edo 
aktuarioa edo baliokidea, 4. 
hizkuntza-eskakizuna. azken 
eguna ondorengoa izango da: 
irailak 20.

udaltzainak. errenteriako 
Udala. 10 udaltzain plaza bete 
gura dira. azlen eguna izango 
da: irailak 23.

Begiraleak eta euskara ira-
kasleak. bergarako jardun 
euskara elkartea. ikasturtean 
sor daitezkeen lan beharrei 
erantzuteko lan poltsa osatu 
gura du, euskara irakasle edo 
aisialdiko begiraleei zuzendu-
ta. azken eguna izango da: 
irailak 21. 

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

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

arrasate

egubakoitza, 19 irizar erguin, 11 943 79 12 39

zapatua, 20 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Domeka, 21 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

astelehena, 22 ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79 14 09

Martitzena, 23 etxeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

eguaztena, 24 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

eguena, 25 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

bergara

egubakoitza, 19 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

zapatua, 20 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Domeka, 21 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

astelehena, 22 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

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

eguaztena, 24 estella matxiategi 5 943 76 19 63

eguena, 25 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

OñatI

egubakoitza, 19 garate kale barria,  42 943 78 05 58

zapatua, 20 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 21 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 22 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Martitzena, 23 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 24 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 25 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

astelehena, 22 martitzena, 23 eguaztena, 24 eguena, 25zapatua, 20 domeka, 21egubakoitza, 19

12:00  debagoiena zuzenean 

13:00 motokrosa 

13:25 zorion agurrak 

13:30  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 kontzertua 

15:30 onein 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ertzak 

18:00 motokrosa 

18:25 zorion agurrak

18:30 berriak 

19:00 idemtitateak 

19:30 harmailatik 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30  debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 motokrosa 

23:50  debagoiena zuzenean 

00:20 berriak

12:00  debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 motokrosa 

13:25 zorion agurrak 

14:00  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

15:55 zorion agurrak 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 amaia dj 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 idemtitateak 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 ertzak 

23:00  debagoiena zuzenean 

23:30 berriak 

23:30 harmailatik 

00:00  debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00  debagoiena zuzenean 

12:30 ertzak 

13:30 harmailatik 

13:55 zorion agurrak 

14:00  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 idemtitateak 

15:30 onein 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 harmailatik 

17:30 ikusi irratia 

18:30 berriak

19:00 antzerkia 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak

22:00 tertulia 

23:00 berriak

23:30  debagoiena zuzenean 

00:00 berriak

12:00  debagoiena zuzenean 

12:30 tertulia 

13:30 ur eta lur 

13:55 zorion agurrak 

14:00  debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 tertulia 

16:00  debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 Varsoviako abesbatza 

18:10 motokrosa 

18:30 berriak 

19:00 idemtitateak 

19:30 amaia dj 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj

22:30  debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 tertulia 

00:30  debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

10:00 amaia dj 

10:30 motokrosa 

11:00  debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 antzerkia 

13:00 onein 

13:30 ur eta lur 

14:00 amaia dj 

14:30 idemtitateak 

15:00  debagoiena zuzenean 

16:00 astea iruditan 

16:10 motokrosa

16:30 ikusi irratia

17:30 amaia dj 

18:00 ertzak 

19:00  debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan

20:00 jaiak: debagoieneko jaiak 

20:30 amaia dj 

21:00 ertzak 

22:00  debagoiena zuzenean 

22:55 astea iruditan 

23:00 Varsoviako abesbatza 

00:00 amaia dj

10:00  debagoiena zuzenean 

10:55 astea iruditan 

11:00 ur eta lur 

11:30 amaia dj 

12:00 antzerkia 

13:00  debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 idemtitateak 

14:30 onein 

15:00 ertzak

16:00 amaia dj 

16:30  debagoiena zuzenean 

17:25 astea iruditan 

17:30 ikusi irratia 

18:15 idemtitateak 

18:45 motokrosa 

19:05 ertzak 

20:30  debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 Varsoviako abesbatza 

22:45  debagoiena zuzenean 

23:45 astea iruditan

23:55 kontzertua

12:00 debagioena zuzenean 

12:30 amaia dj 

13:00 ikusten 

13:30 jaiak: debagoieneko jaiak 

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 ikusi irratia 

18:00 ikusten 

18:30 berriak 

19:00 amaia dj 

19:30 jaiak 

20:00  debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00  debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak 

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak 

23:30 amaia dj 

00:00  debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

GoIEnA TELEBISTA ArrASATE IrrATIA

Astean zehar Arrasate Irra-
tian izan diren elkarrizke-
tak entzun ahal izango dira 
asteburuan 10:00etan, 
107.7an. Besteak beste, 
Xabier Zubizarretak Goi-
kobaluko erromeriaz hitz 
egingo du eta udal tekni-
kari Pello Garaik eta Mar-
ga Garmendiak, berriz, 
baserritarren azokaz.

asteko gainbegiratua 
zapatuan eta 
domekan, 10:00etan

Donostiako Zinemaldiari 
begira jarriko da datorren 
astelehenetik aurrera Arra-
sate Irratia. Bertan gerta-
tzen diren azken ordukoen 
eta bitxikerien berri eman-
go du 107.7ko uhinetan 
Donostian izango den Ima-
nol Gallego kazetariak. 
Beraz, gertutik jarraitu ahal 
izango da Zinemaldia.

zinemaldiaren azken 
ordukoak datorren 
astean 107.7an

as t e a  g O I e n a n

goiena

eskoziari begira 
jarriko da 'Tertulia'
eskoziaren erabakitzeko esku-
bidearen kontuak askorako eman 
du egunotan eta egoera gertutik 
aztertuko da eguazteneko Ter-
tulia saioan bailarako hainbat 
ordezkari politikorekin batera. 
larraitz zeberio aurkezleak gida-
tuko du solasaldia.
'Tertulia'
eguaztena, 22:00

sansebasTianFesTiVal.com

zinemaldian 
jasotakoak, ikusgai
martitzenean aurkeztuko da 
Loreak filma Donostiako Zine-
maldian eta bertan jasotakoak 
ikusi ahal izango dira eguazte-
neko Debagoiena zuzenean 
saioan. izan ere, imanol gallego 
kazetaria Donostian bertan egon-
go da protagonistekin.
'Debagoiena zuzenean'
eguaztena, 20:00
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1. eTxebiziTzak

103. errenTan eMan
arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan erdigunean. 80 
metro koadro ditu. bi logela, bi 
bainugela, sukaldea eta egon-
gela. igogailua eta berokuntza. 
egoera oso onean. jantzia. 659 
59 71 21 (maider) 

eskoriatza. berriztutako base-
rria jartzen da errentan. 18:00eta-
tik 21:00etara bitartean deitu 
mesedez. 693 21 52 62 

eskoriatza. etxebizitza berria 
ematen da errentan eskoriatza 
erdian. hiru logela eta bi komun. 
652 70 08 00 

 
104. errenTan HarTu

antzuola. antzuolan etxebizi-
tza errentan hartzeko asmoa 
daukagun bikote bat gara. 676 
61 15 47 

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza behar dut errentan, ahal bada 
erdigunean. hilean 500 euro 
ordain ditzaket gehienez. 688 
48 47 76 edo 610 99 42 03 

bergara. etxebizitza behar du 
errentan. hilean 400 euro ordain 
ditzaket. 637 18 07 23 

bergara. mutil gazte, langilea, 
etxebizitza bila. batendako 
modukoa edo norbaitekin osa-
tzeko. interesatuok deitu: 669 
83 38 75 

 
105. eTxeak osaTu

aretxabaleta. erdigunean 
logela ematen da errentan. 
sarraila dauka eta telebista jar-
tzeko aukera ere bai. deitu 603 
14 28 89  telefonora.

aretxabaleta. logela bat ema-
ten da errentan. etxe berria da, 
argitsua eta balkoia dauka. 662 
38 14 18 

aretxabaleta. logela bat 
errentan ematen da. bainua 
barruan dauka. argitsua eta bal-
koiarekin. 678 73 66 54 

arrasate. arrasateko mutil 
langilea, ez erretzailea, beste 
batzuekin osatzeko etxebizitza 
bila. 679 42 09 38 

arrasate. erdigunean etxebi-
zitza osatzeko 25-40 urte bitar-
teko pertsona arduratsua behar 
dugu. 678 82 69 77 (aritz) 

bergara. erdigunean logela 
ematen da errentan. bere bainu-
gela dauka. emakumeendako 
bakarrik. 602 59 38 14   

2. garaJeak

203. errenTan eMan
arrasate. uribarri etorbidean, 
unibertsitate ondoan, garaje 
itxia ematen da errentan. 609 
01 54 63 

bergara. plaza bateko garaje 
itxia ematen da errentan ibarga-
rain, autobus geltoki parean. 
665 73 98 32 

 
204. errenTan HarTu

arrasate. garajea hartuko nuke 
errentan malvina inguruan. 628 
51 40 91 

4. Lana

401. eskainTzak

arrasate. 40-55 urte bitarteko 
pertsona bat behar da etxean 
bertan bizi izateko. esperientzia-
duna. 629 05 34 02 

eskoriatzan umeak zaindu. 
eskoriatzan umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiteko emakumea 
behar da. autoa derrigorrezkoa. 
626 50 37 85 

 
402. eskaerak

arrasate eta inguruak. nes-
ka euskalduna arratsaldez edo 
astebukaeratan umeak edo 
nagusiak zaintzeko. autoa dau-
kat. 639 44 86 30

arrasaten, bergaran edo 
aretxabaletan.  neska ardu-
ratsua, eskarmentuduna, arra-
tsalde, gau eta asteburuetan 
lanerako gertu.  nagusi  eta 
umeak zaindu edota garbiketa-
rako. arrasaten, bergaran edo 
aretxabaletan. 618 14 71 34 

arrasate. mutila gertu nagu-
siak zaindu, janaria prestatu, 
etxeko lanak egin, pasioan atera 
eta abarrerako. sukaldari eta 
egoitzatan esperientzia eta eli-
kagaiak erabiltzeko titulua dau-
kat. 722 45 33 59 

bergara eta inguruak. 44 
urteko emakume arduratsu eta 
esperientzia handikoa umeak 
zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko prest. irailaren 1ean haste-
ko prest. 647 51 52 80 

bergara. emakumea lanerako 
gertu: etxeak garbitu, nagusiak 
zaindu edota sukaldean egiteko 
prest. egun osoz, etxean bertan 
bizi izaten edota orduka lan egin-
go nuke. interesatuok deitu 
mesedez telefono honetara: 631 
60 36 41 (irma) 

bergara. emakumea umeak eta 
nagusiak zaintzeko gertu. ber-
takoa naiz. 610 34 97 88 

bergara. gizonezkoa lanerako 
gertu: etxeak garbitu, nagusiak 
zaindu edota sukaldean egiteko 
prest. egun osoz, etxean bertan 
bizi izaten edota orduka lan egin-
go nuke. interesatuok deitu 
mesedez telefono honetara: 
602 07 12 06 (armando) 

bergara. lehen hezkuntzako 
gradua eta haur hezkuntzako 
zikloa duen neska gazte euskal-
duna eta langilea. goiz eta arra-
tsaldetan haurrak zaintzeko 
eskaintzen da. 648 01 32 76 

bergara. neska euskalduna 
haur hezkuntzako titulazioare-
kin, goizetan umeak zaintzeko 
prest. 684 14 95 54 

bergara. pertsona arduratsua, 
informeduna, garbiketa lanak 
egiteko gertu. 696 27 25 34 

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

Debagoiena eta Debaba-
rrena. erreferentzia onak dituen 
neska egunez lan egiteko gertu. 
garbitasunean eta etxeko lane-
tan esperientzia daukat. lege 
paperak eguneratuta. 602 04 
02 97 

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. 697 66 89 20 

Debag oiena. banatzaile, 
kamioi gidari edota zaintza lane-
tan arituko nintzateke. deitu 
603 06 66 71  telefonora.

Debagoiena. bertako neska, 
esperientziaduna, nagusiak 
etxean zaintzeko gertu. 637 18 
07 23 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua lanerako gertu: nagusiak 
zaindu, etxeko lanak egin, taber-
natan eta abar. etxean bizi iza-
ten, egun osoz edo orduka ere 
bai. 615 06 28 04 

Debagoiena. emakume espai-
niarra, eskarmentuduna, nagusiak 
zaintzeko gertu. 633 84 65 30.

Debagoiena. emakume eus-
kalduna gertu umeak edo nagu-
siak zaintzeko. ospitalean gaua 
pasatzeko ere bai. esperientzia-
duna. ainhoa. 671 35 22 60 

Debagoiena. emakumea lane-
rako gertu. etxean bizi izaten, 
orduka edota gauetan ere bai. 
630 20 12 03 

Debagoiena. erizaintza lagun-
tzailea naiz eta gauetan edo 
11:00etatik 16:00etara bitar-
tean zaintza lanak egingo nituz-
ke. autoa daukat. 617 20 59 43 

Debagoiena. garbiketak egi-
ten eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke. etxean bertan bizi 
izanda edo bestela. lege pape-
rak dauzkat. berehala hasteko 
gertu. 603 63 31 55 

Debagoiena. margoketa, igel-
tsero edota nagusi eta ezinduak 
zaintzen lan egingo nuke. oscar. 
642 50 54 27 

Debagoiena. emakumea lane-
rako gertu. eskarmentua dut 
umeak zaintzen, etxeko lanetan, 
lantegian, zerbitzari lanetan zein 
zaintzak egiten. deitu 647 10 
58 72 edo 943 79 96 25  tele-
fono zenbakira

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten edo orduka lan egingo 
nuke. 606 64 16 09

Debagoiena. geriatria titulu-
dun neska lan egiteko gertu. 
ospitalean gaua pasatu edo 
etxean gaixoak zaintzeko. autoa 
daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena. lan bila nabil 
umeak eta nagusiak zaintzeko. 
etxean bertan bizi izaten edota 
orduka. 610 99 70 46 

Debagoiena. mutil langile eta 
arduratsua lanerako gertu. 
eskarmentua dut garbitasunean 
eta nagusiak zaintzen. sukalde 
laguntzaile eta garbiketan ere 
jardun naiteke. lege paperak 
eguneratuta dauzkat. 632 26 
01 84 edo 658 74 94 63 

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu. erreferentzia ona eta 
eskarmentua dut nagusiak zain-
tzen eta etxeko lanetan. etxean 
bertan bizi izaten, egunez edo 
orduka. baserrietan ere bai. 662 
43 08 54 

Debagoiena. eskarmentudun 
neska orduka lan egiteko gertu. 
671 97 19 30

Debagoiena. mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia dut 
eta euskaraz badakit. gidabai-
mena eta autoa dauzkat. 631 
70 00 24 

D e b a g o i e n a .  n a g u s i  e ta 
umeak zainduko nituzke. baita 
asteburuetan ere. deitu 632 53 
64 11  telefonora.

Debagoiena. neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko, orduka garbi-
ketak egiteko, zein nagusiak 
lagundu edo paseoan ateratze-
ko gertu. 695 73 87 95 

Debagoiena. neska euskaldu-
na arratsaldez edo astebukae-
ratan lan egiteko gertu. 696 37 
79 74 

Debagoiena. neska euskaldu-
na nagusiak zaintzeko gertu. 
baita etxean bertan bizi izaten 
ere. klinika laguntzaile titulua 
daukat. 688 82 69 68 

Debagoiena. neska gertu 
arratsaldetan ume eta nagusiak 
zaintzeko. 696 84 19 51 

Debagoiena. neska gertu 
umeak zaintzeko, garbitasun 
lanetarako eta sukalde lagun-
tzaile aritzeko. 608 77 60 27 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu. sukalde laguntzaile, zer-
bitzari, nagusiak zaintzen edota 
garbitasunean lan egindakoa 
naiz. 663 40 92 67 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: denetariko garbiketak, 
ume eta nagusiak zaindu etxean, 
ospitalean edota egoitzan, gida-
ri, banatzaile eta abar. 696 32 
13 69 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: nagusiak eta umeak zain-
du, denetariko garbitasunak, 
baita ostalaritza eta baserrietan 
ere, edo tabernan sukaldari. 
etxean bertan bizi izaten edo 
orduka. esperientziaduna. autoa 
daukat. 697 20 00 86 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: nagusiak zaindu, tabernan 
sukaldari, garbiketak eta abar. 
autoa daukat. 636 11 23 40 

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke zerbitzari edo etxeko 
lanak egiten. 603 65 88 95 

eraikuntzan. eta obra publi-
koetan lan egingo nuke. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 628 74 12 13 

ile-apaintzaile. ile-apaintzai-
le moduan lan egingo nuke 
arratsaldetan eta zapatutan 
egun osoz. 622 59 39 87 

klinika laguntzaile. nagusiak 
eta gaixoak zaintzeko prest, 
egunez edo gauez, etxean zein 
ospitalean. 609 98 02 52 

Lanerako gertu. enpresen 
administrazio eta zuzendaritzan 
lizentziatutako gaztea lanerako 
gertu, bergaran edo inguruan. 
662 10 14 41 

 

5. irakaskunTza

501. Jaso
arrasate. 4. dbh-ko eta 6. 
mailako bi ikasleri eskola parti-
kularrak emango dizkien norbait 
behar dugu. 677 52 48 34 

 
502. eMan

bergara. ingeles eskolak ema-
ten ditut. maila guztietan. Cam-
bridge-eko eta heo-ko azterke-
tak gertatzeko ere bai. talde 
txikiak. goizetan, eguerdian edo 
arratsaldean. 618 91 32 89 

bergara. neska prest lehen 
hezkuntzako eta dbhko ikasleei 
eskola partikularrak emateko. 
685 77 40 26 

 7. aniMaLiak

701. saLDu
Txakurkumeak. san bernardo 
arrazako txakurkumeak salgai. 
abuztuan jaiotakoak dira. kon-
promiso gabe ikus daitezke. 
txertoekin eta desparasitatuta 
ematen dira. 688 66 35 20 edo 
646 72 98 47 

 
703. eMan

arratoi txakurrak. arratoi 
txakur txikiak, emeak, ematen 
dira opari. 669 89 55 74 

katuak eta katakumeak 
opari. katu helduak eta abuz-
tuan jaiotako katakumeak ema-
ten dira opari. 629 09 63 46, 
660 92 70 71

Txakurkumeak opari. lau 
txakurkume ematen dira opari. 
emeak. hilabete eta erdi dute. 
619 15 39 31 

 

8. DeneTarik

801. saLDu

Lursaila aretxabaletan. 
1.132 metro koadro. etxebizitza 
berrien atzealdean polikirolde-
gitik gertu. 618 76 34 40 

Trastelekuak oñatin. bi tras-
teleku saldu edo errentan ema-
ten dira ugarkaldeko lehenengo 
blokean. bata 9,11 metro koa-
drokoa eta bestea 11,04 metro 
koadrokoa. lurpeko garajeetan 
daude. 659 35 06 53 edo 656 
74 29 49 

 
802. erosi

eskoriatza. lursaila erosiko 
nuke. nahiago herritik gertu. 618 
76 34 40 

 

805. TrukaTu

Hizkuntza trukea. alemana 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. arrasatekoa naiz. 
669 13 20 08 

Hizkuntza trukea. Frantsesa 
praktikatu gura nuke eta trukean 
euskara edota gaztelania eraku-
tsiko nizuke. arrasatekoa naiz. 
685 76 59 73 

 
806. gaLDu

Telefonoa taxian. aurreko 
zapatu gauean, irailaren 13an, 
eibarren hartutako taxian nire 
samsung s2 mugikorra jaso 
zuen mutilari: bateriarik gabe 
egongo da eta mesedez deitui-
dazu. eskerrik asko. (joana). 
666 32 97 28 

 
807. aurkiTu

betaurrekoak bergaran. 
eguzkitako betaurreko batzuk 
aurkitu ditut espoloian. galdu 
duenak dei dezala telefono zen-
baki honetara: 659 81 72 37 

 

9. HarreManak

904. besTeLakoak

autoan Debagoienetik bas-
tidara. egunero autoz bastida-
ra joan behar dut irailetik aurre-
ra. inguru haietara doan norbai-
tekin gastuak banatu nahi ditut. 
ordutegia adosteko. deitu 680 
34 29 60  telefono zenbaki 
honetara.

Debagoienetik gasteizera. 
irailetik ekainera arte, gasteize-
ra doan norbaitekin autoa kon-
partitu nahiko nuke. 7:30ean 
irten eta 16:30-17:00ak ingu-
ruan itzultzeko. 645 00 62 79

zure iragarkiak
iragarkia JarTzeko biDeak: 

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

egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia 

bertan behera uzterik ere. goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDainTzeko aTaLak Dira:

- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. Lokala saldu/errentan. irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. 

animaliak/saldu. Denetarik/saldu.

- Profesionalen moduluak. 

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

arrasate
abokatu 

autonomoa behar 
da etxe-agentzia 

bulegoa osatzeko.
634 70 98 01
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UrTeUrrena

2013ko irailaren 23an hil zen, 64 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da,
irailaren 21ean, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Hilario 
Aranzabal Askasibar

UrTeUrrena

 'juanin' 

1955-08-01 / 2013-09-11

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da,
irailaren 21ean, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Juan Ignacio 
Unzurrunzaga Baquedano

UrTeUrrena

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

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Aretxabaletan, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 21ean, 11:00etan, 

aretxabaletako andra mari parrokian.

German 
Gonzalez de Martin Garro

UrTeUrrena

1922-06-23 / 2013-09-18

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
irailaren 20an, 19:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Jesusa 
Igartua Igartua

UrTeUrrena

 angel balzategiren alarguna 

bergaran hil zen 2013ko irailaren 16an, 91 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 21ean, 12:00etan, 
bergarako santa marina parrokian. 

—
Beti egongo zara gure bihotzetan.

Esperanza 
Muguruza Azkarate

UrTeUrrena

 

bergaran hil zen 2013ko abuztuaren 12an, 55 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2014ko irailaren 19an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 21ean, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian. 

—
Nahiz eta urrun joan mundu honetatik,
 ez duzu alde egingo gure bihotzetatik.

Andres
Argarate Aperribay

M. karmen errasti goenaga. oñatin, irailaren 10ean. 64 urte.

Francisco aguilera Martin. arrasaten, irailaren 11n. 81 urte.

isidoro agirre Larzanguren. arrasaten, irailaren 12an. 86 urte.

Luis Martin gutierrez. arrasaten, irailaren 12an. 94 urte.

segundo Vicente Martin. arrasaten, irailaren 13an. 90 urte.

M. Juana garaizabal askasibar. oñatin, irailaren 14an. 83 urte.

Maria Jesusa Mujika Laspiur. bergaran, irailaren 14an. 85 urte.

narciso beitia elkorobarrutia. arrasaten, irailaren 16an. 100 urte.

H I l d a kOa k

irailak 20
2014ARRASATEKOBASERRIKO

PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO	3.	ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

urriak 18
azaroak 15

eskeLak JarTzeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.

egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.

goiena: irakurriena Debagoienean.

asTe barruan, baiTa ere:

ArrAsATE goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

BErGArA jardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 

OñATI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA ugari janari denda: andra mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.

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 aseguru-konpainiak 
esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.



gOIENA  |  2014-09-19  |  egUbakoiTza 37ezkontzak   |    zerbiTzuak

andoni eta ainhoa 
andoni karrasko eta ainhoa Torres 
gaur, irailak 19, ezkonduko dira oña-
tin. zorionak, etxeko denon eta 
kuadrillakoen partetik, eta ondo-on-
do pasatu zuen egunean eta cos-
ta rica aldean!

Lorea eta Jon 
lorea milan eta jon Urrutia irai-
laren 20an ezkonduko dira esko-
riatzako ibarraundi museoan. 
"ondoren, denok elkarrekin gure 
ametsa jatetxean ospatuko 
dugu! zorionak, bikote, etxekoen 
eta lagunen partetik. eta prime-
ran pasatu Thailandian!".

Maite eta iban 
maite eta iban datorren irailaren 20an ezkonduko dira. Familiaren 
eta lagunen partetik, "zorionak, bikote! eta egun zoragarria pasatu!".

Leire eta ruben 
leire de paz eta ruben sanchez 
irailaren 20an ezkonduko dira 
bergaran. "zorionak, bikote! musu 
handi bat, familiaren eta lagunen 
partetik".

ana eta iñigo 
iñigo arregi eta ana ladino irai-
laren 20an bidaurretako elizan 
ezkonduko dira. "ondoren, guz-
tiok batera zelai zabal jatetxean 
bazkari batekin ospatuko dugu. 
zorionak, bikote!" (Las de Rojo). 

raquel eta Luis angel
raquel cachon eta luis angel gutierrez irailaren 19an ezkonduko 
dira. "kaixo, lagunak! espero zenuten eguna heldu da. bazen garaia! 
Tengalos A Mano.com taldearen partetik, zorionak eta ondo ospatu 
Txinako bidaian. besarkada handi bat, biontzat".

alaine eta Victor 
alaine eta Victor zapatuan, irai-
laren 20an, ezkonduko dira elo-
rrion. Familiaren eta, bereziki, 
i l o b a  m a t t i n e n  p a r t e t i k , 
"ondo-ondo pasatu eta zoriontsu 
izan, bikote!".

Merixell eta Jokin
merixell armentia eta jokin 
madinabeitia   zapatuan, irailaren 
20an, mendiolako elizan ezkon-
duko dira eta ondoren bazkaria 
eginda ospatuko dute. "ondo 
pasatu eguna eta ondoren indo-
nesian! zorionak, bikote! musu 
handi bat, familiaren partetik! 
zoriontsu izan!".

bidane eta iker 
bidane alberdi eta iker pescador 
zapatuan ezkonduko dira. "zorio-
nak, bikote! ondo pasatu zuen 
eguna eta disfrutatu costa rican. 
musu potolo bat, familiaren eta 
lagunen partetik".

M. carmen 
eta Juan Joxe 
m. carmen mendizabal eta juan 
joxe azkarraga irailaren 19an 
ezkondu ziren, orain 50 urte. 
Urrezko ezteiak zapatuan ospa-
tuko dituzte, familia guztiarekin 
batera. " zorionak eta patxo han-
di bat familia guztiaren eta, batez 
ere, mikel, Danel, eneko, nora 
eta izaro biloben partetik!".

M. carmen eta Juan 
m. carmen barrenetxea eta juan 
chups alcaraz 1974ko irailaren 
21ean ezkondu ziren bergarako 
san pedro parrokian. aurten 40 
urte betetzen dituzte ezkondu-
ta. "zorionak, bikote, familiaren 
partetik! ondo pasatu eguna!". 

Julio eta bienve 
juliok eta bienvek urrezko ezteiak ospatuko dituzte zapatuan, irai-
laren 20an, berriz ezkonduta. "zorionak, bikote, ezkonduta 50 urte 
betetzeagatik. ondo-ondo pasatu egun horretan, zuen lagunen 
partetik!".

Jose Mari eta Josefa 
jose mari goitiak eta josefa 
zubizarretak 50 urte beteko 
dituzte ezkonduta irailaren 20an. 
meza maringo elizan izango da, 
12:30ean, eta ondoren gure 
ametsa jatetxean ospatuko dute 
familiarekin. "zorionak eta musu 
handi bat, etxekoen partetik! 
ondo pasatu eguna!".
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Musika

oÑaTi Lotus edde-khouri eta 
Jean-Luc guionnet
Bertze Musiken Jaialdia delakoan 
emanaldi bikoitza egingo dute. 
Lotus Edde-Khouri (20:00) Parisen 
bizi den dantzaria eta koreogra-
foa da. Bere lana oinarritzen da 
dantzaren eta gorputz mugimen-
duen bidez espazioaren eta den-
boraren artean sortzen diren 
komunikazioen inguruko iker-
ketan. Bestalde, Jean-Luc Guion-
net (21:00) bereziki musika elek-
tro-akustikoaren eta inprobisazio 
askearen alorretan egindako 
lanarengatik da ezaguna. 
gaur, egubakoitza, arantzazuko santutegian, 
aipatutako orduetan. 
 
araMaio The romanticos 
The Romanticos taldeak bigarren 
diskoa erakutsiko du. 
gaur, egubakoitza, sastiñan, 20:00etan. 

osPakizunak

anTzuoLa elkartasun Festa
Anelkarren eskutik Kongoko eta 
Senegalgo proiektuetarako dirua 
batzeko festa egingo dute. Mar-
mitakoa, tortillak eta pintxoak 
egongo dira Zurrategin.
gaur, egubakoitza, zurrategin, 19:30ean.

eskoriaTza elkartasun garagardo 
azoka
Domekara arte egingo dute gara-
gardo azoka. Han batutako dirua 
zaharren egoitzako lanak ordain-
tzeko erabiliko da. 
etzi, domekara arte, eskoriatzan. 

arrasaTe goikobaluko erromerixie 
bigarrenez
Zuztarrak Errotuz taldearen, 
Arrasateko Udalaren eta herriko 
hainbat elkarteren elkarlanari 
esker bigarren urtez dator Goi-
kobaluko Erromerixie. Aspaldi-
ko ohitura berreskuratzeko hel-
buruarekin askotariko ekintzak 
egingo dituzte.
bihar, zapatua, goikobalun, egun osoan. 

eLgeTa xViii. sagardo eguna
Elgetako gaztetxearen eskutik: 
tortilla lehiaketa (18:00), triki-po-
teoa (20:30) eta bertso-afaria (22:30). 
bihar, zapatua, mendizaleen plazan, 18:00etan. 

arrasaTe Mendian hildakoak 
oroitzeko eguna
Mendian hil diren mendizaleak 
gogoratzeko eguna izango da 
domekakoa. Txalapartariak, ber-
tsolariak eta dantzariak izango 
dira, besteak beste. 
etzi, domeka,  besaiden, 10:45ean. 

arrasaTe bizipozaren Jaia
Egun osoko festa egingo dute 
Irrien Lagunak Gizartegintzare-
kin batera Arrasateko hainbat 
taldek eta eragilek; tartean, Goie-
nak. Elkartasun jaia izango da. 
etzi, domeka, seber altuben, 10:00etatik. 

uMeak

eLgeTa ipuinen ordua 
Lorea Larrañagaren eskutik Udal 
Liburutegian. Euskarazko saioa 

egingo du neska-mutikoekin. 
Sarrera irekia eta doan. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:20ean. 

oÑaTi Haurren danborrada 
San Migel jaietako danborrada 
egingo dute herriko neska-muti-
koek. Santa Marinatik hasita 
kalerik kale ibiliko dira. Azken 
alardea plazan egingo dute. Ostean, 
buruhandiak eta erraldoiak.
bihar, zapatua, kalerik kale, 18:00etan.

HiTzaLDiak

bergara Jexus Larretxearen 
hitzaldia
Aholkulari mikrobiotikoak hona-
ko berbaldi hau egingo du: Ying 
eta Yang-aren bidez zoriontsuago 
bizi. Hitzaldi irekia izango da.
gaur, egubakoitza, irizar jauregian, 19:00etan. 

bergara 'Posible al da mugak 
zigorrik gabe' hitzaldia
Seme-alabei jartzen zaizkien 
mugak eta zigorrak nola neurtu 
azalduko du Nerea Mendizabalek. 
irailaren 24an, haurreskolan, 17:30ean. 

oÑaTi burujabetzaren eta 
eskubideen gaineko hitzaldia
Ortzi Letamendia izango da hiz-
laria. Deialdi irekia egin dute.
irailaren 24an, kultura etxean, 19:00etan. 

erakuskeTak

oÑaTi 'amets kabi'
Erakusketan parte hartzen duten 
eskultoreak dira: Ricardo Ugar-
te, Jose Ramon Anda, Jose Zugas-
ti, Iñaki Ruiz de Egino, Iñigo 
Arregi, Iñaki Olazabal, Koldobi-
ka Jauregi eta Guillermo Olmo. 
Guztira, 24 eskultura. Egile bakoi-
tzaren hiruna lan. Erakusketaren 
ordutegia da: egubakoitzetan eta 
zapatuetan, 11:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 19:00etara; eta 
domeketan, 11:00etatik 14:00etara, 
urriaren 19ra arte,  gandiaga topagunean. 

bergara Jose Maria arteagaren 
marrazkiak
Gaztetatik hasi eta bere azken 
urteetara arte, Arteagak eginda-
ko marrazkien bilduma da. Argaz-
kiak diruditen marrazkietan, 
bere egunerokotasuna islatzen 
zuen. Gehienetan, lumatxoa eta 
tinta txinatarra erabiltzen zuen. 
irailaren 28ra arte, aroztegi aretoan. 

bergara 'gure esku dago' argazki 
erakusketa
Ekainaren 8an egin zen giza katean 
jasotako argazkiak ikusteko azken 
eguna da gaur, egubakoitza.
gaur, egubakoitza, da azken eguna. 

bergara ageriko 41. pintura 
lehiaketa lanak 
Pintura lehiaketara aurkeztuta-
ko lan onenak daude ikusgai. 14 
margolan aurkeztu zituzten. 
urriaren 5era arte, udaletxean, egunero. 

berTsoak

eLgeTa alaia Martin eta Julio soto 
bertsotan
Alaia Martin eta Julio Soto ber-
tsolariek gaztetxean egingo duten 

afarian parte hartuko dute. Txar-
telak erosteko azken eguna gaur 
da, egubakoitza, Haizea tabernan. 
Txartelak, 10 euro. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean. 

besTeLakoak

eLgeTa ipuin saioa, helduendako
Roman Marzana ipuin kontalari 
elorriarrak La mirada izeneko 
saioa egingo du, gazteleraz. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 22:00etan. 

eLgeTa Vespa eta Lambretta eguna
Vespa eta Lambretta motorren 
topaketa eta erakusketa egingo 
dute. Jarraian irteera, eta baz-
karia Intxorta elkartean. 
etzi, domeka, mendizaleen plazan,  11:00etan. 

anTzerkia

areTxabaLeTa 'ondoko ilobiko 
tipoa' antzezlana
Neskatila pinpirin bat (Aitziber 
Garmendia) baserrian, eta base-
rritar bat (Iker Galartza) operan; 
ezberdinak diren bi mundu elka-

rren alboan. Maila soziokultural 
ezberdineko bi lagun aurrez aurre. 
Sarrerak, lau euro. 
irailaren 25ean, zaraian, 19:00etan.

Deia

oÑaTi Wii eta xbox jolasak
Ume guztiendako, Txaloka ludo-
tekaren eskutik. 
gaur, egubakoitza, Foruen plazan, 16:45ean. 

oÑaTi 'Look' aldaketa
Ume guztiendako deialdi irekia. 
Nork bere itxura aldatzeko auke-
ra izango dute txikienek. 
irailaren 22an, txaloka ludotekan,  16:45ean. 

bergara biodantzako
Mariaren Lagundia ikastetxean 
Elkartasun guneak irekiz delako 
ekimena egingo dute, Biodantza 
astearen baitan. Izena emateko, 
deitu 626 66 12 92 telefonora eta 
Mentxurengatik galdetu. 
irailaren 22an, biodantza bai elkartean, 
18:30ean. 

oÑaTi auzoetako plastiko bilketa
Baserrietako plastiko zuriak eta 
beltzak batuko dituzte ohiko lekue-
tan: Zañartun, Zuazola inguruan; 
Murgian, Asentzio ermitaren 
ondoan; Olabarrietan, autobus 
geltokian; eta Eteo atzealdean. 
Plastikoak aurreko egunean ate-
ra beharko dira. 
irailaren 23an, aipatutako lekuetan, 09:00etan. 

aurkezPena

arrasaTe Liburu aurkezpena
Sun Bear Y Wabun idazlearen 
La rueda medicinal delako libu-
rua aurkeztuko dute Arrasaten. 
Ostean, Mudra Griebelek berbal-
dia egingo du liburuaren gainean. 
Biak ala biak ekitaldi irekiak 
izango dira. 
irailaren 24an, kulturaten, 18:30ean. 

DanTza

areTxabaLeTa 'beinke-Loramendi' 
dantza entsegua
Beinke-Loramendi dantza entsea-
tzeko deialdia egin du Loramen-
di elkarteak. Udaletxe zaharrean 
elkartuko dira. 
irailaren 24an, udaletxe zaharrean, 19:30ean.

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

non-zer iraila 19
iraila 25

goiena

oÑaTi nazioarteko artzain 
Txakur Txapelketa
55. aldiz batuko dira Santa 
Lutziako zelaian nazioarteko 
artzain txapeldunak. Guztira, 
13 txakurrek parte hartuko 
dute. Tartean, Debagoieneko 
ordezkari bat: Fernando Etxe-
barria aramaioarraren Argi 
txakurra. Abuztuan, Arabako 
txapelketa irabazi izanagatik 
lehiatuko da Oñatin.
etzi, domeka, santa lutzian, 10:30ean.

angelsaigos.blogspoT.com

arrasaTe Donostiako orfeoia
Arrasateko Goikobalu abesbatzaren 25. urteu-
rreneko ekitaldien barruan, Donostiako Orfeoiak 
kontzertua egingo du Amaia antzokian. Goiko-

balukoek esan dutenez, "ez da kontzertu sinfo-
nikoa izango", baina "pianistak egongo dira eta 
kontzertu ederra eta berezia izango da".
bihar, zapatua, amaia antzokian, 20:00etan

zerbiTzuak
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beHakeTa

oÑaTi eguzki behaketa
Ilatargi Astronomia Taldeak eguz-
ki behaketa egingo du. Telesko-
pioak muntatuko dituzte, gertu-
ratzen den edozeinek eguzkia 
ikus dezan; besteak beste, eguzki 
beltzuneak eta protuberantziak. 
bihar, zapatua, Foruen plazan,  12:00etan. 

LeHiakeTak

eLgeTa Txorimalo lehiaketa
Txorimalo lehiaketan herritar 
guztiek parte har dezakete. Txo-
rimaloa Mendizaleen plazan era-
kutsi beharko da eguerdirako. 
Sari banaketa, 13:00etan. Hiru 
sari: 50 euro, 30 euro eta 15 euro. 
bihar, zapatua, mendizaleen plazan, 12:00etan. 

oÑaTi aire zabaleko lehiaketa
XII. lehiaketa egingo dute. Herri-
ko txokoak margotzeko aukera 
izango dute parte-hartzaileek, 
eurek gura duten teknika erabi-
lita. Sari banaketa ekitaldia 
14:30ean egingo dute. 
etzi, domeka, herriko txokoetan, 09:00etan. 

ikasTaroak

arrasaTe Herrixa Dantzan
Patxi Monterorek gidatutako 
dantza ikastaroetan izena ema-
teko epea zabalik dago hilaren 
26ra arte. Ikastaroa helduendako 
da eta bi maila ditu. 
irailaren 26ra arte, aedn edo gazte bulegoan.

arrasaTe Pintura ikastarorako 
izen-ematea
Gaur, egubakoitza, bukatzen da 
Kulturateko pintura ikastaroan 
izena emateko epea. Eskolak aste-
lehenean, hilaren 22an, hasiko 
dituzte eta Amaia Bengoa izango 
da irakaslea. 
irailaren 22an, kulturaten. 

irTeera

arrasaTe arabako lautadara 
irteera
Arabako lautada integralaren 
laugarren etapa egingo dute hila-
ren 28an: Opakua-Ziordia. Izena 
emateko egunak dira irailaren 
22a, 23a eta 24a, 19:30etik 20:30era 
arte, Besaideren egoitzan. 
aipatutako egunetan, besaideren lokalean.

kiroLa

eLgeTa intxortako igoera
Interesatuek Mendizaleen plazan 
eman beharko dute izena 10:20tik 
aurrera. Gainera, 12 urtetik behe-
rakoek Salbador Ermitarako 
igoera egingo dute. 
bihar, zapatua, mendizaleen plazan, 11:00etan. 

bergara 'kirola kalera' eguna
Seminarioko patioa, Ibargarai eta 
Udal Pilotaleku ingurua kirolez 
beteko dira. Udalak eta gainon-
tzeko kirol taldeek euren eskain-
tza kalean erakutsiko dute. Bes-
talde, hilaren 22an eta 23an ate 
irekiak egingo dituzte Agorrosinen. 
etzi, domeka, bergarako kaleetan, 11:00etan. 

www.UsUrbilonline.com

areTxabaLeTa 'galtzagorriei 
to, inaxito!' antzezlana 
Trikuharri taldeak 5-12 urte 
artekoendako bertso-antzerkia 
egingo du. Inaxito eta Marga-
rita laminaren istorioak kon-
tatuko dituzte. Euskal mitolo-
giaren pertsonaien  errepasoa 
egingo dute Xabier Sukia, 
Gorka Tolosa eta Ibai Esoain 
aktoreek. Sarrerak leihatilan 
eros daitezke hiru eurotan. 
etzi, domeka, arkupen, 17:00etan. 

ZIneMA
oÑaTi

KULTUrA ETxEA

el hombre mas 
buscado
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

eibar

ANTZOKIA

el niño
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

como entrenar a tu 
dragon 2
zapatua eta domeka: 
17:00.

gasTeiz

BOULEvArD

asi en la tierra como 
en el infierno
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
zapatua eta domeka: 
16:40.
egubakoitzetik eguenera: 
18:40, 20:40, 22:40.

el corredor del 
laberinto
egubakoitza eta zapatua. 
00:45.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 20:05, 22:25.

si decido quedarme
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
zapatua eta domeka: 
15:55.
egubakoitzetik eguenera: 
18:05, 20:15, 22:25.

boyhood
egubakoitza eta zapatua: 

16:15, 19:30, 22:45. 
domeka: 15:30, 18:45, 
21:55.

betibu
egubakoitza eta zapatua: 
00:20.
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 22:20.

el niño
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
zapatua eta domeka: 
16:00, 17:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 19:45, 21:30, 
22:30.

en el ojo de la 
tormenta
egubakoitza eta zapatua: 
00:50.

Libranos del mal
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:25.
astelehenetik eguenera: 
18:15, 21:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00, 22:15.

guardianes de la 
galaxia
egubakoitzetik eguenera: 
19:50.

Lucy
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik eguenera:  
18:15, 20:15, 22:15.

infiltrados en la 
universidad
zapatua eta domeka: 
15:50.

Hercules 3D
zapatua eta domeka: 
16:00.

Hercules
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
egubakoitzetik eguenera: 
18:10, 20:20, 22:30.

La abeja Maya 3D
zapatua: 15:50.

La abeja Maya 
(euskaraz)
domeka: 15:50.

La abeja Maya
egubakoitzetik eguenera: 
17:50. 

operacion cacahuete
zapatua eta domeka: 
15:30.

como entrenar a tu 
dragon
zapatua eta domeka: 
15:50.
egubakoitzetik eguenera: 
17:55.

Transcendence
eguaztena: 22:20.

el hombre mas 
buscado
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:25.

fLOrIDA

el corredor del 
laberinto
egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

guardianes de la 
galaxia
zapatua eta domeka: 
12:00.

La gran seduccion
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

operacion cacahuete 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
12:00.

Tres mentiras
egubakoitzetik eguenera: 
16:45, 20:30.

betibu

egubakoitzetik domekara: 

18:30, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

18:30.

el niño

egubakoitza: 17:15, 

19:45, 22:30.

zapatua eta domeka: 

12:00, 17:15, 19:45, 

22:30.

astelehenetik eguenera: 

17:15, 19:45.

el hombre mas 

buscado

egubakoitzetik domekara: 

18:00, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

18:00, 20:20.

antes del frio invierno

egubakoitzetik eguenera: 

20:15.

como entrenar a tu 

dragon 2

egubakoitza: 16:30.

zapatua eta domeka: 

12:00, 16:30.

sacro gra

egubakoitzetik domekara: 

18:30, 20:20, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

16:45, 18:30.

Hercules

egubakoitzetik eguenera: 

16:45.

Yves saint Laurent

egubakoitzetik domekara: 

18:30, 20:20, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

18:30, 20:20.

F ilm bati buruzko kritika 
onak irakurtzen 
ditugunean, gogotsu 

joaten gara zinema-aretoetara, 
lan ederra ikusteko 
itxaropenarekin.  orokorrean, 
premisa hori betetzen bada 
ere, izaten dira salbuespenak. 
Hori bera da El congreso-ren 
kasua. Aipatutako kritika onei, 
Ari Folmanek duela urte batzuk 
Vals con Bashir animazio lan 
interesagrria egin zuela eta 
robin Wright, Harvey Keitel 
edo Danny Huston filmaren 
aktoreak direla gehitzen 
badiegu, normala da zinemara 
gogotsu joatea. Ezin dugu 
ukatu film originala eta 
arriskutsua dela, baina honekin 
batera handinahia eta 
kriptikoegia da.. 

El congreso bi zatitan 
banatzen da: lehenengo zatian 
aktore errealak dira 
protagonista eta bigarrenean 
animazioko irudiak. robin 
Wrighti zinema-estudio batek 
proposamen bitxi bat egiten 
dio: eskaneatu egingo dute eta 
estudioa izango da bere 
irudiaren jabea, gura dituen 
pelikulak egiteko. Aktoreak 
dirua jasoko du trukean, baina 
ezingo du inoiz gehiago 
zineman lanik egin. Zati hau 
interesagarriagoa da: 

aktorearen zalantzak, 
familiarekin dituen 
harremanak, bizitzan erabaki 
ahalmena galtzeko eta 
bizimodu geroz eta 
inpertsonalagoa izateko 
arriskua, estudioen eta 
teknologien berrien indar 
suntsigarria... Dena den, lehen 
zatian tonu pedantea igartzen 
da: aktore batzuen 
interpretazioan, 
eskaneatzearen eszenan… 
Dena den, ikusleak bere 
jakin-mina bizirik manten 
dezake. Bigarren zatia beste 
gauza bat da. Denboran urte 
askoko jauzia gertatzen da. 
pertsonak irudi bihurtu dira eta 
mundu birtual baten 
murgilduta bizi dira. pelikulan 
etorkizuneko mundu hotz eta 
inpertsonal bat erakutsi nahi 
zaigu. Etorkizunari buruzko 
kabala arraroak  egiten dira eta 
egoera eta pertsonaia  
ulertezinak agertzen dira filma 
benetan aspergarri eta astun 
bihurtu arte.

Etorkizun astuna

ANtONIO ZABAlA

kRITIkA

eL congreso  
zuzendaria: ari Folman.
Herrialdea: aeb.
aktoreak: robin Wrigth, harvey keitel, 
danny huston.
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t I r a b I r a k a

IdOIA 
EtxEBErrIA

D
anbor hotsa, Kontxa-
ko pasealekuan. Jen-
de multzoa pilatuta, 
alde bietan, begira. 

Batukada bat dator. Niki kolo-
retsuak, zapiak buruan. Tal-
de informala eta alaia. Alda-
rrikapenen bat izango da... 
Baita zera ere!  Barregura, 
atzetik datorrena ikusitakoan: 
korbatak, esmokinak, gomi-
na; pamelak, soineko disti-
ratsuak, takoiak. Ezkontza 
bat da. Lehenengo ilaran, 
ezkonberriak. Dantzan edo, 
poz-pozik. Eta segidan, gon-
bidatu guztiak. Baina orde-
natuta, lerroka. Ez edonola. 
Gehienak oinez, dantzan oso 
gutxi. Eta edadetuenak serio
-serio. Hileta aurpegiarekin. 
Feriako tximino sentitzen 
direlako, beharbada? 

Dronak ere "modan" jar-
tzen ari dira ezkontzetan. 
Hegan egiten duten robotak. 
Ezkonberriak plaza erdian 
dantzan, eta robota airetik 
irudiak hartzen. Bideoa You-
tuben jartzen dute gero. Eta 
badaude ezkonberriei heli-
koptero bidaia oparitzen die-
ten jatetxeak ere!  Andoainen 
bada bat, eta ez da bakarra. 
Bazkaria bertan hartuz gero, 
jatetxeraino hegan eramaten 
zaituzte. Aimar Irigoien harri 
jasotzailea ere halaxe joan 
omen zen, Errezildik ez dakit 
nora. Brad Pitten pare. Peli-
kulak ikusteko, ez dago Zine-
maldira joan beharrik.

Danborrak eta 
dronak

a z k e n  b e r b a

mIrEN ArrEgI  |  arrasaTe

Arrasate Zientzia Elkarteak hain-
bat eta hainbat elementu bitxi ditu 
Arrasateko egoitzan; herriko onda-
rea mantentzeko misio horretan 
ekarpen eta dohaintza asko jasotzen 
ditu taldeak: argazkiak, dokumen-
tuak, liburuak, objektu zaharrak... 
Horietako bakoitzak du istorio bat, 
bizitza bat. 

Tartean badira garai bateko 
Zerrajerako objektuak, orduko 
nominak jasotzen dituzten liburuak  
eta baita lantegiko bulegoen erai-
kina itxi zenean berreskuratutako 
dokumentu bitxi bat: Pio XII.a Aita 
Santuak Zerrajerako langileak 
bedeinkatuz egindako 1942ko idatzi 
bat: “Bedeinkapen bat da, Pio XII.
ak Zerrajerako apaizari bidalitakoa. 
Bertan, langileen alde otoitz bat 
egiten du”, dio Jose Anjel Barru-
tiabengoak, AZEko kideak.

Berreskuratutako ondarea 
Hain justu ere, Barrutiabengoak 
berak berreskuratu zuen Pio 
XII.aren idatzia Zerrajerako 
bulegoetatik gauzak botatzen 
hasi zirenenean. Lantegiko prak-
tikantea zen orduan eta erizain-
degiko leihotik ikusten zuen 
nola hainbat eta hainbat objek-
tu botatzen zituzten. “Zakarron-
tzira botatzen ziren horiek guz-
tiak ikustera joaten nintzen ni 
eta gauza asko eta asko erreku-
peratu nituen; tartean, doku-
mentu hau”. Eta gaineratu du: 
"Aurretik ez nuen inoiz ikusi, 
zakarrontzian ikusi nuen lehe-
nengoz eta hartu egin nuen. Uste 
dut ondo adierazten duela garai 
hartan Zerrajerak zuen indarra 
eta boterea”. Idatzia koadro bat 
da gaur egun, eta Arrasate Zien-
tzia Elkartearen bulegoetan dago. 

pio XII.aren sinadura, 1942an Zerrajerara bidalitako idatzian.  |   m.a Jose Anjel Barrutiabengoa, koadroarekin, AZEko bulegoan.  |   miren arregi

pio Xii.a aita santuak 1942an zerrajerako langileak bedeinkatuz bidalitako idatzia du azek

zakarrontzitik berreskuratu zuen jose anjel barrutiabengoak idatzia, orain dela 20 urte inguru

Pio xii.ak, zerrajerakoak bedeinkatu
b u k at z e kO


