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JOsu BIlBAO  |  arrasate

Domekan, irailak 25, herritarrek 
euren botoa emateko aukera izan-
go dute Eusko Legebiltzarra osa-
tuko duten legebiltzarkide berriak 
hautatzeko. Goienak mahai-ingu-
rua egin du alderdi nagusietako 
bost hautagairekin.
Industriak gero eta pisu txikiagoa 
du euskal ekonomian. Enpresa esan-
guratsuak ixten dabiltza. gertuan: 
Fagor etxetresnak, Candy, Arcelor 
Zumarragan, Bergaran ere larri. Ze 
politika zehatz daukazue ekonomia 
eta enplegua sustatzeko?
Pello Urizar: Industria politika 
sustatzeko berritasuna eta berri-
kuntza ezinbestekoak dira. Iker-
keta, garapen eta berrikuntzan 

inbertitu behar dugu, eta guk 800 
milioiko diru funtsa aurreikusten 
dugu horretarako. Formazioa 
beti hobetu beharreko gauza bat 
da, baina egun dugun arazo nagu-
sia lan erreforma da. Gainera, 
266.000 pertsona erretiratuko dira 
hurrengo urteetan eta postu horiek 
ordezkatuko dituztenak miseria 
gorrian etorriko dira. Eskualdez 
eskualde bai, baina plangintza 
orekatua egin behar dugu. 
Joseba Egibar: Argi dago gure 
ekonomiaren motorretako bat 
industria dela. Garai bateko pisu-
rik ez du, baina gure ekonomiak 
hazkunde bidea hartzen badu 
horrek orekatua eta sendoa izan 
behar du. Ez gaur egun sortzen 

diren enplegu gehienek duten 
prekarietatearekin. Berrikuntza, 
ikerketa eta gai guztiek bultzada 
behar dute. Bestalde, gizarte babes 
politika guztiak ere bultzatu behar 
dira. Gizarte orekatua eraiki 
behar dugu. Hazkunde ekonomi-
koa industriaren eskutik, eta 
baita beste sektoreen aldetik ere.
Julen Bollain: Industriari eta 
ekonomiari orokorrean garran-
tzia ematen diogu. Ikerketan eta 
berrikuntzan gehiago egin behar 
dugu. Inbertsioan, %1,94tik %3ra 
pasatu nahi dugu. Trantsizio 
energetiko bat ere behar dugu. 
Energia efizientzian bultzada bat 
eman behar dugu. Kalitateko 
enpleguak sortu nahi ditugu, eta 

hori sektore ezberdinetan egin 
behar dugu. Merkatu globalean 
lehiatu nahi dugu, baina kalita-
tearekin, ez soilik prezioarekin.
Eneko Andueza: Bakoitzak for-
mula ezberdinak ditu, baina ados 
jar gaitezke industriaren garran-
tzian. Baita gizonen eta emaku-
meen arteko ezberdintasuna sol-
datetan, hor dezente dugu egite-
ko. Eskualde askok krisia gogor 
jaso dute. Eskualde horiei garran-
tzia ematea ezinbestekoa da eta 
plan bereziak martxan jarri behar 
dira. Nazioarteko bilakatzeari, 
ikerketari... garrantzia ematea 
ondo dago, baina eskualdeko plan 
horiei garrantzia eman behar 
diegu.

Juana Bengoetxea: Dugun ara-
zorik handiena mundua azkar 
aldatzen doala da. Epe luzera 
begiratzea bi urtera begiratzea 
da. Baita industriaren bizitzan 
ere. Formazioan jarri behar dugu 
benetan gure indarra. Edozein 
enplegutarako jende oso formatua 
behar dugu. Dugun drama da 
jendeak ez duela oso prestakuntza 
ona. Politikariek enplegua sortzen 
bakarrik laguntzen dugu. Gure 
iritziz, oso garrantzitsua da tra-
bak kentzea. Ez du behar izan 
zaila enpresa batendako haztea.
Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Nafarroa dira aurreratuenak gizar-
te politiketan. Batzuek, hala ere, 
atzera egin dugula uste dute eta 
beste batzuk kritiko dira diru-sa-
rrerak bermatzeko errentak (RgI) 
etorkinak erakartzen dituelako. Zer 
uste duzue?
P.U.: Batzuetan ematen du erki-
dego hau oasi batean dagoela, 
pobreziatik kanpo, dena ondo 
doala… Pobrezia erreala herrial-
de honetan ere badago. Haur eta 
nerabeen kasuan, pobrezia errea-
laren kasuak bikoizten ari dira. 
Beraientzako proiektu konkretu 
bat egin behar dugu. Zerga poli-
tikak aldatzeko aukera ere bada-
go. Diru gehiago lortzeko aukera 
badago. Erkidego honek zorra 
kudeatzeko gaitasun ekonomikoa 

kanpainaren gai nagusiak 
jorratu dituzte hautagaiek

Bost alderdi nagusietako hautagaiak, mahai-inguruan, goienan

eusko legebiltzarrera eraman nahi dituzten politikak azaldu dituzte

Julen Bollain, Juana Bengoetxea, Joseba Egibar, Txomin Madina (aurkezlea), Pello Urizar eta Eneko Andueza mahai-inguruaren une baten.  |   jagoBa domingo
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badu. Aurrekontuak bi atal ditu, 
gastuak eta sarrerak, eta sarrera 
berriak lortu behar ditugu. 
J.E.: Herria eraiki nahi dugu, 
baina ez nolanahi. Gizarte ore-
katua. Gastu soziala pertsonengan 
inbertitzen ari gara. Europarekin 
alderatuz, 6 estatu ditugu aurre-
tik, gizarte ezberdintasun taula 
neurtzen duen horretan. Osatuta 
dugun sistema hori denboran 
mantentzea nahi badugu, ez deza-
gun zorrarekin finantzatu. Erre-
kurtso propioak ere sortu behar 
ditugu. Sistemak porrot egiten 
badu, hurrengo belaunaldiak ez 
du aukerarik izango.
J.Bo.: Babes soziala handitu behar 
da. Neurri zehatzak ditugu, per-
tsonetara joan nahi dugu eta ez 
familietara. Gestio hauek Lanbi-
detik ateratzea nahi dugu. Gaur 
egun RGIa jaso ahal duten %25ek 
ez dute jasotzen. Horregatik, indi-
bidualizatu egin behar da. Beste 
organismo bat behar dugu horre-
tarako. Gainera, Europan presio 
fiskala %39,5ekoa da eta Euska-
din %31koa. Hor ere ibilbidea 
dugu. Gehien dutenek gehiago 
ordaintzeko, hain zuzen ere.
E.A.: RGIa eta Lanbideren pape-
ra eskutik doaz. Lanbidek langi-
leen munduan edo enpleguaren 
munduan sartzeko bide bat izan 
behar du. Guretako sistema mol-
datu eta pixka bat berritu behar 
da. Batzuetan, aitona-amonek 
euren pentsioekin familia osoa 
babesten dute. Iragan legealdian 
ekimenak aurkeztu ditugu, pobre-
zia energetikoari aurre egiteko, 
adibidez. Arazo berri horiei aurre 
egiteko malgutasuna behar dugu.
J.Be.: Pobrezia energetikorako 
dira larrialdiko laguntzak, adibi-
dez. Lanbide lana aurkitzeko da. 
Zer lan aurkitu behar du alargun 
batek? Horrek Lanbidetik kanpo 
egon behar du. Lanbiden lana 
bilatu behar dute, baina osagarri 
bat eskatzeko ez dira denak Lan-
biden nahastuta egon behar. Lan-

bide saturatuta dago, gainera.
sozialistek diote euskaraz ez daki-
tenak baztertuta daudela Euskal 
Autonomia Erkidegoan euskal admi-
nistraziora heltzeko aukerei dago-
kienez. Hala uste duzue?
P.U.: Euskarak, batzuetan, zerbait 
folklorikoa izan behar duela ema-
ten du. Euskara administrazioa-
ren lan munduan ehuneko ehu-
nean izan behar dugu. Euskaraz 
lan eta zerbitzu hizkuntza izatea 
nahi badugu, maila berean jarri 
behar dugu. Gaztelera ez dakie-
nak ez du lekurik inon, adibidez. 
Garantia osoz izan behar du lan-
gileak gaitasuna ez bakarrik mos-
tradorean dagoenarekin hitz 
egiteko, baizik eta txosten bat 
jasotzeko...
J.E.: Urduritasunaren ondorio 
izan da PSEren bideo hori, nitxo 
baten bila. Niretako, mingarria 
da. Profil batzuk gorantz eta beste 
batzuk beherantz egokitu behar 
dira, hori denok diogu. Baina Idoia 
Mendiak adibidea jarri du. Esan 
du ea nola eskatuko ahal zaion 
hirugarren profila forentse bati. 
Madrilera kirurgialaririk onena 
badoa eta gaztelera ez badaki ez 
du lekurik izango. Euskaldunon 
hizkuntza propioa euskara da.
J.Bo.: Azken urte hauetan hiz-
kuntza politika alderdien arteko 
borroka izan da. Hizkuntza edo 
euskara eskubidea euskal gizar-
te osoarena da. Euskararen era-
bilera bultzatu nahi dugu. Admi-
nistraziora joanez gero, edonork 
erantzuna gazteleraz eta euskaraz 
jasotzea nahi dugu. Nagusiei eus-
kara ikasteko diru trabak kentzea 
nahi dugu. Pertsona batek ezin 
du trabarik eduki euskara ikas-
teko.
E.A.: Kasu batzuetan baietz uste 
dugu, eta hori berrikustea pro-
posatzen dugu. Ez gara euskara-
ren kontrakoak, ezta gutxiago 
ere. Bermatu egin nahi dugu, 
babesa eman nahi diogu. Baina 
administraziora sartzeko profil 

batzuk gehiegizkoak direla uste 
dugu. Postu batzuendako eskatzen 
den profila gehiegizkoa da. Horrek 
badu zentzurik? Hori berrikustea 
txarra al da?
J.Be.: Nire ustez, guk bi hizkun-
tza ditugu, euskara eta gaztelera. 
Biak dira propioak. Jendeak esku-
bidea du edozein hizkuntzatan 
hitz egiteko. Administrazioan, 
beti esan dugu jendea edozein 
hizkuntzatan atenditu behar dela. 
Hala ere, EGA ateratzea zaila da. 
Eskatzen ditugun profilak nola-
koak diren begiratu behar dugu. 
Euskara maitatzea sustatzeko 
ezin dugu hizkuntza inposatu.
Inkestek asmatzen badute, Eusko 
legebiltzarreko hiru alderdi nagu-
siak, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin 
Podemos, erabakitzearen aldekoak 
izango dira legebiltzar berrian. 
Horrek ze aldaketa ekar ditzake?
P.U.: Erabakitzeko eskubidea 
errealitatera pasatzea planteatzen 
dugu. Iraganean egoera gogor 
batzuk bizi izan ditugu. Behin 
biolentzia gaindituta proiektu 
politiko guztiak legitimoak izan-
go zirela entzun nuen nik. Demo-
krazian oinarrituta dagoen esku-
bide bat errealitate bilakatu nahi 
dugu. Bide-orri bat planteatu, 
herri akordio baten bidez. Testu 
artikulatu bat lortu, herritarrek 
hori berresteko aukera izan behar 
dute eta kontsulta egingo genuke. 

Jakin badakigu Madrilen eran-
tzuna zein izango den. Aurretik 
lotua, eta gizartearekin berretsia 
izan behar du. 
J.E.: Estatus politiko hori gau-
zatze bidean autogobernua ego-
kitu behar dugu. Barnean proiek-
tu horrek politika publiko guztien 
ardura behar du. Jakina, abia-
puntua erabakitzeko eskubidea 
da. Espainiako gobernuak ez du 
hitz egin nahi horri buruz. Ger-
ta daiteke hara joatea eta gero 
hemen gelditzea edota urrutira-
go joatea. Aldebikotasuna behar 
da.
J.Bo.: Akordio sozial berri bat 
lortu behar dugu guztion artean. 
Kanadar ereduan oinarrituta, 
adibidez. Gardentasun lege bat 
egin zuten, eta proiektu politiko 
guztiek bide legala izan behar 
dutela, eta demokraziaren gailur 
bakarra jendea dela. Erabakitze-
ko eskubidea hor egon behar da, 
ez bakarrik lurraldeena, baizik 
eta ekonomikoa… Alderdi guz-
tiekin adostu nahi dugu guk.
E.A.: Espainian dugun arazoa 
potoloa dela uste dugu. Arazo 
horri aurre egiteko adostasun 
zabalak behar ditugu. Eredu zahar-
kitua dugu, eta Konstituzioa 
zahartuta dago. Konstituzioa mol-
datzea dugu, beraz. Sakabanake-
tara heldu aurretik, adostasun 
batera heltzea nahiago dut. EH 
Bilduk eskaintzen duena, adibi-
dez, legez kanpo dago. Boronda-
tea ez da bakarrik alde bateko 
gauza, baizik eta denon arteko 
gauza bat lortzea. 
J.Be.: Abertzaleak zarete eta uler-
tzen zaituztet. Hau Espainia ez 
balitz moduan ibiltzen zarete, eta 
gu espainiarrak gara. Euskaldu-
nak, espainiarrak, europarrak 
eta munduko hiritarrak gara. 
Independentziarekin bakardade-
ra joango gara. Hori izango da 
helburua.
EAJk gutxiengoan gobernatu du 
azkeneko bost urteotan sozialisten 

laguntzarekin. Aurreikusten duzue 
hitzarmen hori berrestea hautes-
kundeen ostean? Eta Otegik egin-
dako eskaintza EAJrekin eta Elka-
rrekin Podemosekin hitzartzeko?
P.U.: Guk argi dugu. Eskaintza 
zabal bat egin diegu EAJri eta 
Podemosi, legealdi honetan aurre-
rapausoak eman behar direla 
uste dugulako. Akordio zabal 
bezala aurrera egiteko. Gehiengo 
sendo bat behar dugu, burujabe-
tza aurrera egiteko, benetako 
bake eta bizikidetza lortzeko, 
murrizketei aurre egiteko...
J.E.: Hiru zutabe nagusi jarriko 
ditugu mahaian: enplegua, gizar-
te babes sistema hitzartzea eta 
herri honen estatu politiko berria. 
Horien inguruko sintonia eta 
identifikazioa badago jarriko gara 
ados. Kanpaina egiten diren pro-
posamenak ez dira normalean 
hain serioak izaten. Konkrezioe-
tara jaisten garenean ikusiko 
dugu.
J.Bo.: Gure koalizioaren barnean 
demokratikoak gara eta edozein 
paktu eginez gero koalizioaren 
barruan dauden guztiek bozka-
tuko lukete. Otegik egindako 
proposamena nahiko harrigarria 
egiten zaigu. Akordio bat eraba-
kitzeko eskubidean soilik oina-
rrituta egitea... Nahiko harriga-
rria egiten zaigu paktu hori orain 
mahai gainean jartzea.
E.A.: Guk ez dugu izan gober-
nuarekin eta oposizioarekin akor-
dioetara heltzeko arazorik. Guz-
tiekin jesartzeko, eta programa-
ren arabera adostasunetara 
heltzeko aukera izango dugu.
J.Be.: Enplegua da gure lehen-
tasuna, eta enpleguari buruz hitz 
egin nahi dutenekin hitz egingo 
dugu. Guretzat, oso zaila da gober-
nu bat mantentzea Kataluniako 
egoera baten bezala bukatu nahi 
dutenekin. Egonkortasuna nahi 
dugu, gauzak etorkizunari begi-
ra lantzea, ez iraganari begira 
jartzea.

eH Bilduko gipuzkoako zerrende-
tan bigarren joango da Pello urizar 
(arrasate, 1968). elektronika eta 
informatika ingeniaritza ikasketak 
egin ditu. 1996tik 1998ra gazte 
abertzaleetako idazkari nagusia 
izan zen. gipuzkoako lurralde 
Batzorde eragileko kide izan zen 
2000tik 2009ra bitartean, eta 
2007ko hauteskundeetan zinego-
tzia izan zen bere herrian, arrasaten. 
1995tik 1997ra bitartean ere bete 
zuen kargua arrasateko udalean. 
Hamargarren legegintzaldian 
(2012ko abendua) legebiltzarkide 
izan da eusko legebiltzarrean. gai-
nera, eusko alkartasuneko presi-
dente da 2009a ezkero. 

Pello uRiZaR 
eH Bildu

gipuzkoako zerrendaburu izango 
da joseba egibar jeltzalea (andoain, 
1959). lanbidez, Herri adminis-
trazioko funtzionarioa da, eszeden-
tzia egoeran. 16 urte zituela afilia-
tu zen eusko alderdi jeltzalean eta 
egin eta ordutik aktiboki ibili da 
politikan. 27 urte zituela aukeratu 
zuten gBBko presidente. eusko 
jaurlaritzako gipuzkoako lurralde 
antolaketa, etxebizitza eta kultu-
rako ordezkari izan zen 1985-1989 
legealdian. gaur egun, gipuzko 
Buru Batzarreko presidentea, eBB-
ko kidea da, eta 2012-2016 legeal-
dian euzko alderdi jeltzalearen 
bozeramailea izan da eusko lege-
biltzarrean.

Joseba egibaR 
eaj

elkarrekin Podemos alderditik 
gipuzkoako zerrendan bigarren 
doa julen Bollain, (eibar, 1990). 
26 urteko eibartarrak bi urte dara-
matza alderdi morean, eta jada 
Podemos-ahal dugu eibarko idaz-
kari nagusia izateaz gain, enpresen 
administrazio eta zuzendaritzan 
lizentziaduna da. urtebete Belgi-
kan ikasi zuen eibartarrak Facultes 
universitaires saint-louis (Bru-
sela) unibertsitatean. gainera, 
nazioarteko kudeaketan eta 
nazioarteko harremanetan mas-
terra burutu zuen ingalaterran 
(oxford). gaur egun, baldintzarik 
gabeko errenta basikoaren inguruan 
doktoretza egiten ari da eHun.

Julen bollain 
elkarrekin Podemos

Pse-eeko gipuzkoako zerrendan 
bigarren joango da eneko andueza 
(eibar, 1979). Politika zientzietan 
eta administrazioan lizentziaduna 
da (EHU). 17 urte zituela afiliatu 
zen alderdi sozialistara (euskadi-
ko ezkerraren gazteak, 31 urte bete 
zituen arte), eta egun, gipuzkoako 
Batzar nagusietan socialistas Vas-
cos-euskal sozialistak taldeko 
bozeramailea da, eibarko Pseko 
idazkari nagusia izateaz gain. 
2008tik 2016ko martxora arte, 
eibarko udalean zinegotzi izan zen, 
eta alkateorde kargua ere izan zuen. 
ordiziako udalean zinegotzi izan 
zen, bertako alderdikide batzuen 
tokia betetzeko asmoz. 

eneko andueZa 
Pse-ee

PPko gipuzkoako zerrendetan 
bigarren tokian azalduko da jua-
na Bengoetxea irundarra (Bilbo, 
1955), Borja semperren atzetik. 
dallasko arlington unibertsitatean 
(Texas) Historia eta Filosofia ikas-
ketak burutu zituen. Politikagintzan 
egin duen ibilbideari dagokionez, 
1999tik hona irungo udaleko zine-
gotzia da, eta 2005 eta 2007. 
urteen artean kirol arduraduna 
izan zen, udal berean. 2009tik 
hona, gainera, alderdi Popularre-
ko bozeramailea da irungo udalean. 
urte asko politikan eman arren, 
lehenengo aldiz aurkeztuko da 
juana Bengoetxea eusko lege-
biltzarreko hauteskundeetara.

Juana bengoetXea 
PP

j.d. j.d. j.d. j.d. j.d.

Mahaikideak, begirada baten
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Astelehenetik ostiralera: 10:00–13:30 / 16:30-20:00
Zapatuetan: 10:00–13:30 (zapatu arratsaldeetan itxita)

Parkeak, sehaskak, 
ume-kotxeak...
Merkatuko marka 
nagusienen bermearekin.

Etor zaitez!

VITORIA – GASTEIZ

Domingo Beltran 33
Tel.: 945 242 297

Benito Ginea 1
Tel.: 945 287 667

Panama 7
Tel.: 945 267 314

Florida 43
Tel.: 945 279 085

Donostia 64 (Lakua)
Tel.: 945 179 912

%50
deskontua                 koltxoietan!

eko %20 rainoko 
deskontuak!

UMETXOAREN HAMABOSTALDIA
Irailaren 30etik aurrera

JOKIN BEREZIARtuA  |  deBagoiena

Azken urte eta erdian laugarren 
aldiz, erakunde publiko bateko 
ordezkariak aukeratzeko hau-
teskundeak izango dira Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Orain-

goan, Eusko Legebiltzarra osa-
tuko duten 75 legebiltzarkideak 
aukeratzeko emango da botoa 
etzi, hilak 25, eta horretara dau-
de deituta 1.778.776 herritar. 
Debagoieneko kasuan (Aramaio 

barne), 50.400 herritar izango 
dira domekan botoa emateko 
eskubidea izango dutenak.  

emaitzen bilketa eta hedapena 
Hauteskunde egun batek dakarren 
lanaren adierazle, Segurtasun 
Sailak 3.000 pertsona baino gehia-
goko taldea gertu du Eusko Lege-
biltzarrerako hauteskundeetako 
boto-zenbaketa biltzeko eta heda-
tzeko. Emaitzak Aurkezteko Zen-
tro Ofizialak egingo ditu publiko 
datuak, Gasteizen dagoen Lehen-
dakaritzaren egoitzatik; hala ere, 
zenbatutako botoen ehunekoa 

adierazgarria denean eta hiru 
lurralde ofizialetan orekatua 
denean emango zaio hasiera datuen 
hedapen publikoari. Estefania 
Beltran de Heredia Segurtasun 
sailburua arduratuko da zenbatu 
diren lehen botoen datuak eskain-
tzeaz. Une horretatik aurrera, 
boto-zenbaketa eta botoen eta 
eserleku-banaketaren informazioa 
zabalik egingo da eta etengabe 
eguneratuko da emaitzen %100era 
iritsi arte. Sistemak "bermerik 
handiena" eskaintzen du emaitzen 
berri modu arin eta fidagarrian 
jakinarazteko.

goienak, uneoroko jarraipena
Goizean goizetik Goiena.eus-ek 
uneoroko jarraipena egingo dio 
hauteskunde egunari eta Goiena 
telebistan saio berezia egingo da 
19:45ean hasita, analista politikoe-
kin eta alderdi politiko ezberdi-
netako ordezkarien balorazioekin. 

Kanpainaren azken astean, 
alderdi politiko ezberdinetako 
ordezkariek azken egunak apro-
betxatu dituzte euren programak 
herritarrei azaldu eta euren botoa 
eskatzeko. Jarraian daude eskual-
dean egon diren ekitaldi horie-
tako batzuen kronikak. 

50.400 debagoiendar daude  
deituta etzi botoa ematera
eaen 3.000 pertsona baino gehiago ibiliko dira 
boto-zenbaketa biltzeko eta hedatzeko lantaldean

J.B.  |  Bergara

EH Bilduren Bergarako mitinean 
Arnaldo Otegi lehendakarigaiak 
hauteskundeen osterako bi solu-
zio "argi" daudela esan zuen: 
"Bata da EH Bilduren, EAJren 
eta Elkarrekin Podemosen arte-
ko itun estrategiko bat, langabe-
ziari eta erbesteratze ekonomi-
koari aurre egiteko, politika sozial 
aurrerakoiak bultzatzeko eta hiru 
herrialde hauek murrizketa sozia-

lik gabekoak izateko. Bigarren 
aukera, berriz, bizikleta estatikoan 
jarraitzea da. Gauzak ez konpon-
tzea, hau da, EAJrena, PSE-EE-
rena eta PPrena". 

Hauteskunde hauetan inde-
pendentismoaren gorakada dato-
rrela esan zuen, unionisten porro-
tarekin batera. Horrez gain, EAJ-
ri ohartarazi zion herriak 
baduela eskubidea botoa ematera 
joan aurretik jakiteko zein gehien-

goren alde egingo duten jeltzaleek: 
"Exijentzia demokratiko bat da 
hori lehenik jakitea". Elkarrekin 
Podemosi, berriz, esan zien gezu-
rrik ez esateko: "Estatuarekin 
erreferendum paktatu bat posible 
dela esaten duenak badaki gezu-
rretan ari dela. Eta hau ez dugu 
inori aurre egiteko asmoz esaten, 
baizik eta uste dugulako, nazio 
bat eraiki nahi bada, diagnosti-
koak ongi egin behar direla". 

Bestalde, Rebeka Ubera legebil-
tzarkideak konpromisoa berretsi 
zuen, Debagoieneko ospitalearen 
"egoera kezkagarria" dela-eta, 

kalitatezko osasun arretaren alde 
lan egiteko. Gainera, koalizioak 
kanpainako agur mitina egin 
zuen atzo Seber Altube plazan.   

otegi: "independentismoaren 
gorakada dator hauteskundeotan"
eH Bilduren, eajren eta elkarrekin Podemosen arteko itun estrategikoa eskatu du

Arnaldo Otegi berbetan, Bergarako mitinean.  |   eneko azurmendi

XABI gOROstIdI  |  arrasate

Elkarrekin Podemos koalizioa 
Ordaindu eta Eskuratu platafor-
metako eragileekin batu zen 
asteazkenean, Arrasaten. 

Bertan, alderdi moreko ordez-
kariek Ordainduk Mondragon 
Taldearen daukan auzia Eusko 
Legebiltzarrera eramateko kon-
promisoa hartu zuten. "Konpro-
misoa daukagu Ordainduk azal-
du digun arazoa gizarteari zabal-
tzeko eta jakinarazteko. Gaia 
aurrez ondo hausnartu eta landu 
ostean, Parlamentuan gai hone-
kiko mozio bat aurkezteko kon-
promisoa daukagu", azaldu zuen 
Amaia Arkotxa Gipuzkoako 
zerrendako laugarren hautagaiak.   

Ordaindu plataformako boze-
ramaile Mikel Olabe pozik azal-
du zen lortutako akordioarekin 
eta hauteskundeak amaitzean 
gainontzeko alderdiekin elkar-
tuko direla adierazi zuen.

elkarrekin podemosek bat 
egin du ordainduren auziarekin

Elkarrekin Podemos eta Ordainduko ordezkariak.  |  maider arregi

X.g.  |  arrasate

Asteazken arratsaldean Rafae-
la Romero eta beste alderdiki-
de batzuk Arrasateko San 
Andres auzoan izan ziren arro-
sak banatzen eta alderdi sozia-
listaren helburuak helarazten.  
"Bada garaia lehen aldiz ema-

kumezko lehendakari bat iza-
teko, eta konfiantza osoa daukat 
Idoia Mendiarengan", adierazi 
zuen Romerok. Atzo ere arrosak 
banatzen eta Alderdi Sozialis-
taren programaren berri ema-
ten ibili ziren Bergaran, San 
Martin plazan eta Matxiategin.

rafaela romero: "jendearen kezkak entzun 
eta horiek konpontzeko lan egingo dugu" 

Rafaela Romero, San Andres auzoan arrosak banatzen.  |   maite txintxurreta
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Olatz sanz (Bergara, 
1990) Argitu akade-
miako irakaslea da; bi 
karrera ditu: Haur Hez-
kuntzako diplomatu-

ra eta lehen Hezkuntzako gradua 
ingeleseko espezialitatean. Eta 
zortzi urteko eskarmentua irakas-
le lanetan: zortzi eskola partikula-
rrak ematen eta bi ingeleseko hain-
bat akademiatan, umeei, gazteei 
zein helduei ingelesa irakasten. 
2014an Argitu akademia zabaldu 
zuen eta iazko ikasturtetik buru
-belarri dihardu bertan irakasle. 
Zer ikas daiteke Argitu akademian?
Ingelesa, euskara eta gaztelania. 
Ez dago adin mugarik, haur, gaz-
te zein helduendako. Adibidez, 
bi urteko umeei eman izan diet 
eskolak. Bestalde, laguntza esko-
lak ere ematen dira. Denetik, 
Lehen Hezkuntzatik hasi eta 
Batxilergora arte, edozein ira-
kasgai. Gizarte Zientzietako Batxi-
lergoa ere ematen da. Zientzie-
takorako, berriz, ez dago ikasle 
askorik eta ez dugu irakaslerik, 
baina, beharra sortuko balitz, 
hartuko genuke irakaslea.  
Horrez gainera, zela ikasi ere era-
kusten duzue, ezta?
Bai, nahi duguna da ikaslea 
autonomoa izatea. Horretarako, 
ikasketa teknikak, zela antola-
tu materiala, apunteak zela har-
tu, azterketetarako zela ikasi… 
erakusten dugu. Antzeman nuen 
hutsunea zegoela; teoria asko 
erakusten dela, baina zela anto-
latu, zela ikasi… ez dela era-
kusten. Eta etortzen ziren ikas-
le gehienen artean arazo han-
diena horixe zela, orokorrean. 
Horrenbestez, horretan ere 
lagundu egiten dugu. Ikasketa 
teknikarik izan ezean, batzuk 
erakutsi eta gero bakoitzak bere 
erara moldatzen ditu. Eta iku-
sita norberaren beharrak edo 
erraztasunak, ezaugarri horien 
arabera bideratzen ditugu tek-

nikak; adibidez, norbait ona 
bada marrazten, orri bat idatzi 
beharrean, akaso marrazki bate-
kin hobeto ikasiko du, eta hori 
bideratzen dugu. Bestalde, ikas-
leren batek hiperaktibitatea, 
dislexia, arreta-defizita… izanez 
gero, euren zailtasun horri lagun-
tzeko teknikak ere erakusten 
ditugu.
deigarria da Argitu akademian tek-
nologia berriei ematen zaien garran-
tzia.  
Bai. Batetik, ikasleak ezin dira 
egunero, orduro, etorri akade-
miara. Beraz, beharrezko ikusten 
nuen laguntza ematea akademian 
ez daudenean ere. Eta horreta-
rako sortu genuen wiki bat; ber-
tan daude bideo tutorialak, apun-

teak, ariketak… eta materiala 
eguneratzen goaz. Adibidez, 3. 
DBHko ikasleak baldin baditugu 
eta wiki-an ez badugu aurten 
lantzen dabiltzan materiaren bat, 
ba hori gehitu egiten da. 
Whatsapp ere erabiltzen duzu…
Oso tresna garrantzitsua da. 
Pentsa, ikasleak etxean lanak 
egiten daude eta zalantzaren bat 
sortzen zaie, ez dakite zela egin 
etxeko-lan hori, eta askotan, 
aitzakia horrekin, ez dute egiten. 
Ba hori egin beharrean, Wha-
tsappetik bidal daiteke zalantza 
eta nik erantzun egiten diet. 
Horrekin batera, bloga ere badut. 
Eta hor hainbat informazio sar-
tzen dut: hezkuntzako berriren 
bat edo hezkuntzarekin lotutako 
aplikazio interesgarriren bat 
mugikorrean jartzeko…  Garran-
tzitsua da teknologia berriak 
erabiltzea, gaur egungo ikasle 
guztiak teknologia berrietan 
dabiltzalako. Eta gure helburu 
nagusia da duten baliabide guz-
tiekin eurak autonomo izatea, 

zeren eta teknologia berriak edu-
ki badituzte, baina horiek ez 
baldin badakite erabiltzen… web 
orriak aurkitzen, aplikazioak, 
edo Power Point bat erabili barik 
beste zer erabili ahal den… era-
kusten diet. 
Akademian bertan zela egiten duzue 
lan? 
Talde txikitan, ikasle guztiei beha-
rrezko denbora eskaintzeko. 5-6 
laguneko taldeak dira, asko jota. 
Eta taldean egon arren, bakoi-
tzaren beharren arabera presta-
tzen dira eskolak. Pertsonalizatuak 
dira, bakoitzak behar desberdinak 
dituelako.  
Bestalde, ikasleen ikastetxeko ira-
kasleekin ere harremanetan egoten 
zarete, ezta? 

Bai, gehienetan ondo etortzen da 
komunikatzea eskolako irakas-
leekin, jakiteko ikastetxean zer 
ematen dabiltzan, ikaslea zer 
moduz doan… partekatzeko. Ondo 
etortzen da irakasleekin batera 
lan egitea, besterik ez bada ere 
kontrako gauzak ez egiteko.  
Zein da zuen ordutegia? 
Ikasleen beharren araberakoa. 
Gainera, opor sasoietan eta eskae-
raren arabera, errefortzu zerbi-
tzuak edo eskola intentsiboak 
ere eskaintzen ditugu. Bestalde, 
bagabiltza aztertzen aukera ira-
kasgai jakin bat emateko, Leinn 
ikasten dabiltzan ikasle batzuen 
proiektutik abiatuta: ahozko aur-
kezpenak zela egin. Niri uniber-
tsitatean irakatsi zidaten hori,  
eta uste dut oso garrantzitsua 
dela eta, berez, gabezia handia 
dagoela zentzu horretan. Harre-
manetan gabiltza Leinn-eko Koren 
izeneko ikasleen proiektua mar-
txan jartzeko hemen.    
laster ate irekiak egingo dituzue, 
ezta? 
Bai, datorren astean ate irekiak 
egingo ditugu, akademia eta haren 
eskaintza bertatik bertara eza-
gutu gura duen edozeinendako. 
Oraindik zehaztu gabe daude; 
hala ere, blogean zein Facebooken 
emango da horren berri.  
Besterik nahi baduzu gaineratu… 
Ba, esan nahiko nuke ingelesaren 
kasuan ez naizela notak ematea-
ren aldekoa –beste irakasgaietan 
ez da notarik ematen–. Ez zait 
baliagarria pentsatzen notak ema-
tea, eta horren ordez, egiten dugu-
na da ikasleak bideoan grabatu, 
modu horretan ikusteko eta era-
kusteko zer ikasi duten, zein 
garapen izan duten… zertan ibi-
li garan akademian. Eta ahale-
gintzen garela eskolak erakarga-
rri egiten; hala, ahal den neurrian 
jolasekin, bideokin, muralak 
sortzen, proiektuka…  lan egiten 
dugu. 

"ikasleei etxean ere laguntzeko 
teknologia berriak erabiltzen ditugu"

Olatz sanz | argitu akademiako irakaslea 

Ingelesa, euskara eta gaztelera erakusteaz gainera, lehen Hezkuntzatik Batxilergora bitarteko edozein 
irakasgaitako errefortzu eskolak, ikasteko teknikak eta beste erakusten dituzte Bergarako Argitu akademian

olatz sanz, argitu akademian. 

"ikasleak 
autonomoak 
izatea nahi 
dugu"

"erakusten 
dugu, baita ere, 
zela ikasi, zela 
antolatu…"
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I.B  |  oñati

Urtero moduan, laster jarriko 
du martxan Eusko Jaurlari-
tzaren osasun departamentuak 
gripearen kontrako txertake-
ta-kanpaina. Aurrez indartu 
eta herritarrek dituzten zalan-
tzak argitzeko asmoz, saio 
informatibo bat antolatu du 
Oñatiko osasun zentroak, irai-
laren 27rako, martitzenean, 
Oñatin.

Gripearen aurkako txer-
taketa saioa 17:00etan hasiko 
da Oñatiko kultura etxean, 
eta hizlaria Oihana Ezkurra  
Oñatiko osasun zentroko medi-
kua izango da. Batez ere, 65 
urtetik gorako nagusiei, Biri-
ketako Gaixotasun Butxatzai-
le Kronikoa (BGBK) bezalako 
patologia kronikoa dutenei, 
kardiopatei, diabetikoei eta 
65 urtetik beherako gaixota-
sun immunodeprimituei zuzen-
duta dago kanpaina.

Gripea ez kutsatzeko eta 
ondorioak saihesteko osasun 
neurri onena txertoa hartzea 
dela adieraziko dute.  Osasun 
zentroak kanpaina indartuko 
du kolektibo honen parte diren 
herritar gehienei iristeko.

gripearen 
kanpaina 
indartzeko saio 
informatiboa

ENEKO AZuRmENdI  |  deBagoiena

Bizitza bi aurrez aurre. Izenburu 
horixe du bi teologo frantzisko-
tarren bizipenak batzen dituen 
liburuak. Juan Mari Zulaika idaz-
le zarauztarrak aurkeztu du eta 
bera da protagonistetako bat, 
Miguel Angel Loredo kubatarra-
rekin batera. Bien gorabeherak 
kontatzen ditu liburuak.

Arantzazun ezagutu zuten elkar. 
Hala ere, haien bizitzak aldendu 
egin ziren, eta, aldentzeaz batera, 
istorio berdintsua bizi izan zuten 
biek, antagonikoak ziren bi erre-
gimenen errepresioak jasan zituz-
ten eta. 

Loredori dagokionez, Fidel 
Castroren erregimen komunistak 
atxilotu zuen, gizon bat bahitzea 

leporatuta. "15 urteko kartzela 
agindu zioten eta ia 10 bete zituen. 
Kartzelan sartu aurretik, 40 edo 
60 egun igaro zituen torturatuta", 
zehaztu du Zulaikak.

Idazlearen esanetan, izen eta 
ospe handia zeukan Loredok 
Kuban eta estatuari ez zitzaion 
hori gustatzen. "Gainera, jende 
asko erakartzen zuen; gazteria, 
batez ere. Liturgia berria eraman 
zuen. Izan ere, hemendik oso 
ondo prestatuta joan zen, ikus-
mira berriarekin. Horregatik, 
uste dut Elizari hegoak ebaki 
nahi izan zizkiola bertako erre-
gimenak", azpimarratu du.

Espainiako Estatuan, berriz, 
Francoren errepresioa nagusitu 
zen urte haietan. Zulaika bera 
Zamorako Konkordatu Espetxean 
egon zen preso, hainbat alditan: 
"Frankismoaren azken 15 urtee-
tan erresistentzia indartzen joan 
zen. Ez bakarrik kalean edota 
langile mugimenduan. Elizak 
berak ere enfrentamendu gogo-
rrak izan zituen estatuarekin". 

nazioarteko laguntza 
Biek ala biek Nazio Batuen Era-
kundera eta Genevako Giza Esku-
bideen Komisioarengana jo behar 
izan dute, bata Kubako preso 
politikoen bozeramaile eta bestea, 
berriz, Francoren krimenen sala-
tzaile, Argentinar kereilaren 
bitartez.

salgai
Arantzazun, Arrasateko Eroskin 
eta Ttukun dendan egongo da, 
10 eurotan.

Juan Mari Zulaika, liburuarekin.  |   eneko azurmendi

'bizitza bi aurrez aurre' 
liburuaren aurkezpena 
egin dute
erregimen ezberdinen errepresioak jasan zituzten 
frantziskotar biren bizipenak batzen ditu lan honek

ENEKO AZuRmENdI  |  deBagoiena

Irailaren 26an, astelehena, 80 
urte beteko dira Arrasate faxis-
ten esku gelditu zenetik. Horren 
harira, garai hartan errepresioa 
jasan zuten debagoiendarrak 
omenduko dituzte egunean ber-
tan, lore eskaintza eta kontzen-
trazioa eginda. Laubide plaza-
ko monolitoaren aurrean izan-
go da hori, 19:00etan. 

EH Bilduk egindako age-
rraldian esan zuenez, "1936ko 
irailaren 21etik 26ra bitarteko 
kolpe militar-faxistaren ondo-
rioak ikaragarriak izan ziren 
Debagoienean. Pertsona zibilak, 
emakumeak, abadeak eta guda-
ri milizianoak fusilatu egin 
zituzten eta asko desagertuta 

daude oraindik". Era berean, 
hauxe azpimarratu zuten: "Fran-
kismoa eta euren oinordekoak 
estaltzen saiatu diren erreali-
tateari buruzko egia azaleratzen 
jarraituko dugu eta errepre-
sioaren ondorioz gertatu diren 
biktima guztiek jasan duten 
kaltea erreparatzeko eta dago-
kien aitortza gauzatzeko, eta 
justiziazko trataera eman arte 
jarraituko dugu lanean".

sasidemokrazia 
Bestalde, hauxe ekarri zuten 
gogora: "Franco hiltzeak ez zuen 
ekarri  berak ezarritako siste-
ma politikoaren desagerpena". 
Eta  "sasidemokrazia" batean 
bizi garela gaineratu zuten.

errepresioa jasan zutenak 
omenduko dituzte astelehenean

Martitzenean Arrasaten egin zuten agerraldia.  |   mireia Bikuña

ImANOl BElOKI  |  Bergara

Urriaren 2an ikastolen jaiaren 
40. edizioa egingo da Bergaran. 
Jaiaren nondik norako guztiak 
azaldu dituzte Donostiako Ikas-
tolen Etxean emandako prentsau-
rrekoan. "Guztia prest dago Kilo-
metroak 2016 arrakastatsua egi-
teko. 1.500 boluntariotik gora 
ibiliko dira lanean egun handian. 
Bost kilometroko zirkuitu urba-
noa antolatu dute, bost gunetan 
banatuta, eta erabat irisgarria 
izango dena. Eta beste zirkuitu 
alternatibo bat ere bai, Bergara 
goitik ezagutzeko aukera eman-
go duena", adierazi zuen Ekaitz 
Aranberrik, Kilometroak 2016ko 
koordinatzaileak.

Hiru sarrera izango ditu zir-
kuituak: bi muturretan, Labega-
raietan eta Matxiategin, eta bes-
te bat autobus geltokian. "Guneak 
bost izango dira, herrigunean 
banatuta: ikastola, Espoloia, Labe-
garaieta, Matxiategi eta Azoka. 
Berezia da Espoloi ondoko Arri-
zuriaga parkea. Haurrekin egin-
dako parte hartze prozesu baten 
bitartez, Blai-Blai prozesuaren 
bitartez, haurrek eurek diseina-
tu dute gunea".

Bost guneak janzteko, gaine-
ra, egitarau zabala eta askotari-
koa prestatu dure antolatzaileek. 
Haur, gazte eta helduentzako, 
koadrilan nahiz familian goza-
tzeko eta egun hori errespetuz, 
aniztasunez eta berdintasunez 
disfrutatzera dei egin diete ikas-
tolazale eta euskaltzale guztiei. 
Ikuskizun batzordeko kide Mai-
te Fernandezek hau adierazi du: 
"Musikak hartzen du egitaraua-
ren alderik handiena, baina dan-
tzak eta bestelako adierazpen 

artistikoak eta kirol erakustaldiak 
ere badaude. Musikari dagokio-
nez: Sorkun, Anari, Anje Duhal-
de, Doctor Deseo (azken honek 
euskaraz den errepertorioa eskai-
niko du lehen aldiz) Matxiategin 
(4. gunean). Gaztetxoentzako, 
berriz: Emon, Ze Esatek!, Ska-
keitan, Fan&Go, Oihan Vega…". 

Horrez gain, Erronka ere joka-
tuko dute Gipuzkoako 24 ikasto-
latako ordezkariek eta finala 
17:00etan jokatuko da Labega-
raietan (3. gunean).

'Primeran pasa, pasa gabe!'
Bestalde, Primeran pasa, pasa 
gabe! leloa erabiliko dute Aran-
zadi Ikastolakoek, alkoholdun 
edarien neurrizko kontsumo 
arduratsua bultzatu guran; hori 
babesteko, herriko ostalariekin 
batera kanpaina landu dute, 
alkoholdunen banaketa ardura-
tsuaren gainean. Eta beste lelo 
bat ere erabiliko dute: Jaiak aske 
bizi eta gozatu. Aitziber Lopez 
de Aretxaga Kilometroak 2016ko 
arduradunaren esanetan: "Gurean 
ere eraso sexistak edo kontsumo 
larregiko arriskutsuak saihesten 
laguntzeko hainbat prebentzio 
lan egiten gabiltza urteetan…".

Zerbitzu publikoak indartu
Bertaratzeko zerbitzu publikoak 
erabiltzeko gomendatu dute anto-
latzaileek, gogora ekarriaz, linea-
ko autobus zerbitzuak indartu 
egingo dituztela egun horri begi-
ra; eta iragarri dute, bestalde, 
AMPO enpresari esker, bizikleta 
aparkalekuak jarriko dituztela, 
modu horretan, bidegorri sarea 
baliatuta, inguruko herritarrei 
bizikletaz joateko aukera emate-
ko. Gogora ekarri dute, baita ere, 
urriaren 2ko jaia bi urteurren 
esanguratsuren baitan ospatuko 
dutela. Batetik, Aranzadi ikasto-
laren 45. urteurrenean, eta beste-
tik, Gipuzkoako Ikastolen Jaiaren 
40. edizioan. Azken hori baliatu-
ta, gainera, jaiaren hausnarketa 
abiarazi dutela, jaia berrasmatzea 
helburu duena. Egitarau osoa 
goiena.eus-en ikusgai.

bergaran izango den kilometroak 
2016ko egitaraua aurkeztu dute
ikastolen jai handia urriaren 2an ospatuko da berrogeigarrenez 

Kilometroak 2016ko aurkezpenean.  |   kilometroak
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"Datozen ikasturteetarako lan 
ildo nagusia finkatzea, udal 
euskaltegi guztiei norabide 
berean lan egiteko aukera eman-
go diena. Halaber, Europako 
Hizkuntzen Erreferentzia Mar-
ko Bateratuarekin bat etorriko  
da". Helburu hori abiapuntu, 
aurreko ikasturtean Arrasate-
ko eta Getxoko udal euskalte-
gietako irakasleek landutako 
curriculuma aztertuko dute 
gaur, barikua, Euskal Autono-
mia Erkidegotik bertaratuko 
diren 38 udal euskaltegietako 
ordezkariek, Bergaran. 

Curriculumaren ezaugarri 
nagusiak honako hauek dira: 
"Euskaraz egitea da helburu 
nagusia, ez ikastea; ekintza 

komunikatiboan oinarritutako 
prozesua da, egoera errealetan; 
gizartearen beharretara egoki-
tutakoa; erabiltzailea protago-
nista duena eta besteak beste, 
ikasleen autonomia sustatuko 
duena" (…) Azken 20 urteetako 
aldaketa nagusia horixe da, 
euskararen erabilerara bidera-
tuko dela", azpimarratu du Kar-
mele Agirregabiriak, Leintz 
udal euskaltegiko zuzendariak.  

urte askoan batera lanean
Elkarlanean oinarritutako lan-
gintzaren emaitza da hori guz-
tia; eta Agirregabiriak adiera-
zitako moduan, "Debagoieneko 
udal euskaltegiak urte askoan" 
dabiltza elkarlanean eta hala 
segituko dute.

eaeko 38 udal euskaltegietako 
ordezkariak bergaran daude gaur, 
curriculum bateratua aztertzen 

Debagoieneko udal euskaltegietako zuzendariak, Arrasaten.  |   goiena

u.m.  |  deBagoiena

2016-2017 ikasturteko Mintza-
praktika egitasmoak zabaldu 
du izenematea. Hala dei egin 
diete, "Euskal Herriko euskal-
tzale guztiei astean ordu betez 
beste pertsona batekin elkartu 
eta euskaraz aritzeko agendan 
tartetxo bat egiteko. Izan ere, 
urteetako esperientziak eraku-
tsi du askok egunerokotasunean 
euskaraz bizitzeko saltoa eman 
dutela, bidelagun izan dituzten 
mintzalagunei esker", adierazi 
dute Euskaltzaleen Topagunetik.  

sei udalerritan 
Debagoienari dagokionez, Are-
txabaletan, Arrasaten, Bergaran, 
Elgetan, Eskoriatzan eta Oñatin 
daude mintzapraktika taldeak. 
Parte hartzeko baldintza baka-
rrak dira euskaraz komunika-
tzeko gai izatea eta astean ordu-
betez elkartzeko konpromisoa 
hartzea.

Izena emateko, berriz, tokian 
tokiko euskara elkarteetara, 
euskaltegietara edo udaletara 
jo daiteke; baite ere www.min-
tzalaguna.eus helbidera. 

zabalik da mintzapraktika 
egitasmoan izena emateko epea

Forjaren industriako proble-
matika amankomunen analisia 
izenburua duen jardunaldia 
egingo dute irailaren 28an, 
eguaztena, Bergarako Miguel 
Altuna ikastetxean. Forja pro-
zesuei lotutako problematika, 
simulazio numerikoarekin eta 
erremintekin nola akatsak 
ezabatu eta ekoiztu, erremin-
ten iraupena, elastikotasun 
maila altua duten altzairuen 
errekuperazio elastikoak eta 
beste aztertuko dute bertan.

Forjaren gaineko 
jardunaldia egingo dute 
miguel altuna ikastetxean

Mondragon Unibertsitateko 
gazteen proiektuen panelak, 
prototipoak eta ikus-entzunez-
ko erreportajeak erakusgai 
daude Garaian, irailaren 27ra 
arte. Kimu Berri ekintzaileta-
suna sustatzeko ekimena da 
erakusketaren antolatzailea. 
50 proiektu daude ikusgai. Arra-
satetik Eskoriatzara –Ibarraun-
dira– eramango dute erakus-
keta irailaren 28an, eta handik 
Oñatiko Enpresagintza fakul-
tatera, urriaren 10ean.     

proiektu berritzaileen 
erakusketak zabaldu ditu 
ateak arrasaten

Iñigo Uzinen hitzaldia ospakizun ekitaldiaren baitan.  |   xaBi gorostidi

alecop kooperatiba: 50 
urtez ikasleei lan-esparruan 
murgiltzen laguntzen

X.g./m.t.  |  arrasate

Sortu zenetik mendi erdi pasa 
dela ospatzeko ekitaldi berezia 
egin zuten eguaztenean Arrasa-
teko  Alecop kooperatibako kideek. 
Bertan izan ziren Iñigo Uzin, 
Mondragon Korporazioko zuzen-
daria eta Angel Toña, Eusko 
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizar-
te Politiketako sailburua, besteak 
beste. Atzera begiratua egiteaz 
gain, etorkizunerako erronkak 
izan zituzten hizpide Garaia Berri-
kuntza Gunean burutu zuten 
ekitaldian.

Alecop kooperatibak ikasleei 
lana eta ikasketak uztartzeko 
aukera ematen die. Jose Maria 
Arizmendiarrietak berak sortu 
zuen duela 50 urte. Bere helburua 
gazteei lan-esparruan sartzeko 
lehen aukera bat ematea izan 
zen, eta lana eta ikasketak uztar-
tzeko aukera ematen die ikasleei. 
60ko hamarkadatik gaur egune-
ra arte, 13.000 pertsona baino 
gehiago pasa dira bertatik.

Alecopek lana eta ikasketak 
aldi berean jorratzeko errealita-
te izaten jarraitzen du. 150 enpre-
sarekin dihardu elkarlanean; 
horietako 120 kooperatibak dira, 
eta urtero 250 ikasle pasatzen 
dira bertatik. Ikasleok arlo des-
berdinetan lan egiten dute.

gaur egungo jarduna
Hala ere, gaur egungo Alecopen 
jarduna sorrerakoa baino askoz 
zabalagoa da. Formakuntza zer-
bitzuak, aurrefabrikatutako ins-
talazio elektrikoen ekoizpena, 
ekipamendu didaktikoen diseinua 

eta ekoizpena eta Mondragon 
Educacion Internacionalen bitar-
tez atzerriko hezkuntza zentroen 
kudeaketa dira egun kooperatibak 
dituen negozio esparruak. 

Hain zuzen, azkenengo urteo-
tan hizkuntzan eta formakuntzan 
"zentratu" direla aipatu du Kepa 
Bergarak, gaur egun Alecopeko 
presidentea denak: "Hori izango 
da, gure ustez, linea bat non Ale-
copen ekarpen handiak egin ditza-
keen eta lan asko egin ahal izan-
go duen", adierazi du Kepa Ber-
gara zuzendariak.

13.000 pertsona
Kopuru mardula, duda barik, eta, 
hain zuzen, pertsona horiengan 
jarri nahi izan du fokua Kepa 
Bergarak: "13.000 pertsona baz-
kideak izan direnak, ikasi dute-
nak zer den kooperatiba batean 
lan egitea; hori gero enpresek 
eskertu egiten digute".

ekitaldi jendetsua
Garaia Berrikuntza Gunean egin-
dako ospakizun ekitaldiari Ale-
copeko presidente  Kepa Bergarak 
eman zion hasiera, eta ondoren, 
Angel Toña Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako 
sailburuak jarraitu zion. Jarraian, 
Alecopen ibilbidea errepasatu 
zuten ikus-entzunezko hunkiga-
rri bat proiektatuz, eta, hura 
amaitzean, Huhezin doktorea den 
Eugenio Astigarragak Ikasteko 
lan egin - Ikasi lan egin egiteko 
diskurtsoa eskaini zuen. 

Ekitaldia amaitzeko, Iñigo 
Uzin Mondragon Korporazioko 

presidenteak hartu zuen hitza, 
eta Alecopen izaera kooperatibo 
eredugarria nabarmendu zuen: 
"Nik uste dut Alecopen papera 
oso garrantzitsua dela. Alde 
batetik, ikasleei lan mundua 
ezagutzen ahalbidetuz, eta bes-
tetik, balio kooperatiboak eza-
gutzeko modu bat da. Zentzu 
horretan, oso garrantzitsua da 
guretzat. Alecopek ikasketen 
eta lan-esparruaren arteko tar-
tea txikitzen du, eta gazteek 
lan-esparruan beraien ibilbidea 
hasteko aukera oso inportantea 
da". Horixe adierazi zuen Uzi-
nek.

Garaia Berrikuntza Guneko 
aretoan jende ugari batu zen 50. 
urteurrena ospatzeko. Han izan 
ziren gaur egungo ikasleak, lehe-
nago izandakoak edota Alecope-
kin elkarlanean dabiltzan enpre-
setako ordezkariak.

arrasateko taldeak ospakizun ekitaldia egin du

sortu zenetik 13.000 ikasle pasa dira bertatik
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A
dos bazaude, har ezazu lapitza eta papertxo bat. Oso erra-
za izango da, ez izan zalantzarik. Minutu bat edo gutxia-
go besterik ez dizut kenduko. Ea bada, gertu? Ekin! 
Hasteko, eta beroketa modura, hiru kirolariren izen-abi-

zenak idatzi. Izendatuak dituzu? Ederki. Segi ezazu hurrengo 
pausora. Oraingoan, hiru idazle zerrendatu beharko dituzu. 
Horretan ari zaren bitartean –eta entretenigarri izan dakizun, 
jolasak ludikotasuna tasun duenez–, txistukatu edo abestu idaz-
leen ostean lerratuko dituzun hiru abeslarien kantaren bat edo 
batzuk; hedonismoaren alde. 

Gustura ari zara? Pozten 
naiz hala bada. Jolasa amaitze-
ko azken ariketa. Zerrendatu 
dituzun izen-abizenak gizonez-
koarenak diren bakoitzean, 
zero zenbakia jarri beharko 
diozu aldamenean; eta emaku-
mezkoak badira, berriz, bata. 
Ariketatxoa egindakoan, batu 
itzazu zenbakiok. 

Izan duzun emaitza ezin izan-
go dut ezagutu, ziur asko, baina zuk badakizu: hori da garrantzi-
tsuena. Bederatzira asko hurbildu bazara, edo bete-betean jo badu-
zu, ariketa honen beharrik ez zeneukan, akaso. Izan ere, generoaren 
eraikuntzari buruzko gogoetak edota hausnarketak egina izango 
zara, eta ikuspegi eta jarrera kritikoak izango dituzu egunerokoan 
ikusten, entzuten eta igartzen dituzun jarreren aurrean. 

Baina ez bada horrela izan, eta uste baduzu kasualitate hutsa 
dela –horrek ez daukala garrantzirik, transzendentziarik, arra-
zoiketarik, eta abar–, pentsa ezazu orain pasa den udan zenbat 
pertsonak sufritu dituzten sexu erasoak. Horietatik guztietatik 
bederatzi gizonezko kontatzera iristen bazara, ni galtzaile. 

Ni bakarrik aterako banintz galtzaile, gaitz erdi. Ez da, baina, 
horrela; izan ere, jendartea da, orokorrean, galtzailea: guzti-guz-
tiok, hain zuzen. Horregatik, hurrengo batean horrelako arike-
taren bat egiteko grina, nahia edo beharra duzunean, jantz 
itzazu betaurreko moreak jolasten hasi aurretik.

IñIgO muRgIONdO
goiena.eus/komunitatea/

Jolastuko gara?

Bederatzira asko 
hurbildu bazara, 
ariketaren beharrik 
ez zeneukan

z a b a l i k

G
ogoratzen dut umea nintzenean nola Bergarara joan 
nintzen parte hartu behar nuen lehenengo Haur Dan-
tzarien Egunera. Urduri nengoen, baina primeran akor-
datzen naiz bazkaltzeko nire lagun Maddi eta biok etxean 

hartu gintuen familia, perikitoa eta guzti zuten! Esperientzia 
oso politak bizi izan genituen euskal dantzei esker. Orain, ordu-
ko ikasle ugari irakasle lanetan dabiltza eta pozgarria da dome-
kan Oñatin 650 ume dantzari zein pozik elkartu ziren ikustea. 
Beste  150 lagun ibili ziren arduradun eta laguntzaile lanetan. 
Zorionak hori posible egin zenuten guztioi, euskal dantzak gure 
kulturaren parte izan daitezen lanean jarraitzen duzuen guztioi! 

AmAIA tXINtXuRREtA | atxintxurreta@goiena.eus

Txikitako oroitzapenak

u st E a k  u st E

uNAI BustuRIA | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z
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Ondasunak
Anjel lertxundi
https://goo.gl/Qitmrn

Norberak norberarentzat 
osatutako historia bat, 
entziklopedia bat, hiztegi 
bat...

Schopenhauer ez zegoen 
ados filosofiako historiekin 
eta bere apeta intelektualen 
araberako bat idatzi zuen. 

Alberto Savinio idazlea  
oso zegoen nahigabetuta    
bere garaiko  
entziklopediekin, eta bat 
beretzat idatzi zuen, bere 
burua ordenatzeko. 

Ambrose Biercek mundua 
zorrotz eta gupidagabe 
definituko zuen hiztegi bat 
zuen amets: Deabruaren 
hiztegia idatzi zuen, euskaraz 
dago. 

Fernando Trueba 
zinegileak bere arte hobeto 
ulertu nahi, eta zineaz 
zekiena finkatu zuen idatziz: 
Zinearen nire hiztegia deitu 
zion.

Bere ondasun 
ekonomikoen berri ematen 
hasi da hainbat politikari. 

Batere gaizki ez ondasun 
intelektual pertsonalen berri 
emango balute ere beren 
neurriko ahaleginean. 

Idatziz. 

Nork bere idearioa argituz 
–ez alderdiko morroi batek 
maneiatuta!– demokrazia, 
askatasuna, justizia, 
zerbitzuko lana bezalako 
kontzeptuez.

Berek ez lukete damurik, 
guk ere ez galerarik.

Gernika, 
dekoratu bat
Joxe Aranzabal
https://goo.gl/j1nhd6

Aurrekoan Gernika filma 
ikusi nuen, Koldo Serraren 
azken lana. Sentipen 
gazi-gozoekin irten nintzen 
Arriola zinema jendez betetik, 
Elorrion. 

Sentipen gaziak gehiago 
zirenez gozoak baino, haiekin 
hasiko naiz:

Gidoia eskasa iruditu 
zitzaidan:    
maitasun-triangelu bat 
komisario politiko errusiar 
bat, neska zentsore euskaldun 
bat eta kazetari estatubatuar 
baten artean, hirurak Eusko 
Jaurlaritzaren bulegoetan 
bueltaka.

Gernika dekoratu hutsa 
begitandu zitzaidan, aitzakia 
bat maitasun istorioaren 
askaera hantxe gerta zedin.

Drama lortze aldera 
seguruenik, gidoigileek 
izugarri bihurritu dute 
historia. Eusko Jaurlaritzaren 
komunikazio bulegoak  
ematen zuen Partidu 
komunistaren komisaldegi 
politikoa, han zentsore 
komunistek agintzen 
baitzuten, ez jeltzaleek edo 
sozialistek. 2. George Steer 
kazetari hegoafrikarra, 
Gernikako bonbardaketaren 
berri nazioartera zabaldu 
zuen lehena, erabat 
desitxuratua agertzen da; 
filmean gehiago ematen du 
Ernest Hemingway, Steer bera 
baino.

Frankismoaren 
erantzukizuna oso diluitua 
ageri zaigu. Pelikulako 
gaiztoak alemanak ziren, eta, 
batez ere, errusiarrak, zeinek 
sekulako izugarrikeriak 
egiten baitzituzten Bizkaian 
Stalinen izenean.

Bikoizketa. Ahots guztiak 
estudiokoak ziren, erabat 
artifizialak. Nik geroz eta 
gutxiago eramaten ditut 
horrelakoak, iruditzen 
baitzait kalte handia egiten 
diotela pelikulari.

Eta gozotik zer? Bada 
gauza bakarra bonbardaketa 
zerutik ikusten denean, 
ikusgarria da, teknikoki ondo 
lortua. Besterik ez.

gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

e u s ko 
j a u r l a r i t z a k   
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
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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.eus  |  Faxa: 943 25 05 00

Eskerrik asko, 
Bergara! 
maite Agirre Iribar
(Bergarako udaleko ondare, kultura eta 
jaietako zinegotzia)
Bergara

17 urte daramatzat San Martin 
bezperako nagusien 
danborradan irteten eta esan 
beharra daukat aurtengoa 
sinestezina izan dela, erabat 
emozionantea. 

Parte-hartzea ikaragarria 
izan da, pasa den urtean baino 7 
talde berri gehiago izan ditugu! 
Eguraldia, berriz, benetan 
txarra izan zen, baina horrek ez 
gintuen beldurtu eta denak han 
atera ginen, bandaren 
doinuekin eta euripean. Harro 
sentitzen naiz herriak izan duen 
erantzuna ikusita! Mila-mila 
esker hau posible egin duzuen 
guztioi: Lokatza, Birguerias eta 
Yankiwibat, Barrikak, 
Pizzeriakoak, San Lokal, 
Gazteak (Maiderren taldea), 
Zuloa, Gazteak (Amaiaren 
taldekoak), Urdinak, Lierniren 
taldeko gazteak, Aritzeta, San 
Joxepe, Danbarrara, KMK 2016, 
Artatse, Manexen lagun taldea, 
Lasai Toki, Rosaren barrika 
taldea, Valenen talde osoa eta 

Bergarako Udal Musika Banda 
eta, nola ez, ikusten eta 
animatzen egon zineten guztiei 
eskerrik asko! Zuek barik ezin 
izango genuen horrelako 
danborrada izan! Datorren 
urtean berriz elkar ikusiko 
dugu, espero giro hobearekin. 
Gora San Martin jaiak!

Arantzazuko 
harrobia
Jon ugarte, Idoia Bollar, Joxe Ruiz 
eta Haizea Agirre
(oñatiko naturzaliak taldearen izenean)
oñati

Berriro agertu zaigu aspaldiko 
mamua: Arantzazuko harrobia 
handitzeko asmoa dago. Gaia 
ahaztuta zegoela uste genuen, 
azken urteetan harrobiaren 
martxa moteldu egin baita, 
baina batzuk ez daude lo. 

Oraindik ezin izan dugu 
proiektua ikusi, baina harrobia 
Kortakogain (Atxuri) aldera 
zabaldu nahi dute, egungo 
azalera bikoiztuz eta 
Aloña-ziarra mendiari zati eder 
bat janez. Aloña-ziarra herri 
mendia da, hau da, oñatiarron 
mendia. Harrobia, berriz, 
proiektu pribatua.

Harrobiak beharrezkoak 
dira, baina, noski, kokalekuak 
ongi aukeratu behar dira. Eta 
ez dirudi Arantzazu ingurua 
horretarako tokirik aproposena 
denik. Harrobiak hainbat 
lanpostu mantentzen ditu, 
baina ingurumenean hainbat 
kalte eragiten ditu: eragin 
paisajistiko nabarmena, zarata, 
hautsa... eta bere zabalkundeak 
babestutako habitatetan eta 
faunarengan eragingo luke.

Arantzazuko auzotarrak 
orain dela urte gutxi argi eta 
garbi agertu ziren harrobiaren 
aurka. Oraingoan ere ez 
badugu ahotsa altxatzen, 
harrobia handituko dute.

Bergarak musikari 
fobia al dio?
Alayn Carazo
Bergara

Duela ia 20 urte, Made in Japan 
izeneko musika album batekin 
topo egin nuen. Bertan sol, la#, 
do jotzen zuen 
distortsionatutako gitarra batek 
ordura arte bizi ez nuen 
sentsazio ikaragarri bat sortu 
zidan. Abesti hori Smoke on the 
water da. Une hartatik gaur 

egunera arte musika izan da 
nire hobbie nagusia eta nire 
bizitzako motorra. Kontzertu 
onak eta oso txarrak bizitzea 
tokatu zait, baina denetatik 
gordetzen dut nire burmuinean 
tokitxo bat. 

Azkenengoa, The Riff 
Truckers Gernikako talde 
rockeroa ikustea tokatzen zen, 
sanmartinetako zapatuan 
txosnagunean. Asea jotzen 
zebilen, txosnagunea leporaino, 
herriko talde hasiberriarentzat 
intsulina txute bat. Hau 
bukatu, Boga bat eskatu eta 
aurreko ilaretara nire txokoa 
hartzera murgildu nintzen. 
Kontzertu indartsua, teknikoki 
oso fina eta show ikaragarriaz 
gozatu genuen lagun artean, 
baina… alboetara begiratu eta 
deja vu bat bizi izan nuen. 
Hutsune handiak, eta beti 
juntatzen garen lau eroak 
ikustean, orduan planteatu 
nuen… benetan rocka 
hilezkorra al da? Ez dago ezta 
kuriositaterik txosnetatik 
pasatzeko talde honi aukera bat 
emateko? 

Bergarar guztien etxeetan 
sartu eta Nirvana, Ramones eta 
tankera horretako kamisetak 
dituzten pertsonak bilduko 
banitu, Munibe plaza lehertu 
egingo genuke.

Noizbait nitaz 
oroitzen ez 
bazara…
Josune Azurmendi telleria
https://goo.gl/xkxedc

Zure sustraiak ditut nire 
barnean, haiei esker jaio 
nintzen, hauek eusten naute. [...] 

Ez dakit zer egingo nukeen 
zure etxean sartzean zure usaina 
antzemango ez banu, zure betiko 
usain berezi hori. [...]

Ez dakit zer egingo nukeen 
zure aurpegiko zimurrek 
emandako aholku gehiagorik 
jasoko ez banu, munduan gerra 
piztuta ere zuk ematen didazun 
babesik izango ez banu. [...]

Ez dakit zer egingo nukeen 
nire otorduetako platera inork 
toperaino betetzeko nahirik 
izango ez balu, moduan 
begiratuko ez banindu, altxor 
baten pare ikusten dudan 
pertsona batek begiratu eta 
ezagutuko ez banindu.

Ez dakit zer egingo nukeen 
Alzheimerra izango balu.

Ez dakit zer egingo nukeen, 
baina noizbait nitaz oroitzen ez 
bazara gogoratu asko maite 
zaitudala. Eskerrik asko 
guztiagatik.

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

Debagoieneko 
GREMIOAK

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

blogak.goiena.net/azkarate

HONDEAKEtAK
EXCAVACIONES Y CONtRAtAS  
ARRASAtE SL 
arrasate 
Meatzerreka 30
Tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87

e.arrasate@gmail.com

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

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

f.oyanguren@ctv.es

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

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

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



2016-09-23  |  eguBakoitza  |  gOIENA10

h e r r i a k

mAItE tXINtXuRREtA  |  oñati

Aizkorri mendi kuttuna da eus-
kaldunendako, eta asko dira lan-
tzean behin bertaraino igotzea 
gustuko duten debagoiendarrak.  
Debagoiendar horien artean dau-
de bertako babeslekua txukuntze-
ko auzolana antolatu duten men-
diko korrikalariak.

Sare sozialetan eskegitako 
argazki batekin hasi zen guztia, 
eta beraiek espero baino gehiago 
zabaldu da. Argazkian ikusten zen 
gaur egun nola dagoen babeslekua 
barrutik, zikinkeriaz eta ahuntzen 
gorotzez beteta. "Dena dago zikin, 
arropak aldatzeko tokirik ere ez 
dago", azaldu du David Davilak, 
ekimenaren bultzatzaileetako 
batek.

domekan, gora 
Hori dela eta, domekan, hilak 25, 
babeslekua garbitzera igotzeko 
irteera antolatu dute, eta herrita-
rrei dei egin diete parte hartu 
dezaten. 07:00etan elkartuko dira 
Arantzazun, Sindika inguruan, 
eta handik gorantz abiatuko dira. 
Materiala Urbiaraino autoz igoko 
dute, horretarako baimena lortu 
dute eta, baina handik gora eskuz 
eraman beharko dituzte palak, 
pintura poteak eta beharrezko 
gauza guztiak. 

Norbaitek materiala lagatzen 
edota material hori eskuratzen 
diruz lagundu nahi badu ere, lagun-
tza hori "ongietorria" izango dela 
adierazi du Jose Mari Anduaga 
bergararrak.

Auzolanera joateko edo beste-
lako ekarpenen bat egiteko aizko-
rribizirik@hotmail.com-era idatzi 

daiteke. 20 pertsona baino gehia-
go apuntatu dira dagoeneko. 
Oraingoan, gehienbat "garbitu eta 
margotu" egingo dutela azaldu 
dute. Horrez gain, baina, atearen 
kanpoaldean animaliak barrura 
ez pasatzeko dagoen burdinazko  
saretaren azpialdea hustu eta ondo 
jarriko dute, ahuntzak ez daitezen 
sartu. 

ate berri baten beharra
Babeslekuko atea egoera txarrean 
dago, "bere lekutik aterata". Hain 
zuzen, atea zabalik egoteak eragi-
ten du ahuntzak bertara sartzea 
eta barrualdea zikintzea. Hori dela 
eta, atea aldatzeko beharra ikus-
ten dute auzolanaren antolatzaileek. 

Dagoeneko egin dute berba 
Zegamako Udalarekin, eta beraien 
laguntza eskaini diete arlo hone-
tan. Dena den, hori beste egun 
batean egin beharko dute. Oñati-
ko Udalarekin ere jarri dira kon-
taktuan eta "laguntzeko asmoa" 
erakutsi diete. 

Aizkorriko babeslekua erabilgarri 
mantentzeko auzolana domekan

goizeko zazpietan abiatuta, gunea txukuntzeko eta margotzeko igoko dira mendira

mendian korrika ibiltzen diren debagoiendar batzuengandik sortu da ekimena

Jose Mari Anduaga, Gaizka de Miguel, Andoni Fernandez eta David Davila, ekimenaren bultzatzaileak.  |   maite txintxurreta

Atea apurtuta.  |   gaizka de miguel Ahuntz gorotzez beteta.  |   g.a de miguel Aizkorriko babeslekua kanpoaldetik.  |   gaizka de miguel
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Goiko bost proposamen horien 
artean aukeratu beharko dute 
arrasatearrek Gipuzkoa etorbi-
deko mural berria. Botoa ema-

teko aukera dago BAZen bihar 
arte, irailak 24. Aldiz, Udalaren 
webgunean domekara arte, hilak 
25, eman ahalko da botoa (www.
arrasate.eus). Webgune horretan 

aukera bakoitzaren gaineko xehe-
tasunak ere aurki daitezke. Obra, 
Zerbitzuak, Mantenua eta Auzoak 
batzordeak proposatuta, Tokiko 
Gobernu Batzarrak maiatzaren 

19an onartu zuen lanak Bilboko 
Wallart Mural Painting enpre-
sari esleitzea, 15.125 eurotan 
(BEZa barne). Bilboko enpresa 
"aditua" da lan horietan. "Herri-
ko artistekin kolaboratu nahi 
genuen, baina, hormaren egoera 
oso txarra denez, erabaki genuen 
konponbide integrala ematea; 
konpontzea aurretik eta edertzea 
ondoren", adierazi zuen lanak 
esleitu zirenean OZMA batzor-
deko buru Oscar Garciak. 

Herriko muralisten lana
Albistea publiko egin eta gutxira, 
herriko muralista talde bat Uda-
larekin jarri zen harremanetan. 
"Lanak kanpoko enpresa batek 
egingo zituela enteratu ginenean 
Udalara jo genuen horma horre-
tarako genituen proposamen 
batzuekin. Lanak esleituta zeu-
dela erantzun ziguten eta horma 
horretako irudi berria enpresa 
horrek egingo zuela. Hala ere, 
esan ziguten hurrengo proiek-
tuetarako gurekin kontatuko 
dutela", adierazi dio GOIENAri 
muralista taldeko kide batek.

Era berean, Arrasateko EH 
Bilduko zinegotziek ere faltan 
igarri dituzte herriko muralisten 
proposamenak: "Badute curricu-
luma, esperientzia eta eskubidea 
euren diseinuak kontuan hartze-
ko. Ederra litzateke enpresaren 
proposamenez gain herriko artis-
ten proposamenak egotea BAZen, 
horma horretarako zerbait lantzen 
hasiak ziren eta. Oraingo proze-
suan ezin bada, ea hurrengorako 
posible den". 

Horma-irudi berrirako bost zirriborroen 
artean gustukoena erabakitzeko ordua
gipuzkoa etorbideko murala aukeratzeko botoa eman daiteke domekara arte

J.B.  |  arrasate

Biteriko haur parkea eta Uri-
barriko Itxaropena plazakoa 
eraberritzeko proposamenak 
ikusgai daude Kulturateko 
klaustroan, irailaren 28ra arte. 
Guztira 65 proposamen jaso 
ditu Udalak; horietatik 60 dira 
14 urteko umeek egindakoak 
eta bost helduenak.  

Erakusketaren aurretik 
ideia lehiaketa abiatu zuen 
Udalak eta uztailera bitartean 
jaso ziren proposamen guztiak. 
Erakusketa amaitzen denean, 
berriz, hamar lagunez osatu-
tako epaimahaiak aukeratuko 
ditu irabazleak. Udal teknika-
riak, zinegotziak, Herri Esko-
lako, Arizmendi Ikastolako 
eta Institutuko ordezkariak 
eta zozketa bidez hautatutako 
zenbait herritar egongo dira 
mahai horretan. Honako iriz-
pide hauek hartuko dira kon-
tuan: bideragarritasuna, fak-
tore ekonomikoak zein tekni-
koak eta sorkuntza. Bigarren 
fase baten, batzorde tekniko 
batek hobekuntzak egingo ditu, 
betiere herritarren proposa-
menetatik abiatuta. Udalak 
eskerrak eman dizkie parte 
hartu dutenei.

Itxaropena eta 
Biteri plazak: 
parkeak 
biziberritzen 

Bilboko Wallart Mural Painting enpresak egindako bost zirriborroak.  |   argazkiak: arrasateko udala
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G
urpil aulkian doan 
emakumeari euri 
tantak hasteare-
kin batera traba-
tu zaio gurpila. 

Zebra-bidea gurutzatzen amai-
tzeko, espaloira saltoa egitea 
bakarrik falta zaio. Agertu 
da mutikoa eta laguntza eskai-
ni dio. Aterperaino bultzatu 
duenean, andreak nola esker-
tu ez dakiela, hunkituta ordai-
netan txanpon bat agindu 
dio. Ez dela ezer esan eta 
jaso duen oparia handiagoa 
dela badakiela, etxeratu da 
irribarretsu mutikoa.

Beste batean, aitona zaha-
rra lurrean, eta lagun bi 
ikusi ditu hura altxatzeko 
ezinean. Etorri berriaren 
indarra eta sasoia nahikoa 
izan da tentetzea lorpen 
bihurtzeko. Agurtzerakoan, 
belaunak dantzan, harridu-
raz torpe behatu duten gizo-
na ezin bakarrik utzi eta 
etxeraino lagundu dute. Aito-
nak, gazteokin harro, eskua 
poltsikora eraman duenean, 
ez dela beharrezkoa erantzun 
eta pozarren itzuli dira lehen-
go bidetik. Bada bi pertso-
nengan ezintasunak, umil-
tasuna irakasgai izan dute-
naren printza bat. Eta era 
berean, ondo eginaren zorion-
tasuna gazteengan. 

H u r r e n g o a n ,  a l d i z , 
lurrean aurkituko du mugi-
kor bat gazteak, eta aldean 
eraman, biharamunean 
BAZen uzteko asmoz. Etxean 
dagoela, berehala lehenengo 
deia erantzun eta adostu du 
jabearekin tril egitea halako 
lekuan. Azkar bertaratu da 
mutila etxetik, eta han aur-
kituko du, heldua bai baina 
ez ezindua. Baina, boronda-
tezko esker on bat espero 
duenean, "a, eskerrik asko" 
xume batekin biratu da apa-
railuari so.

Ez du ulertu... tamalez 
ongia galduz, heldutasunera 
bidea egiten diharduela.

Halabeharrez 
ala beharrez

n i r E  u st E z

ItsAsO 
ERREtOlAtZA

J.B.  |  arrasate

Udalak agintaldiko bigarren asfal-
tatze-plana sinatu du. 13 kale asfal-
tatuko dira –14.600 metro koadro–, 
bi fasetan. Lehen fasean, Nafarroa 
etorbidea, Araba etorbidea, San 
Andres, Maiatzaren Lehena pla-
zako biribilgunea, Elkano kalea, 
Santa Teresa kalea, J.M. Eguren 
Plaza, Jose Luis Iñarra kalea eta 
Gipuzkoa etorbidea; bigarren 

fasean, Markulete industrialdea, 
Araba etorbidea eta Elkano Kalea 
(kiroldegi ondoan). Orain arteko 
aurrekontu handieneko plana 
izango da; 213.000 eurotan adju-
dikatu zaizkio lanak Asfaltia SL 
enpresari. Errepideko zuloak eta 
bestelako hondatzeak osatuko eta 
konponduko dira. Lanek hilabete 
iraungo dutela espero dute, betie-
re, eguraldiak laguntzen badu.

213.000 euro herriko 13 kale asfaltatzeko, 
orain arteko inbertsiorik potoloena

O h a r r a k

1951n Jaiotakoak
Urriaren 22an egingo dute ospa-
kizuna. Aurten Burgosera joango 

dira eta Medina del Pomarren 
egingo dute bazkaria. Izena ema-
teko 70 euroko ordainketa egin 
beharko da honako kontu korron-
te zenbakian, izen-abizenak jarri-
ta kontzeptu moduan: 3035 0001 
53 0011163477 (Laboral Kutxa). 
Azken eguna: urriaren 16a. 

1959an Jaiotakoak
Urriaren 22an elkartuko dira 
Ferrerias kaleko Arotz plazan 
(11:00). Talde argazkia eta luntxa 
Goikobalun egingo dituzte eta 
ondoren autobusean joango dira 
bazkaltzera Santa Ana hotelera. 
Izena eman behar da urriaren 
14a baino lehen; 60 euroko ordain-
keta egin behar da: 3035 0055 13 
0551058101 (Laboral Kutxa). Kon-
tzeptu moduan izen-abizenak 
jarri behar dira.

JOKIN BEREZIARtuA  |  arrasate

1980ean sartu zen Joxefe Diaz de 
Tuesta (Gasteiz, 1953) Arrasateko 
udaletxean. Itzultzaile lanetan 
hasi zen eta Euskara teknikari 
aritu da lanean gaur arte. Gaur, 
egubakoitza, izango da haren 
azken laneguna. 
gogotsu zaude etapa berrirako?
Bai. Ez daukat asmo ikaragarririk. 
Ez naiz Txinara joango bizikletan 
edo ez naiz Japoniara argazkiak 
ateratzera joango. Argazkilaritza-
ko proiektuekin jarraituko dut, 
etxetik gertu. Gauza txikiak. 
Nola hasi zinen udalean lanean?
Enpresa-ikasketak egin nituen eta 
garai hartan banuen aukera lane-
rako. Baina garbi nuen euskararen 
munduan nahi nuela lan egin. 
Batetik, aukera izan nuen AEKn 
hasteko, eta, bestetik, orduan irten 
zen Udalean itzultzaile postua. 
Hainbat urtez bi lanak tartekatu 
nituen. Euskararen munduan amai-
tu nuen nik nahi izan nuelako; 
gustura mugitzen naiz, eginkizun 
sozialaren, kulturalaren eta poli-
tikoaren balio erantsi horrek asko 
bete izan nau. 

Ba al duzu bereziki nabarmenduko 
zenukeen oroitzapenik?
Euskaratik bizi zitekeenik ez 
zuen inork pentsatzen. Akorda-
tzen naiz udalbatzak itzultzaile 
plaza ateratzea onartu zuela oso-
ko bilkuran, zinegotzi baten eki-
menez. Onartu zen, baina beste 
zinegotzi batek proposatu zuen 
lehenago galdetzea ea norbait 
prest egongo zen lan hori kobra-
tu gabe egiteko. Beste zinegotziak 
erantzun zion administrari, arki-

tekto edo abokatu bat behar zenean 
ere berdina egingo zela. Biak 
ziren, teorian, alderdi abertza-
leetako zinegotziak. Euskara 
gutxietsita zegoen. Bestalde, gober-
nu batzordera gai bat euskara 
hutsean eramatea iraultza izan 
zen. 25 urteren ostean, gaien %60 
euskara hutsean lantzen dira.   
Eta lorpenei dagokienez?
Arrasate Press martxan jarri iza-
na. AED izan zen bultzatzailea, 
baina proiektua garatu zuen tal-

dean Udaleko bi teknikari geun-
den. Garai hartako korporazioa 
asko inplikatu zen; hasieratik 
bagenekien proiektu estrategikoa 
zela, Arrasaten ondo irteten bazen 
zabaldu zitekeela. Eta halaxe izan 
zen. Sei hilabete baino gehiago 
iraungo zuenik ez genuen espe-
ro... Oso pozgarria da talde horre-
tan parte hartu izana. Bestetik, 
euskara lanerako tresna moduan 
onartu da udaletxe barruan –oro-
korrean langileek lehenago bar-
neratu zuten zinegotziek baino– 
eta hori ere lorpen handia da. 
Kaleko erabilera nola ikusten duzu? 
Sentsazio gazi-gozoa. Gazia, daki-
tenek dakitenekin egiten ez dute-
lako. Eta ez naiz gazteez bakarrik 
ari; penagarria da. Baina egia 
da, aldi berean, duela 28 urtetik 
gaur egunera kaleko erabilera 
bikoiztu baino gehiago egin dela. 
Pozgarriena da euskaraz gehien 
egiten dutenak haurrak eta gaz-
teak direla gaur egun. Baina, 
noski, oraindik lan handia dago 
egiteko. 
Zer gertatuko da zure plazarekin?
Ez dakit Udalak zer egingo duen, 
zuzenean inork ez dit-eta ezer 
esan. Baina handik eta hemendik 
hainbat informazio iritsi zait, 
oso fidagarriak, agerian jartzen 
dutenak Udalak nire lanpostua 
betetzeko asmorik ez duela. Aste-
lehenean ez da inor egongo nire 
partez, eta zerbitzua kili-kolo 
geldituko da; egoera kezkagarria 
da. Eskerrak eman nahi dizkiet 
ardura erakutsi duten lankideei 
eta herritarrei; eta eskerrik asko 
animoengatik ere.  

Diaz de Tuesta, Herriko Plazan, asteon.  |   jokin Bereziartua

joxefe Diaz de tuesta | arrasateko udaleko euskara teknikaria

"Astelehenean ez da inor egongo 
nire ordez, egoera kezkagarria da"

azken laneguna du gaur; kezkatuta dago, bere plaza ez omen delako beteko 

euskara "gutxietsita" egotetik "lanerako tresna" izatera pasatu dela dio

J.B.  |  arrasate

Europako esperientzia koope-
ratiboak gazteen ikuspuntutik 
elkartrukatzea. Horixe da Euro-
pako Gazte Kooperatibisten Sarea 
izeneko jardunaldien funtsa, 
orain arte kontinente zaharre-
ko txoko ezberdinetan egin dena: 
"Ospatu dituzte Bolonian, Pari-
sen, Bruselan... Boloniakoan 
egon ginenean planteatu genuen 
Arrasaten egitea hurrengo bile-
ra. Izan ere, gure herriak koo-
peratibarekin duen lotura oso 
sendoa da eta gazte kooperatiboez 
ari gara berbetan. Beraz, gure-
tako oso positiboa da horrelako 
ekitaldi bat hemen egitea", deri-
tzo Maria Ubarretxena alkateak.  
Urriaren 4tik 6ra etorriko dira 
18 herrialde ezberdinetako 45 

bat gazte, 25 eta 38 urte arte-
koak. Jardunaldiak Arrasatera 
ekartzeko ahalegin berezia egin 
dute TZBZ kooperatibakoek: 
"Hasieratik asko inplikatu ginen 
ekimen honetan. Arrasateko 
esperientzia kooperatiboak seku-
lako eragina izan du Euskal 
Herri osoan... Eta XXI. mende-
ra ere egokitzen jakin duen 
eredu hau eredu hau Europa 
osora zabaldu gura dugu", dio 
TZBZ (Ta Ze Ba Ez) kooperati-
bako bazkide Joanes Rosok. 

Udala auzoko Ingurumen 
Eskola izango dute lanerako 
gune; lanera datozelako, proiek-
tuak eta esperientziak elkar-
trukatzera. Izan ere, batera 
egon izan direnean, asko ikasi 
dute elkarrekin.  

Europako gazte kooperatibisten 
jardunaldiak urriaren 4tik 6ra

Roso, Ubarretxena eta Agirre jardunaldien aurkezpenean.  |   j.B.

arrasate

Astelehenetik asteazkenera: 09:30 – 16:00
Ostegunetan eta ostiraletan: 09:30 – 19:00 | Zapatuetan: 09:00 – 13:00

Zabaldu berria! PROMOZIO BEREZIA

Astelehena: Gizonek eta umeek %10eko  
                    deskontua (moztea)
Asteartea: Orraztea eta tratamendua 20 e€
Asteazkena: Metxak eta orraztea: 43 e
Osteguna: Ile-sustraiaren kolorea +  
                   orraztea 30 e€
Ostirala: Moztea eta orraztea 30 e€

Tel.: 943 04 10 07 | Antso Abarka 6 | Zigarrola | Arrasate

65 urtetik gorakoentzako 
%10eko deskontua

25 urterik beherakoentzako 
%10eko deskontua

Promozio baliagarria, jaiegun bezperetan eta abenduaren 20tik 31era izan ezik.
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a
r ra s a t e ko  a d u r  
hortz klinikak 20 
urte baino gehiago 
daramatza zerbi-
tzua eskaintzen. 

aitzindariak izan dira ahoko 
inplanteak jartzen, eta bezeroen 
beharretara jarraitzen dute, 
teknologia berria lagun. 
20 urte baino gehiago bezeroen 
zerbitzura. 
Bai, horrela da. Duela 20 urte 
baino gehiago hasi ginen lanean 
eta orduko bezero askok gurekin 
batera jarraitzen dute oraindik.
gustura dauden seinale.
Beti saiatu gara euren beha-
rretara egokitzen. Teknologia 
berriak eta teknika ezberdinak 
erabili izan ditugu urte haue-
tan guztietan, beti bezeroen 
eskaerak eta beharrak bete-
tzearen alde egin dugu lan.
Eguerdietan ere egiten duzue lan.
Astean bi egunetan, martitzene-
tan eta eguenetan, 09:00etatik 
20:00etara egiten dugu lan, etenik 
gabe. Komertzioetan ez ezik lan-
tegietan diharduten bezero askok 
galdetu digute eguerdian etor-
tzeko aukerari buruz, eta astean 
birritan egun osoz dago zabalik 
Adur. Hemendik kanpo bizi diren 
askok hemengo zerbitzuak era-
biltzen dituzte eta horiek ere 
erabiltzen dute gure zerbitzua. 
Arrasateko mugak gainditzen 
ditu zuen zerbitzuak.
Arrasatekoak ez ezik, inguru-
ko herrietakoak ere etortzen 
dira gure hortz klinikara, bai-

na baita Debagoien kanpotik 
ere. Adibidez, Eibartik eta 
Zarauztik datozenak ere badau-

de gure bezeroen artean.
umeak ere badaude zuen beze-
roen artean?
Bai, bai. PADI deritzon zerbi-
tzua ere eskaintzen dugu eta 7 
eta 15 urte bitarteko ume eta 
gaztetxo asko etortzen dira. 
Askorendako, horixe izaten da 
dentistarekin izaten duten lehen 

hartu-emana. Umeekin lan egi-
ten duen dentista bat dago lan-
taldean eta goxo hartzen ditu 

bezero gazteenak.
Zenbat zarete guztira?
Ia hamar laguneko taldea gau-
de Adur-en, denak espezialis-
tak. Ikastaroak egiten ditugu, 
sarri, nork bere arloko berri-
tasunak ezagutzeko.
Ahoko inplanteak jartzen aitzin-
dariak izan zarete. 
Eta jarraitzen dugu inplanteak 
jartzen. Arlo honetan egon diren 
aurrerapenak gertutik ezagu-
tzen ditugu. Egun, adibidez, 
punturik gabeko kirurgia era-
biliz jartzen ditugu inplanteak.
Punturik gabeko kirurgia?
Bai. Egia da teknika hori ezin 
dela bezero guztiekin erabili, 
baina posible da. Horregatik, 
ondo aztertzen dugu gurera 
datorren herritarra eta berari 
hobekien datorkion teknika 
erabiltzen dugu bere ahoko 
osasuna hobetzeko.
mutuekin ere egiten duzue lan?
Batekin baino gehiagorekin. 
Horretan ere esperientzia han-
dia dugu, zerbitzua zabaldu eta 
gutxira hasi ginen eta. Bestalde, 
ordaintzeko erraztasunak eskain-
tzen ditugu, bizi dugun egoera 
ekonomikoa kontuan izanda. 
Bezero guztien eskura daude 
ordaintzeko erraztasunak.
Arrasaten ez ezik, donostian ere 
badago Adur hortz klinika, ezta?
Bai, hala da, Donostian ere 
badugu beste zentro bat. Arra-
saten bezala, bezeroen beha-
rretara egokitzen gara, ordu-
tegi malgua eskainita. 

"20 urte baino gehiagoko 
esperientzia dugu"

Adur hortz klinika | arrasate

Bezeroaren beharretara egokitzen saiatzen gara beti Arrasateko Adur hortz klinikan eta astean birritan 
eguerdietan ere lan egiten dugu; martitzen eta eguenetan 10:00etatik 20:00etara dago zabalik 

"umeendako Padi 
zerbitzua ere 
eskaintzen dugu"

"Punturik gabeko 
kirurgia egiten 
dugu inplanteekin"

adur hortz klinikako espezialisten lantaldea.

Arrasate Pasealekua 13-15 · Arrasate (Gipuzkoa)
Tel.: 943 79 95 60 · Eposta.: arrasate@clinicadentaladur.com

INPLANTOLOGIA ETA AHO KIRURGIA
3Dko diagnostikoa
Gidaturiko Kirurgia
Hezur birsorkuntza

ENDODONTZIA

PERIODONTZIA

HORTZ PROTESIAK
Finkoak (hortz eta inplanteetan)
Erauzgarriak

ODONTOLOGIA ESTETIKOA
Aho eta aurpegiko azterketa
Hortz zuritzea
Carillas

ORTODONTZIA
Masailezur eta baraileko ortopedia
Ortodontzia miofuntzionala
Aparatologia finkoa (estetikoa eta metalikoa)
Kirurgia eta ortodontzia teknika konbinatuak

PADI ZERBITZUA

Astelehena eta asteazkena: 10:00-14:00 / 16:00-20:00 · Asteartea eta osteguna: 10:00-20:00 · Ostirala: 10:00-14:00 / 15:00-19:00

R
P
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.: 107/16
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goiena

Arrasateko Mugikortasun Astearen barruan hainbat ekintza izan dira 
herrian, baina horietatik arrakastatsuena Birzikleta Azoka izan da. 
Aurreko zapatuan, hilak 17, Udal azokan hainbat material batu zen eta 
herritar asko gerturatu zen bertara. Batez ere, gaztetxoendako 
bizikletak saldu zituzten asko, goizeko lehen orduan, baina nagusien 
artean batek baino gehiagok eraman zuen mauka polita etxera.

Birzikleta azoka arrakastatsua 

Martitzenean Kulturaten egindako prentsaurrekoan batu zirenak.  |   i.B

ImANOl BElOKI  |  arrasate

Zuztarrak Errotuz elkarteak 
hamahiru elkarte kulturalen auzo-
lanaren eta Udalaren laguntza-
rekin batera antolatutako Goi-
kobaluko erromeria irailaren 
24an, zapatuan, ospatuko da.

Egunerako prestatu duten 
egitarau zabalaren barruan, hain-
bat berrikuntza izango dira herri-
tarrak bertaratu daitezen: Goi-
kobalura ibilbide gidatu histori-
koa Ane Garai hizlariaren 
azalpenekin, doke partidak, soka-
tira txapelketa… besteak beste. 
"Erromeria honen bitartez, Goi-

kobaluren balio historikoa erre-
kuperatu nahi dugu, eta aisialdi 
leku eta balio paisajistiko ikus-
puntutik herritarrei berreskura-
tzea da gure asmoa", adierazi 
zuen martitzeneko prentsaurre-
koan Balen Tramonek, Zuztarrak 
Elkartuz Taldeko kideak.

eguraldia txarra bada... 
"Eguraldi txarra egiten badu, 
Gazteluondoko frontoian, toldo 
batzuk jarriz, emango diogu irten-
bidea egunari, baina eguraldi 
iragarpenak ona egingo duela 
dio; ea horrela den".

Goikobaluko erromeria 
berrikuntzaz beteta dator
laugarren urtez jarraian ospatuko da 
goikobaluren balio historikoa errekuperatzeko jaia 

EGITARAUA

11:00: goikobalura ibilbide didaktikoa 
arotz plazatik.
11:00etatik aurrera: umeentzako 
jolasak, talo postuak, doke txapelketa 
eta taberna egongo da.
12:00: herriko plazatik goikobalura 
igotzeko bildu eta kalejiran igoko dira.
12:40 ttakun, arrasateko bertso 
eskola, Lore gazteak, arrostaitz, 
trikitixa eskola, udalaxpe, albokariak...
14:45 bazkaria Hik eruen, Hik jan!
15:45 kanta herrikoiak.
16:00: dantzak patxi Monterorekin.
16:45 sokatira txapelketa. izena 
emateko: irati, taupa, osorik eta jai 
zalen.
17:15 dantzaldia: eneritz, Leire eta 
jontxurekin.
18:45: goikobalutik jaitsiera herriko 
plazara.

X.g.  |  arrasate

Arrasateko Udaleko Kirol Zer-
bitzuak udako kanpainaren 
balorazio "oso positiboa" egin 
du. Poztasuna erabatekoa da 
datuak aztertu eta iazkoekin  
alderatuz gero. Udako kanpai-
nak iraun duen 91 egunetan 
zehar 55.621 erabiltzaile pasa 
dira kirol instalazioetatik. Egu-
neko batez bestekoa 695 lagu-
nekoa izan da, iazko batez bes-
tekoa baino 50 gehiago.

2.120 lagun egun bakarrean
Aurtengo emaitza onek errekor 
bat ezarri dute. Uztailaren 19an  
2.120 lagun pasa ziren kirol 
instalazioetatik, iazko egun 
onenean baino 300 gehiago.

Momentu puntualetako edu-
kiera maximoa ere egun hartan 
izan zen. Aldi berean, 1.400 per-
tsona elkartu ziren, eta edukie-
ra maximoa 1.500ekoa da. Aipa-
tu beharrekoa da bost egunetan 
1.500 erabiltzailetik gora izan 
direla, eta irailean zazpi aldiz 
gainditu da 1.000 pertsonako 
langa. 

2,65 artatu eguneko
Hainbeste erabiltzaile izanda, 
normala da artatuak izatea. 
Guztira 242 artatu egon dira; 
eguneko batez bestekoa 2,65 da. 
Kirol Zerbitzutik esan dutenez: 
"Nahi baino artatu gehiago badi-
ra ere, zifra nahiko onak dire-
la esan genezake".  

Eguneko 50 erabiltzaile gehiago 
aurtengo udako kanpainan

Urtero moduan, Literatur 
Solasaldiak antolatu ditu Arra-
sateko Udal Bibliotekak. Urri-
tik hasita, hilean behin bil-
duko dira parte-hartzaileak  
Kulturaten,  18 :15etat ik 
20:15etara, aurrez irakurrita-
ko liburu bat lantzeko. 

Ikasturte honetako lehen 
saioa urriaren 19an izango 
da, eta bertan, Toni Morri-
son-en Maitea liburua landu-
ko da. Hurrengo saioa, berriz, 
Jon Miranderen Haur besoe-
takoa izango da azaroaren 
30ean, eta Adur Larrearen 
Gabriel Aresti biografikoa 
abenduaren 15ean izango da 
azkena. 

Urrian hasiko dira 
Udal Bibliotekaren 
Literatur Solasaldiak

2001. urtetik Arrasate-Gesa-
libar-Arrasate zerbitzua taxi 
zehatz baten bitartez egin izan 
da. Indarrean dagoen kontra-
tua 2013ko irailaren 24an 
berritu zuen Udalaren osoko 
bilkurak eta 2016ko urriaren 
1ean amaitzen da. Taxibusa-
ren ibilbide berean ibiltzen 
da Arabako Aldundiaren 
Arriaga Autobusak enpresa-
ren zerbitzua. Lanegunetan 
bederatzi zerbitzu eskaintzen 
ditu eta zapatu, domeka eta 
jaiegunetan, aldiz, bost. Beraz, 
Udalak taxibus zerbitzua ez 
berritzea erabaki du, ibilbide 
bera bi zerbitzu ezberdinek 
ez egiteko. 

Arrasate-Gesalibar 
taxibus zerbitzua 
autobusak ordezkatu du

XABI gOROstIdI  |  arrasate

2017an 50 urte beteko ditu Ointxe! 
saskibaloi taldeak eta urteurren 
berezia ospatzen hasteko ekimen 
berritzaile bat abiatu dute: kluba 
osatzen duten 22 taldeetako 260 
jokalarien argazkiz osatutako 

kromo bilduma aterako dute. 
Espero dute urte amaierarako 
salgai jartzea material guztia. 

Kromo paketeak salgai egon-
go dira honako saltoki hauetan: 
Arrasaten, Musakola auzoko 
estankoan, Ion eta Tiburon estan-

koetan, Irri Barri, Kukurutxo, 
Gozotegi, Sumendi eta Estrella 
zein Juliver tabernetan; Aretxa-
baletan, berriz, Arkupe eta Urku-
lu gozoki-dendetan. Albuma doan 
eskuratu ahalko da, eta pakete 
bakoitzak euro bakarreko prezioa 
izango du; bakoitzak sei edo zaz-
pi kromo izango ditu.

gurasoen ekimena
Zenbait jokalariren gurasoen 
artean sortutako ideia da honako 
hau, aitzindaria Gipuzkoako sas-
kibaloi taldeen artean –badago 
kasu bat Lurraldeko futbol talde 
batean-, eta klub zuri-moreko 
Zuzendaritza Batzordearen oni-
ritzia izan duena. Argazkiak egin 
eta maketazio lanen ardura Gali-
ziako enpresa batena izango da; 
irail amaieran etorriko dira Arra-
satera argazki saioak egitera, eta  
urte amaierarako material guztia 
saltzeko gertu egotea aurreikus-
ten dute. 

eskerrak babesleei
Ointxe! Saskibaloi Elkarteak eske-
rrak eman nahi izan dizkie eki-
mena babestu duten guztiei, "egi-
tasmo honi babesa eta hauspoa 
emateagatik".

Ointxe!-ko taldeen kromo 
bilduma aterako dute
50. urteurrena ospatzeko ekintzetako bat da 

Pasa den urteko taldeen aurkezpena.  |   imanol soriano
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Gure bezeroen erosotasuna 
hobetzen jarraitzen duGu.

Ibargarai 21, behea - BERGARA
Tel.: 943 25 34 34 - 664 47 05 72

Astelehenetik ostiralera:
09:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00

Zapatuetan:
aurrez deituta

Aste bukaeran urgentziaren bat 
baduzu, deitu lasai mugikorrrera!

Punta-puntako teknologia 
erabiltzen dugu

Medizina erregeneratzailea 
lantzen dugu (PRDF plasma), 

zikatrizazio hobea lortzeko eta 
hobeto osatzeko

Kromoterapia eta Shiatsu 
erlaxatze teknikak erabiltzen 

ditugu, lasai senti zaitezen

hasieratik bukaera 
arte tratamendu 
oso-osoa Gure 
kontsultan eGiteko 
aukera duzu.

Orthophos SL 3D 
(TAC 3D Digitala)

Erradiografia sistema berriena!

Patologian, inplantologian eta 
ortodontzian aplikagarria!

R
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J.I.  |  Bergara

Deialdiaren oinarrian herritar 
baten testigantza zegoen; Mar-
txanterek azaldu zutenez, "gizon 
batek emakume bati egin zion 
erasoaren lekuko" izan zen 
herritar hori egubakoitz goi-
zaldean, San Pedro kalean: 
"Emakumea berbaz eta fisikoki 
erasotua" izan zela gaineratu 
zuten. Lekukoak Udaltzaingoa-
ri ere kontatu zion ikusitakoa.

Oxirondon egin zuten bil-
kura zapatuan Jaixa ez da aitza-
kixa, errespetau nere nahixa! 
leloarekin. Herritarren eran-
tzuna "jendetsua" izan zela-eta 
gustura geratu ziren deitzaileak. 

udalaren mezua 
Bilkura baino lehen, egubakoitz 
iluntzean Udalak mezua zabal-
du zuen sare sozial bidez: "Azken 
orduetan zabaldutako eraso 
sexistaren zurrumurruen ingu-
ruan lasaitasuna eta prudentzia 
eskatu nahi da. Salaketarik ez 
izan arren, Ertzaintzarekin ari 
gara gertakizuna aztertzen", 
zioen Udalak. "Eraso matxistak 
eta horien salaketak" zalantzan 
jartzea egotzi zioten Martxan-
terek Udalari.

Gaiaren gainean galdetuta, 
Elena Lete alkateak adierazi 
du eraso sexista guztien kontra 
daudela, "noski", baina erakun-
de bezala "oinarri bat" behar 

dutela eurek; horregatik, bere 
lana "segurtasun erakunde guz-
tiekin" harremanetan jartzea 
izan zela, gertatutakoagatik 
salaketarik ba ote zegoen jaki-
teko. Ertzaintzatik adierazi dute 
ez dela salaketarik izan; hala 
ere, "ikerketa prebentiboa" zabal-
du zuten –epaitegiko kameren 
irudiak ere eskatu zituzten iker-
ketarako–. Baina, "oraingoz", 
frogarik aurkitu ez dutela jaki-
narazi dute. Alkateak azaldu 
du Udalak horrela jokatu due-
la halakoetarako protokoloa 
erabat zehaztu gabe dagoelako 
oraindik; zirriborroa badutela, 
eragileekin kontrastatuko dute-
la laster, eta bertan zehaztuko 
dela aurrerantzean oraingoaren 
moduko kasuetan nola jokatu.

Eraso sexista bat izan dela salatu 
dute jaietan, Martxanterek deituta 

Zapatuko bilkura.  |   imanol soriano

Mugikortasun egokiago 
baten norabidean

J.I.  |  Bergara

Bidekurutzeta kalean, bide erdian, 
umeak jarrita marrazkiak egiten 
eta margotzen; handik gertu, San 
Martin plazan, motor hots baka-
rra puzgarriak aireztatzeko sor-
gailuena; eta herrian barrena, 
ikastetxerik ikastetxe, ume eta 
bizikleta tropel handi bat –hiru 
ikastetxeetako 250 neska-muti-
ko– errepidearen jabe.

Horiek izan ziren herrian 
Autorik Gabeko Eguna aurrene-
ko aldiz ospatzeko atzo –eguena– 
egindakoak –goizekoak, arratsal-
derako beste ekimen batzuk ere 
bazeuden antolatuta–. Eta, eguer-
di aurretxoan, batean eta bestean 
ibilitakoek plazan egin zuten bat, 
egunerako prestatutako manifes-
tua entzuteko.

Sei ikaslek –ikastetxe bakoi-
tzetik bi– izan zuten idatzia ira-
kurtzeko ardura: "Gaur arazorik 
gabe jolastuko gara, plazan, Bide-
kurutzetan eta Barrenkalean. 
Baina guk nahiko genuke gaurko 
moduan egunero jolastea, eta ez 
bakarrik Barrenkalean, plazan 

eta Bidekurutzetan, baizik eta 
herri guztian. Jolasten garenean, 
autoak beti traban egoten dira, 
eta gu beti autoak zaintzen ibili 
behar gara; ez gaude ados. Guk 
nahi duguna da Bergaran askoz 
auto gutxiago egotea; gure des-
plazamendu guztiak autoz egin 
beharrean, bizikletaz, oinez edo 
patinetean egitera gonbidatzen 
zaituztegu", adierazi zuten nes-
ka-mutikoek. 

Ikasleen ekimenez egin da, 
hain justu, aurten lehenengo 
aldiz, Autorik Gabeko Eguna, 
eurek Eskolako Agenda 21ean 
proposatuta; eta Udalak aintzat 
hartu zuen eskaria. Elena Lete 
alkateak ohiturak aldatzera gon-
bidatu zituen herritarrak: "Hel-
duon kezka handi bat da apar-
katzeko leku gutxi daudela. Bai-
na Bergara oso herri egokia da 
oinez eta bizikletaz ibiltzeko".

ibilgailurik gabeko eremu handiagoa aldarrikatu dute 
umeek autorik gabeko egunaren ospakizunetan

Eguen goizean egindako bizikleta txangoa.  |   julen iriondo
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Parte-jartzea

"desberdinak 
baitira 
parte-hartzea eta 
parte-jartzea"

n i r E  u s t E z

mAIAlEN 
mAdARIAgA

H
erriko jaien aitza-
kiak egutegiak 
atzeratu ohi diz-
kigun arren, ongi 
etorri guztioi kur-

tso berrira. Ongi etorri zuen 
eserlekuetara.

Askori iritsi zaio lan 
lekuetan esertzeko garaia. 
Eseri besterik ez dira egingo 
batzuk, eta gainerakoak, mar-
txan jarri, zutitu. Zoritxarrez, 
non eseria izango ez duenik 
egongo da aurten ere.

Lanez kanpoko ordute-
gietan, ordea, beti egoten 
dira aulki hutsak. Izan ere, 
gure herri honetan beti dago 
zer egina, eta hauetan, edo-
non esertzeko aukera izan 
ohi dugu. Gonbidatuta gau-
de guztiok.

Eta gonbidatuak garen 
unetik, geuk erabakiko dugu 
noiz sartu eta noiz irten, 
baita zenbateraino ere. Aldea 
baitago zerbaiten aldeko anto-
laketan aritzetik, zerbaiten 
alde hitz egiten jardutera. 
Desberdinak baitira par-
te-hartzea eta parte-jartzea. 

Kausa edo helburu guz-
tiek behar dute bietatik. Bai-
na esango nuke lehenengoak 
direla preziatuenak. Hauek, 
parte jarri eta hartu, biak 
egiten baitituzte. Susmoa 
daukat, ordea, ez ote diren 
gutizia bihurtu, garestitu. 

Parte-jartzaileak, berriz, 
gonbidatu misteriotsuak izan 
daitezke batzuetan, sartu eta 
eseri besterik egiten ez dire-
lako. Ez baitakizu nonbait 
eseri nahi dutelako soilik 
ote dauden hor.

Bateko edo besteko, ese-
rialdi eder bat opa dizuet 
guztioi. Ongi etorri kurtso 
berrira!

JulEN IRIONdO  |  Bergara

Jardunek antolatuta, Mireia 
Alberdi dietistak emango du 
nutrizio ikastaroa, irailaren 
27an eta 29an eta urriaren 
4an eta 6an, 19:00etatik 20:00eta-
ra Irizar jauregian. Ikastaro-
rako lekuak mugatuak izango 
dira; izena emateko, Jardu-
neko bazkideek 12 euro ordain-
du beharko dituzte, eta gai-
nerakoek 15.

Bestalde, ikasturte berri-
ko bi eskolatan ere izena eman 
daiteke dagoeneko. Batetik, 
bertso eskolan: astelehenetan 
izango da hau, 18:15etik 
19:15era, eta Nerea Madaria-
ga ariko da irakasle. Bestetik, 
antzerki eskola, Zurrumurru 
taldearekin: ordu berean izan-
go da, baina egubakoitzetan. 
Kasu honetan, Jarduneko 
bazkideek 10 euro ordaindu 
beharko dituzte hilean, eta 12 
gainerakoek. Amaia Arriaran 
izango da irakaslea, eta, antzer-
kiarekin batera, zirkua eta, 
oro har, ahozko eta gorputz 
adierazpena landuko dituzte 
umeek. Jolasa izango da esko-
laren oinarria. 

Hauetan guztietan parte 
hartzeko izena Jardunen eman 
behar da.

Nutrizio ikastaroa 
eta antzerki eta 
bertso eskolak

Abiada handian saldu dira astean 
zehar bihar gauean frontoian 
izango den Alos Quartet taldearen 
Garden ikuskizunerako sarrerak. 
Eguen eguerdirako 600dik gora 
salduta zeuden. Pikupe Produk-
zioak-en egoitzan eta webgunean 
eros daitezke, 15 eurotan. Sarre-
rarik balego, bihar 21:00etatik 
egongo da irekita leihatila. 

22:30ean hasiko den ikuski-
zunean Eñaut Elorrietak, Oreka 
TX-k eta Aukeran dantza taldeak 
ere hartuko dute parte. 

'kilometroak bidea' aroztegin 
Ikusgai dago –urriaren 2ra arte– 
Kilometroak festaren 40 urteko 
ibilbidea –argazki, irudi, lelo eta 
egunkarietan agertutako albiste 
bidez– jasotzen duen erakusketa. 

Gipuzkoako Ikastolen Elkar-
tea Kilometroak jaia berrasma-
tzeko egiten ari den hausnarke-
ta prozesuan kokatzen da era-
kusketa, aurreko zapatuan egin 
zen World kafe-a bezala: herrial-
deko 24 ikastoletako ordezkariez 
gain, Kilometroak jaiak izan 
dituen koordinatzaileak ere izan 
ziren bertan.

Arduradunak Aroztegiko erakusketan.  |   kilometroak 2016

Bihar, zapatua, topaketa saio 
bat egingo dute Mizpirualde 
egoitzan. Bertako egoiliar, lan-
gile eta senideez gain, Bergara, 
Antzuola eta Elgetako herrita-
rrak gonbidatu dituzte egoitza-
koek. 17:00etan hasiko da eki-
taldia, eta bi ordu inguru iraun-
go du. Horren baitan, Altsasu 
elkartea omenduko dute, eta 
musika eta luntxa izango dira.

Senideen topaketa 
egingo dute zapatuan 
Mizpirualde egoitzan

Bergarako UNEDen 40. urte-
muga dela-eta antolatutakoen 
barruan, pentsio publikoen 
etorkizunaz jardungo du hurren-
go eguenean Iñaki Madariagak. 
Urriaren 4an, berriz, Telesforo 
Aranzadiri buruzko mahai-in-
gurua egingo dute Alberto San-
tanak, Felix Leturiak eta Mikel 
Agirrek. Biak izango dira ire-
kiak eta 19:00etan UNEDen.

Telesforo Aranzadi eta 
pentsioak hizpide 
UNEDen solasaldietan

Itxura ederra izango du 
frontoiak 'Garden' ikusteko
sarreren herena geratzen zen eguen eguerdian 

o m u n i tat e a  g o i e n a  
k i Lo M e t r oa k  2 0 1 6   |   b e r g a r a k

m.t.  |  Bergara

Hizkuntzak ikasten dabiltzan 
herritarrendako mintzaprakti-
ka taldeak bultzatuko ditu Uda-
lak. Taldeok autonomoak izan-
go dira, ez da zuzentzaile edo 
bideratzailerik izango. Herrita-
rrei ikasten ari diren hizkuntza 
praktikatzeko aukera ematea 
da egitasmo honen helburua.

Taldeak astean behin bildu-
ko dira, eta saio bakoitzean 
hurrengo asteko eztabaidarako 
arduradun bat izendatuko dute. 
Honek landu beharreko gaia 
aukeratu eta prestatuko du.

izen ematea
Apuntatzeko epea urriaren 17ra 
arte izango da, eta udaletxeko 

kultura edo hezkuntza zerbi-
tzuetan, 943779159 telefonoan 
edo nnarbaiza@bergara.eus hel-
bidean egin daiteke, norberak 
zein hizkuntza landu nahi duen 
eta zer ordutegi nahiago duen 
adierazita.

aurkezpena urriaren 19an 
Taldeen aurkezpen bilera urria-
ren 19an izango da, 18:00etan 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan. Taldekideek bertan era-
bakiko dute non elkartu nahi 
duten aurrerantzean.

Hizkuntzak ikasten dihardutenek 
taldean praktikatzeko aukera

m.t.  |  Bergara

Gaur hasita, San Migel jaiak 
ospatuko dituzte Angiozarren. 
Asteburuan zehar eta datorren 
eguenean, San Migel eguna, 
denetariko ekintzak egongo 
dira. 19:00etan San Migelen 
jaitsiera izango da, eta 
jarraian, ikurrin dantza eta 
patata-tortilla lehiaketa. 
Gauean, pilota partiduak eta 
zuzeneko musika izango dira. 
22:30etik 08:00ak arte taxi zer-
bitzu berezia antolatu du Uda-
lak. Bidaia bakoitza: 10 euro. 

Jaietako egitaraua www.
goiena.eus-en dago ikusgai.

Herrixa dantzan
Bihar, zapatua, 18:30ean dan-
tzaldia izango Patxi Monterok 
gidatuta. Haur eta gurasoen 
jolasekin hasiko dira, eta ondo-
ren helduendako zuzendutako 
saioa ere izango da.

oihulari klown
Domekan, berriz, 18:00etan 
Oihulari Klownen eskutik 
Trostan emanaldia izango da 
plazan. Haurrei eta familiei 
zuzendutako ikuskizuna da. 
Virginia Imazek zuzendu du 
eta Karmelo Muñoz eta Toni 
Iglesias dira aktoreak.

San Migel jaiak 
gaur abiatuko 
dira Angiozarren

mAItE tXINtXuRREtA  |  Bergara

Ludotekak, Xabalote gaztelekua 
eta udaleku irekiak. Horiek dira 
Udalak ume eta gaztetxoen aisial-
dirako eskaintzen dituen zerbi-
tzuak, eta Jardun Euskara Elkar-
teak kudeatzen ditu hirurak.

Bergaran hiru ludoteka dau-
de: Oxirondo azokakoa, Osintxu-
koa eta Angiozarkoa. Orain arte 
lehenengo biak soilik kudeatzen 
zituen Jardunek, baina aurten 
Angiozarkoa ere beraien esku 
geratuko da, lehiaketa publikoan 
esleitu baitiete.

Ludotekan izena emateko 60 
euroko urteko kuota ordaindu 
behar da. Dena den, irailean zehar 
"proba egiteko" aukera izango 
da, apuntatu nahi duten edo ez 
erabakitzeko. Astean zehar arra-
tsaldez izaten da zabalik, eta 3-12 
urte bitartekoei zuzenduta dago.

gaztelekua 
Xabalote gaztelekua, berriz, 12 
eta 17 urte bitarteko gaztetxoek 
erabiltzen dute, eta doako zerbi-
tzua da, izena eman behar den 
arren. Urtean zehar denetariko 

ekintzak antolatzen dituzte. 
"Sukaldaritzak, esaterako, arra-
kasta handia izaten du", azaldu 
du Saioa Garitanok, Jarduneko 
aisialdi koordinatzaileak.

euskara oinarri
Garitanok aipatu du aisialdi arloan 
zenbait oinarri edo balio manten-
tzen dituztela. Tartean, noski, 
euskararen sustapena: "Lanketa 

berezia egiten dugu hezitzaileekin 
batera gazteen hizkuntza ohitue-
tan eragiten saiatzeko".

Horrekin batera, ludikotasu-
na, ume eta gazteen elkarren 
arteko harremanak bultzatzea 
edota inklusibotasuna ere aipatu 
ditu. Helburu horiek lantzeko, 
ume eta gazteei entzun eta beraien 
beharretara egokitzen ahalegin-
tzen dira.

Aisialdi eskaintza oparoa 
ikasturte berrirako
martxan daude oxirondoko, osintxuko eta 
angiozarko ludotekak eta xabalote gaztelekua

Aisialdi eskaintzaren antolatzaileak eta hezitzaileak, aurkezpenean.  |   m. t.
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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 EJanaria ere etxera 

eramaten dugu

Plater gustukoenak:

• Xia-Jiao (ganba-enpanadillak)

• Curry triangeluak okelaz beteta

• Langostino frijituak almendrekin

Etor zaitez!

943 25 06 77 • Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean) • BERGARA

JulEN IRIONdO  |  Bergara

Gaur arratsaldeko Moises Azpia-
zuren oroimenezko dantza txa-
pelketaren ondotik (Ikus 31. orria), 

kulturaz jantziko dira kaleak 
domeka iluntzera bitartean –iaz 
egun bakarra izan zen–. Biharko 
lehen ekintza Jauregi etxeko erlie-

bearen gainekoa izango da, eta 
herriko ondareari buruzkoak 
ezagutzeko beste aukera bat izan-
go da arratsaldean: bisita gidatua.

Musikaren txanda izango da 
ondoren. Orkestra Sinfonikoaren 
Metal taldea 18:30ean plazan, eta 
jarraian San Joxepe eta Aritzeta 
abesbatzak, Bergarako Orfeoia, 
Orfeoi Gaztea eta Alai taldea; 
talde bakoitzak bina kantu abes-
tuko ditu. Bukaeran, Bergarako 
ereserkia kantatuko dute Orkes-
trako kideen laguntzaz. Alfredo 
Gonzalez Chirlaquek zuzenduko 
du saioa. Eguraldi txarra egingo 
balu, Santa Marina parrokian 
izango litzateke emanaldia. Hau 
bukatuta, kantu jira herrikoia 
izango da Bergarako kaleetan. 

Domeka goizean ere izango 
dira bisita gidatua eta musika, 
eta eguerdian hasita tailerrak 
egingo dituzte plazan: Taila elkar-

tea, Zeramika elkartea, Bolillos 
taldea, BET Erraldoi Konpartsa, 
Stoltz-Freres Organoaren Lagu-
nen Elkartea, Batukada taldea 
–aurtengo nobedadea–, Beart eta 
musika eskola izango dira taile-
rretan. Azken hauek, adibidez, 
instrumentuak ikusteko eta pro-
batzeko aukera emango dute, eta 

Musioka jokoa egingo dute. Pol 
Pol argazki taldearen erakuske-
ta ere izango da.

19:00etan hasiko den dantza 
ikuskizunean, berriz, dantza esko-
lakoekin batera ariko dira Zuma-
rragako Irrintzi dantza taldekoak 
eta Orfeoi Gaztekoak, eta musika 
eskolako musikariak ere bai.

Kulturak hartuko du 
kalea, eta oraingoan 
asteburu osoan, gainera
Bisita gidatuak, musika eta abesbatzak, kantu jira, tailerrak eta dantza 
ikuskizuna izango dira, besteak beste, 'kultura kalera' ekimenaren barruan

Jauregi, Mudejar erako adibide gorena
Migrazioak eta kultura ondarea gaitzat hartuta antolatutako 
Europako Ondare Jardunaldien barruan, Bergaran izango da 
Gipuzkoako ekintzetako bat, Jauregi etxeko erliebeari buruzkoa, 
alegia. Jesus Muñiz Petralandak –Euskal Herriko Behe-Erdi Aroko 
artean aditua– hitzaldia egingo du aurrena, eta bisita egingo dute 
gero, azaldutakoa bertatik bertara ikusteko. Mudejar erako artearen 
Euskal Herriko kalitate handieneko adibidea da Jauregi. etxea.

Jauregi etxeko erliebea.  |   Bergarako udala

KUlTURA KAlERA

ZaPatua, 24

11:00 Arte inportatua: Jauregi 
etxeko erliebea. Hitzaldia –
udaletxean– eta bisita, jesus 
muñiz Petralandarekin.

17:00 Bisita gidatua, plazatik. 
izena emateko: 943 76 90 03.

18:30 orkestra sinfonikoaren 
metal taldea, plazan.

19:00 abesbatzen kontzertua, 
plazan. ondoren, kantu jira.

domeka, 25

11:00 Bisita gidatua, plazatik 
(gazteleraz). ondoren, orkestra 
sinfonikoaren soka taldea 
laboratorium museoan.

12:00 tailerrak, plazan: taila, 
zeramika, erraldoiak, batukada, 
Beart, musika eskola...

19:00 dantza ikuskizuna 
zuzeneko musikarekin, musika 
eta dantza eskolaren eskutik, 
plazan.

Bihar, zapatua, egingo dute 
bazkaria, futbol jokalari eta 
entrenatzaile ohi Jesus Mari 
Larrañaga Gindi omentzeko 
bere lagun talde batek anto-
latu duen egitarauaren 
barruan. 14:45ean izango da, 
Seminarioko karpan. Bazka-
riaren aurretik bi futbol par-
tidu izango dira: aurrenekoa, 
10:00etan, 2007 eta 2015 urteen 
artean Gindik Bergarako jube-
niletan entrenatu zituen joka-
larien artekoa; bigarrena, 
12:00etan, Realeko beteranoen 
eta Bergara eta A Ze Flaxa 
taldeetako konbinatu baten 
artekoa. Bi partiduen artean, 
11:30ean, egingo diote ome-
naldia. Partiduak eta omenal-
dia Agorrosinen izango dira.

225 lagun inguru 
batuko dira 'Gindi' 
omentzeko bazkarian

Asmo hori agertu du Udaleko 
Kirol teknikari Iñaki Ugarte-
buruk. Aurten, uztailaren 
18an 00:00ak arte zabaldu 
zuten, eta egun hori izan zen 
igerilekuan udako egun jen-
detsuena, 2.514 lagunekin; 
datu modura, 22:00etan 490 
lagun zeuden igerilekuan, eta 
23:00etan 230: "Froga gisa egin 
genuen eta, erabiltzaileen 
erantzuna ikusirik, gure asmoa 
da hurrengo udan behin bai-
no gehiagotan luzatzea ire-
kiera ordutegia", azaldu du 
Ugarteburuk. Hilabetea har-
tuta, jendetsuena ekaina izan 
da. Gainerakoan, zortzi egu-
netan itxi behar izan dute 
putzurako sarrera, gehienez-
ko edukiera ez gainditzeko.

Datorren udan 
gehiagotan zabalduko 
dute igerilekua gauez

O h a r r a k

oPaRitu ZuHaitZ bat
Eguenean, 19:30ean, kultura 
etxean. Lan istripuen gaia ere 
jorratuko dute.

odol ematea
Eguaztenean, 18:00etan.

baseRRiko Plastikoa
Martitzenean atera behar da, 
ohiko erara.

eguaZteneko aZoka 
Antxon magoa: globoflexia 
(19:00). Pintxo-potea: Etxagi.

tXaPa iRRatia: bileRa
Saioa egin nahi dutenekin. 
Gaur, 19:00etan, gaztetxean.

anbotoRa domekan
Izena emateko azken eguna, 
gaur, Pol-Polen bulegoan.

imanol soriano

Zapatuan aurkeztu zituen Bergara Kirol Elkarteak denboraldi berrirako 
taldeak. Zazpi dira denera, nesketan lau –juniorrak, bi kadete eta 
infantilak– eta mutiletan hiru –seniorrak, juniorrak eta kadeteak–. 
Mutilen talde nagusiak bihar hasiko du 2. Mailako liga, Astigarragan.

Saskibaloikoak, prest

Igerilari 
bergararrak, 
sarituak

Bergara igeri elkartea

Bergara Igeri Elkarteko Josu 
Morras eta Julen Gardoki 
lehenengo eta bigarren izan dira 
Gipuzkoako federazioak 
antolatzen duen Udaberriko 
ligan, infantiletan. ligako 
probetako puntuak batuta, 101 
eskuratu ditu Morrasek eta 83 
Gardokik, hirugarrenari hiru 
puntu aterata.
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Eguraldiak ez du zapuztu 
bergararren festarako 
gogoa San Martin jaietan  

euriak zenbait ekitaldi baldintzatu dituen arren, jai giro polita izan da herrian

Bergarako udaletik esker ona adierazi diete herritarrei eta herriko taldeei

Emakumezkoen pilota jaialdia izan zen lehenengoz Udal Pilotalekuan. 

Simon Arrieta pintura lehiaketa.Txikiek primeran pasatu zuten kalerik kale danborra jotzen.

Goitik behera busti ziren San Martin bezperako nagusien danborradan parte hartu zutenak.

Ramon Etxanizi omenaldi hunkigarri egin zioten .  |   argazkilariak: i. soriano, xaxau, udala

Aurten Oxirondo plazan egin dute San Martin eguneko azoka.

KEA ahots taldearen emanaldia, Marije Ugalde bergararra barne.

mAItE tXINtXuRREtA  |  Bergara

Beste urte batez, joan zaizkie 
bergararrei iraileko San Martin 
jaiak. Euriz bustitakoak izan 
dira aurtengoak, eta horrek zen-
bait ekitaldi baldintzatu ditu; 
dena den, herritarrek jakin izan 
dute jai giroaz disfrutatzen.

San Martin jaietako ikur 
nagusi diren ekitaldietan, dan-
borradan edota zapatuko azokan 
kasu, bergararrek aterkia zabal-
du behar izan zuten. Gainera, 
plazan egitekoak ziren hainbat 
ekitaldi Udal Pilotalekura alda-
tu behar izan zituzten. Hala ger-
tatu zen, esaterako, egubakoitz 
eguerdian Udal Bandak eskaini 
zuen kontzertuarekin edota 
Korrontzi taldearen emanaldia-
rekin, jaietako hitzordu nagu-
sietakoa izan dena.

balorazio positiboa
Maite Agirre kultura eta jai zine-
gotziak ere eguraldiaren eragina 
nabarmendu du: "Jaietako eki-
taldietarako askoz ere leku ego-
kiagoa da San Martin plaza fron-
toia baino". Dena den, esan du 
hori horrela izanik ere, ikuski-
zunak "oso ondo" joan direla. 
"Jendea ibili da eta jai giroa egon 

da", nabarmendu du. Beraz, oro-
korrean positiboki baloratu ditu 
aurtengo jaiak eta antolatutako 
ekimenek izandako erantzuna.

azoka oxirondon
Orain arte San Martin eguneko 
azoka izen bereko plazan egin 
bada ere, aurten tokiz aldatzea 
erabaki du Udalak, Oxirondoko 
azoka biziberritzeko ekimenari 
bultzada bat emate aldera. Hala, 
baserriko produktuen postuak 
zein gazta txapelketa Oxirondo 
plazan eta inguruetan kokatu 
zituzten.

Aldaketa positiboa izan ote 
zen galdetuta, Maite Agirrek dio 
oraindik ere balorazio lanetan 
dihardutela, eta elkarteekin eta 
Oxirondoko azokako merkata-
riekin kontrastatu behar dutela; 
dena den, aurreratu du "printzi-
pioz balorazio ona" egiten dutela 
Udaletik. Aurten, gainera, herri-
ko zenbait dendak ere hartu du 
parte, azokan postua jarriaz, eta 
hauek gustura bukatu ei zuten.

"Proba bat zen, eta orain ondo 
baloratu behar da eta ikusi behar-
ko da ea datorren urtean zer egin; 
bertan geratu ala plazara itzuli", 
dio zinegotziak.

esker ona herriko taldeei
San Martin jai hauetan herriko 
elkarte eta taldeek egindako lana 
eta izandako inplikazioa nabar-
mendu du udal ordezkariak, eta 
udalaren "esker ona" adierazi 
nahi izan die guztiei: pilota, xake 
eta saskibaloi taldeak, Beart, 
erraldoi taldea...

Aurtengo beste nobedadeeta-
ko bat Xaxau konpartsak Muni-
be plazan jarritako txosnagunea 
izan da. Karpa handi bat mun-
tatu zuten bertan; beraz, euriak 
ez zuen aparteko arazorik sortu 
txosnagunean, eta aurreikusita-
ko ekitaldi eta kontzertuak han 
bertan egin ahal izan zituzten.

Txosnagunearekin eta Xaxau 
konpartsak egindakoarekin ere 
"oso pozik" dagoela onartu du 
Maite Agirrek, eta "errepikatze-
ko moduko" ekimena izan dela 
aipatu du.

Danborradan parte hartutako 
guztiekin ere "eskertuta" azaldu 
da Agirre. Azaldu du nagusien 
danborradarako ordua iritsi aurre-
tik euri zaparrada zela, parte 
hartzaileei galdetu zietela ea ate-
ra nahi zuten ala ez, eta gogoz 
baiezkoa eman zutela. "Emozio-
nantea" izan zela dio.

What A Band taldearen zuzenekoan, txosnagunea lepo beteta.
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Herriko jaietan ere egongo 
da Arantzazura joan eta han-
dik Oñatira etortzeko autobus 
zerbitzua. Hala, irailaren 29an 
eta 30ean eta urriaren 1ean 
eta 2an erabilgarri egongo da 
zerbitzu hori. Udako ordute-
gia mantenduko du, hau da, 
lehena 07:30ean abiatuko da 
Oñatitik eta azkena 19:00etan 
Arantzazutik.

Txantxiku ikastolan egin ordez, 
osasun zentroan egingo dituzte 
odol ateratzeak aurrerantzean. 
Ordutegia ere ezberdina izango 
da, 17:00etatik 19:00etara hemen-
dik aurrera. Toki aldaketaren 
arrazoia da Txantxiku ikastolan 
egin dituzten birmoldaketak, eta 
anbulatorioko ordutegira egoki-
tu dira. Gaur, egubakoitza, osasun 
zentroan egingo dute ateratzea.

Odol ateratzeak osasun 
zentroan egingo dituzte 
gaurtik aurrera

Jaietan ere egongo da 
autobus zerbitzua 
Arantzazura joateko

Martitzenean,19:30ean, egingo 
da osoko bilkura eta mozio 
bat aurkeztuko da Oñatiko 
Udala frankismoaren aurka 
eta bizirik dauden frankisten 
aurka auzibidez jotzeko auzian  
kereila-jartzaile bezala azaldu 
dadin. Frankismoaren Aurka-
ko Kereilaren Aldeko Euskal 
Plataformak bilkurara joateko 
dei egin die herritarrei.

Frankismoaren 
aurkako mozioa hileko 
osoko bilkuran

O.E.   |  oñati

Jaiak segidan tokatu dira aurten 
eta horrek egitarauan aldaketa 
batzuk egitea eskatu dio kultu-
ra sailari. Txosnak, esaterako, 
asteburu honetan zabalduko 
dituzte eta atsolorra ekitaldia 
ere jaiak ofizialki hasi aurretik 
egingo dute. Gaurtik, egubakoi-
tza, hasita, txantxikuaren jai-
tsierara begira egon beharrik 
ez dago Oñatin jaiez gozatzeko 
eta girotzeko. 

Pintura 
Bihar, esaterako, Egun Morea 
ospatuko da zazpigarren urtez, 
txosna batzordeak antolatuta. 
Batukada, bazkaria eta antzer-
kia egongo dira egunean zehar 
eta 20:00etan, manifestazioa 
egingo da Foruen plazatik abia-
tuta, lelo honen pean: Jantzi 
antiojo moreak, erasoei erantzun!. 
Joan den urteko jaietatik aur-
tengoetara bitartean jaio diren 
herritarrei, berriz, 12:00etan 
egingo zaie ongietorri ekitaldia, 
atsolorra, udaletxean. 18:00etan, 
150 ume inguru aterako dira 
kalera danborra jotzera.

Domekan egingo da nazioar-
teko artzain-txakur txapelketa 
eta aurten, gainera, berritasun 
asko izango ditu. Txosna bat 
egongo da, adibidez, eta txaku-
rrei lotutako ekintzak eta arti-
sauak ere egongo dira San Mar-
tin gunean. 10:30ean hasiko da, 
eta Jose Mari Bengoa Urzabal 
oñatiarrak bigarren aldiz segi-
dan hartuko du parte. Bestalde, 

urteroko aire libreko pintura 
lehiaketa ere domeka goizean 
egongo da. 14:30ean izango da 
sari banaketak eta egindako 
pinturak ikusgai jarriko dituz-
te kultura etxean irailaren 27tik 
urriaren 16ra. Ibilgailu klasikoak, 
bestalde, domeka eguerdian ibi-
liko dira herriko kaleetan zehar. 

eaJren proposamena
Bi eguneko atsedenaren ostean, 
eguaztenean izango dute jarrai-
pena jaiek. 20:00etan jaitsiko da 
txantxikua eta gaueko nagusien 
danborradarekin, San Migel eta 
Errosaixo jaietan ibiliko dira 
oñatiarrak. Bandaren kontzer-
tuak, sokamuturrak, gaztetxoen-
dako jolasak, Herri Eguna, mozo-
rroak, barrakak, plater tiraketa, 
pilota, manifestazioak eta ber-
tsolarien emanaldia jasotzen 
ditu, besteak beste, aurtengo 
egitarauak. Urriaren 4an izango 
da benetako biharamuna pasa-
tzeko eguna eta hurrengo egu-
nean hasiko da ikasturte berria 
Oñatin.

Jaietan sexu eraso eta jarre-
ra sexistak ekiditeko sentsibi-
lizazio eta prebentzio neurriak 
proposatu ditu Oñatiko EAJk. 
Hala, Beldur Barik programaren 
eredua jarraituz, Oñati beldur 
barik gunea izatea nahi dute 
eta horretarako "herriko puntu 
beltzak, seguruak ez direnak, 
aztertzea eta puntu horietan 
gaueko zaintza-zerbitzua area-
gotzea" proposatu dute, besteak 
beste.

Txantxikua jaitsi 
aurretik ere, jai giroan
egun morea, atsolorra, haurren danborrada eta 
artzain-txakur txapelketa, hasteko

Jaien ostean hasiko da 
martxan herribusa

OIHANA ElORtZA  |  oñati

Duela bi urte onartutako Hiri 
Mugikortasun Iraunkorrerako 
Planaren barruan hartutako neu-
rriak ari dira  martxan jartzen 
herrian eta udazkenean beste pau-
so batzuk emango dituzte: Txake-
tuaneko kantoia ibilgailuendako 
itxi hainbat ordutan, herribusa 
martxan jarri eta erdigunean txan-
dakako aparkatze sistema ezarri.  

mugikortasuna 
Txandakako aparkatze sistema 
Atzeko kaleko lanak bukatu ostean 
jarriko dute martxan. Orduan, 
oinezkoek izango dute lehenta-
suna Atzeko kalean. Pibote bat 
jarriko dute Ramon Irizar kalean 
eta zamalanak egiteko 08:00etatik 
12:00etara egongo da zabalik; 
gainerako orduetan itxita egongo 
da ibilgailuendako. Bizilagunak 
ere pasa ahalko dira zamalanak 
egiteko eta hori egiteko baimena 
ematen dien txartela ibilgailuan 
izan beharko dute, ikusteko 
moduan. Aparkalekuen kudea-
ketari dagokionez, bost parkime-

tro egongo dira eta errotazioak 
60 minutukoak izango dira. 
"Komertzio eta zerbitzuetara iris-
tea da helburua, oinezkoekin 
elkarbizitza ona bermatuz", azal-
du du Mugikortasun zinegotzi 
Irati Etxeberriak. Erdiguneko 
bizilagunendako aparkaleku jakin 
batzuk egongo dira. 

Txaketuaneko kantoia ere 
eguneko ordu gehienetan itxita 

egoteko proba egingo du udalak 
hiru hilabetez. "Ikusiko dugu 
saihesbideak nola erantzuten 
duen eta horren arabera pentsa-
tuko dugu betiko ixtea edo ez", 
dio Etxeberriak.

Herribusari dagokionez, 
urrian jarriko dute martxan eta 
22 plaza dituen autobus bat Ugar-
kaldetik Kasablankaraino, eta 
alderantziz, ibiliko da orduro.

txandakako aparkaleku sistema martxan jarri eta 
txaketuaneko bidegurutzea itxi ere, udazkenean

Etxeberria, Biain eta Zubia.  |   o.e.

Eguaztenean jaitsiko da txantxikua, 20:00etan.  |   goiena

goiena

Erletarren bazkaria egin zuten joan den asteburuan Etxe Aundi jatetxean. 
60 lagun inguru batu ziren guztira, eta, esandakoaren arabera, primeran 
pasa zuten. Oñati bertakoa ei da Erle abizena, eta, dirudienez, bere 
garaian Kanpantxo kalean zegoen Erle baserrian du jatorria. lehen aldiz 
elkartu dira belaunaldi guztiak, eta, Oñatiko jatorria izanda ere, Soriatik, 
Andoaindik, Eskoriatzatik eta New Jerseytik (AEB) etorri ziren. 

Erle
abizenak
batzen ditu
guztiak
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Batez ere, bi izango dira aurten 
Ganbara abesbatzak aurrera era-
mango dituen proiektuak: alde 
batetik, Pinotxo izeneko musika-
la, Ganbara Txikiren produkzio 
nagusia; eta, bestetik, Ganbara 
osatzen duten talde guztiak eta 
ikastetxeak kantari batuko dituen 
proiektu bat, Oñatiko auzoetako 
ermitetan gauzatuko dena. 

'Pinotxo' 
Aitor Biain zuzendariaren esa-
netan, Altxorraren uhartea baino 
produkzio "zailagoa" izango da 
Pinotxo musikala, taldearentzat 
"erronka handiagoa". "Proiektu 

polita eta interesgarria dela uste 
dut", adierazi du. 

'ermitak' 
"Oñatik ermita asko dituela kon-
tuan hartuta, gure asmoa da hauek 
ezagutaraztea. Horretarako, hain-
bat ermitatan kontzertuak eskai-
niko ditugu urtean zehar", azpi-
marratu du zuzendariak.

Proiektu hori ermiten argaz-
kiekin eta horietan emandako 
kontzertutako argazkiekin osa-
tuko den liburuarekin borobil-
duko da.

Irailaren 14an hasi ziren 
proiektu hauek aurrera erama-
teko lanetan.

'Pinotxo' eta 'Ermitak' izango dira 
Ganbararen proiektu nagusiak

Ulmaren 55. urteurrena ospa-
tzeko, bizikletan ibiltzeko pla-
na egin du fundazioak gaurko. 
Euskararen alde aurtengo 
antolatu dituzten ekitaldietan 
azkena izango da. 16.30ean 
Zubillagatik plazaraino joan-
go dira. 19:00etan dantzaldia 
egongo da Amaia Txintxurre-
tarekin eta 22:00etan, parro-
kian, Kalakan eta Ganbara.

Zubikoa kiroldegiko igerile-
kuak itxita egongo dira hurren-
go astean. Herriko jai nagusiak 
aprobetxatuz, urteroko gar-
biketa eta desinfekzio lanak 
egingo dituzte igerilekuetan 
datozen egunetan, eta itxita 
egongo dira erabiltzaileenda-
ko. Astelehenean itxiko dituz-
te eta urriaren 4an, 14:00etan, 
zabalduko dituzte berriro.

Zubikoan egingo den herri 
bazkarirako txartelak salgai 
daude dagoeneko herriko lau 
tabernatan: Izarraitz, Boga, 
Arrano eta Olakua. Aurten, 
berritasun gisa, haurrendako 
menua ere egongo da, 10 euro-
tan. 12 urtetik beherako hau-
rrendako izango da hori. 
Herriko produktuekin osatu-
tako menua egongo da.

Arropa eta ehunkien azoka egin 
ohi den tokian barrakak egongo 
dira jaiak pasa arte, eta, ondorioz, 
azoka Santa Marina plazan egin-
go dute. Bihar, irailak 24, eta 
hurrengo zapatuan, urriak 1, 
lehengo tokian egingo da arropak 
eta ehunkiak egoten diren azoka, 
Santa Marina plazan. Horretara-
ko baimena eman die udalak 
azokara etortzen direnei. 

Arropen azoka Santa 
Marina plazan egingo da 
bihar, barrakengatik

Bizikletan ibiltzeko 
plana egin du gaurko 
Ulma fundazioak

Igerileku biak 
itxita egongo dira 
urriaren 4a arte

Herri Eguneko 
bazkariko txartelak, 
salgai lau tabernatan

Bertsotruk ekimenaren biga-
rren edizioa egingo dute ikas-
turte honetan eta Oñatiko 
bertso eskolako kideek parte 
hartuko dute. 27 talde osatu 
dituzte bertso-eskolek eta 
hauek hiru taldetako bedera-
tzi multzotan ariko dira. Oña-
tiarrek Barañaingo eta Ger-
nika-Lumoko bertsolariekin 
egingo dute trukea.

Bertsotruk 
egitasmoan egongo 
dira oñatiarrak ere

goiena

Aloña Mendiko entrenatzaile izan zen hainbat urtez Nogueiras, eta 
berak entrenatu zituen zenbait jokalarik omenaldia egin zioten pasa 
den zapatuan. Izan ere, 2014an iktus bat jasan zuen eta hainbat 
ebakuntza egin dioten arren, errekuperazio prozesuan jarraitzen du 
oraindik. Horregatik, babesa erakutsi nahi izan zioten.

Juan Nogueirasi omenaldia

ENEKO AZuRmENdI  |  oñati

Jende ugari batu zuen zapatuan 
2057, odisea bat kanposantuan 
filmaren aurrestreinaldiak, San-
ta Ana antzokian. "Jende pila bat 
etorri zen filma ikustera eta, egia 
esan, oso pozik gaude. Jendeari 
gustatu zaiola uste dut; beraz, 
balorazioa positiboa dela esango 
nuke", adierazi du Kepa Aran-

buruk, filmaren zuzendariak. Bi 
emanaldi egon ziren: lehenik, 
parte-hartzaileendako eta filma 
aurrera eramaten lagundu duten 
guztiendako; eta gero, berriz, 
publiko orokorrarendako. 

gaztelekuan, festa
Bigarren emanaldia bukatu ostean, 
Oñatiko gaztelekuan festa bat 

egin zuten. "Lehenengo filmaren 
making-off-a ikusi genuen eta 
ondoren kontzertua izan zen", 
azaldu du Aranburuk. Azken 
honi dagokionez, Koban taldeak 
eskaini zuen emanaldia. "Jende 
askok ez zuen taldea ezagutzen, 
baina asko gustatu zitzaiela esan 
zidaten; beraz, gu ere gustura", 
nabarmendu du zuzendariak. 
Ondoren, herrian ohikoagoa den 
Javi Sound-en emanaldiarekin 
bukatu zuten eguna.

lehenengoaren jarraipena 
Orain dela 13 urte grabatu zuten 
lehenengo zatia –film laburra–, 
eta hau haren jarraipena da. Hala, 
ordu eta laurden inguru irauten 
duen film luze honek zera azal-
tzen du: lehenengo zati hartako 
protagonistek –Arthur Mann eta 
Isam– nola ezagutu zuten elkar, 
garai hartako bizipenak eta ogi-
tarteko lehiaketarako nola pres-
tatu ziren. Horrez gain, hirugarren 
zati bat ere badauka filmak, 2057an 
girotuta dagoena. 

Patxi Hipolitori eskainia 
Zuzendariak azpimarratu du Patxi 
Hipolito zenari eskaini gura izan 
diotela filma. "Lehenengo zatia-
rekin asko lagundu zigun eta, 
horrez gain, oso pertsona garran-
tzitsua zen guretzat", onartu du. 

aurkezpena, 29an
San Migel egunean izango da 
filmaren aurkezpen ofiziala, 
22:00etan. Herriko jaiak aprobe-
txatuz, txosnagunean erakutsiko 
dute filma.

Filmeko protagonista, ekoizlea eta zuzendaria.  |   imanol soriano

Auzolanean egindako 
pelikulak erantzun 
ona izan du herrian
oso arrakastatsua izan da '2057, odisea bat 
kanposantuan' pelikularen aurrestreinaldia

E.A.  |  oñati

Gaur, egubakoitza, hasiko 
dira finalaurrekoak, bai nes-
ketan, baita mutiletan ere. 

Neskei dagokienez, Igo-
ne-Mireia bikoteak Aran-Re-
beka izango ditu aurkari. 
Beste partidua Alazne-Eider  
eta Intxausti-Larrea bikoteen 
artekoa izango da.

Mutiletan, berriz, Biain-An-
duaga eta Aramendia-Larrea  
arituko dira lehenengo par-
tiduan eta bigarrenean, aldiz, 
Fernandez -Pruluns  e ta 
Perez-Aranburu.

Gaur, Biain-Anduaga/Ara-
mendia-Larrea eta Igone-Mi-
reia/Aran-Rebeka partiduak 
jokatuko dira, 18:00etatik 
aurrera. Gainontzeko bi par-
tiduak datorren asteartean 
izango dira. Eta finala iraila-
ren 30ean, egubakoitza, joka-
tuko da.

san migel txapelketa 
Pilota sailak antolatuta, bihar, 
18:00etan, Zubikoan, izango 
dira San Migel Txapelketako 
finalaurrekoak. Euskal Herri-
ko kadete eta gazte mailetako 
pilotariak dabiltza lehian. 
Finala urriaren 2an izango da.

Finalerdietara 
iritsi da jada 
Herriko Pilota 
Txapelketa

Etxegabetzeak

"Etxe huts bat
gehiago orain
Zabalganan"

n i r E  u s t E z

AINHOA 
NEguERuElA

A
zaroak 30 zituen, oste-
guna zen. 2006. urtea.

Goizean pediatra-
rengana joan ginen 

bi hilabete oraindik bete gabe 
zituen alabarekin. Etxera 
itzultzean 6 ertzain ikusi geni-
tuen etxe kanpoan. Gure etxe-
ko sarrerako atea apurtuta, 
lurrean eta barruan beste 
horrenbeste udaltzain.

Lau ordu eman zizkiguten 
gauzak etxetik ateratzeko. 
Noraezean ibili ginen gauzak 
bildu nahian. Logelatik sukal-
dera, sukaldetik komunera, 
egongelara, bi udaltzain eten-
gabe atzetik genituela.

Alaba negarrez. Gu negar-
gurari eutsi ezinean.

Gogoan dut agindutako 
edozer gauza egiteko prest 
ote zeuden galdetzen geniela 
udaltzainei. Batzuek burlaka 
eta biraoka erantzun ziguten; 
beste batzuek, isiltasunare-
kin.

Ordu bietan, balen aur-
kako txalekoak jantzita, ezku-
tuak eta mailuak hartuta 
sartu ziren. Komuna eta 
sukaldea txikitzen hasi ziren, 
hormak zulatu eta eraisten. 
Gure etxea izan zena obra-hon-
dakin nola bihurtzen zuten 
ikusi genuen.

"Os damos por desalojados" 
esan ziguten orduan eta bul-
tzaka atera gintuzten etxetik.

Ongizatea bermatuko digu-
tela dioskuten zenbait poli-
tikarik aste honetan ama eta 
adingabeko seme-alabak 
beraien etxetik kanporatu 
dituzte. Familia horrentzat 
gaua logela arrotzean eta pin-
tza ahuletatik zintzilikaturi-
ko goiza. Etxe huts bat gehia-
go orain Zabalganan eta zigor 
eredugarria hilabete bukae-
rara iristen ez denarentzat.
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oñati
jaietan!

aurten, aste bukaera bakarra

Danborrada

txosnetako egitaraua

Doctor Deseo: Francisi elkarrizketa

herri antzerkia

artzain txakur txapelketa

bertso saioa

umeendako eskaintza oparoa 

herri eguna

+ jaietako egitarau osoa
iazko umeen 
danborrada. 

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

ONDO PASAU
SANMIGELAK!

imanol sorioano
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Ondo ibili
jaixetan!!

egubakoitza

23
Egun osoan Barrakak 1€.

16:30 Bidegorritik oñatiko plazara 
kalejira.

 kalejira ulma architectural 
solutions-eko eraikinetik hasiko da. 

17:00 txosnagunearen muntatze 
herrikoia.

17:00 Pilota txapelketako 
finalaurrekoa, txosna batzordeak 
antolatuta, plazako pilotalekuan.

18:30 ulmako euskararen muralen 
erakustaldia herriko plazan.

19:00 musika eta dantza amaia 
txintxurretaren eskutik. Herriko 
plazan.

22:00 kalakan taldearen kontzertua 
ganbara abesbatzaren eta oñatz 
dantza taldearen kolaborazioarekin, 
herriko parrokian.

 sarrera doan. Plaza mugatuak.

19:30 elkarretaratzea plazan, 
Euskal preso politiko eta iheslarien 
eskubideen alde.

zapatua

24
egun morea

09:00 geoaizkorri: denboraren 
aztarnak aizkorriko paisaian. 
urbiako larreetan barrena 
artzaintzaren mundua ezagutzeko 
egun erdiko irteera.

 elkargunea: arantzazuko 
santutegi aurrean. Hiru euro. 
erreserbak: 943.08.20.00.

12:00 atsolorra: urtean zehar 
jaiotako haurrei ongietorria, 
udaletxeko batzar areto nagusian, 
jose de azpiazu musika eskolako 
musikarekin girotua.

12:00 Frontenis txapelketa, txosna 
batzordeak antolatuta, plazako 
pilotalekuan.

14:30 Bazkari herrikoia, 
txosnagunean. Bazkalostean, 

antzerkia txabela Bragas taldearen 
eskutik.

17:00 jolas poteoa, txosna 
batzordeak antolatuta, kaleetan 
zehar.

18:00 san migel pilota txapelketako 
finalaurrekoak, Euskal Herriko 
kadete eta gazte mailetako pilotari 
onenak, zubikoa pilotalekuan. 

18:00 Haurren danborrada udal 
musika Bandak lagunduta.

 ondoren: Buruhaundiak eta 
erraldoiak, jose de azpiazu 
musika eskolako triki-pandero 
taldeak lagunduta.

19:00 eta 22:30 Lantzean behin 
antzerkia, olaitturri taldeak 
antolatuta, santa ana antzokian. 

 sarrerak 5 euroan salgai, 
txokolateixan, irailaren 5etik 
aurrera, eta leihatilan egunean 
bertan.

20:00 Jantzi antiejo moreak, erasoei 
erantzun! lelopean manifestazioa, 
plazatik abiatuta.

22:00 drumcopters, dj 
tarantistak, Vinagre de moderna 
eta dekot rock taldeen kontzertua, 
txosnagunean.

Domeka

25
Goizean zehar aire libreko 14. 
margo lehiaketa. 

09:00 txistulari bandaren 
goiz-eresia. 

10:30 nazioarteko 57. 
artzain-txakurren trebetasun 
lehiaketa, santa lutzian.

12:00 oñatiko musika Bandaren 
kalejira.

13:00 oñatiko musika Bandaren 
kontzertua, plazan.

13:30 ibilgailu klasikoen karabana, 
txosna batzordeak antolatuta.

14:00 ibilgailu klasikoen erakusketa, 
txosna batzordeak antolatuta, plazan.

14:30 aire libreko margo 
lehiaketaren sari-banaketa kultur 
etxean.

16:00 Bola-joko txapelketa, san 
martinen.

18:00 erraldoi eta buruhandien 
konpartsak, kaleetan zehar.

martitzena

27
18:00-20:00 aire libreko 14. margo 
lehiaketako eta margo ikastaroetako 
ikasleen lanen erakusketa. 

 kultur etxeko erakusketa-gelan. 
astelehenetik domekara, urriaren 
16 arte. 

eguaztena

28
san migel De aozaraza eguna

 Begi Bistan erakusketa, ilunpetan 
argazki taldeak antolatuta. gaia: 

oñatiko kale-argazkilaritza. 
Foruen plazan, urriaren 4 arte.

18:00 txaloka taldearen eskutik , 
Bualá haur ikuskizuna, plazan.

18:00-21:00 Beldur Barik 
gunea (eraso sexistarik gabeko 
gunea), unibertsitate 
etorbidean.

19:00 urolatarrak txaranga herriko 
kaleetan, txosna batzordeak 
antolatuta.

20:00 txantxikuaren jaitsiera, jaiei 
hasiera emateko.

20:05 Pintxo-jatea, txosnagunean.

20:15 disko festa, plazan.

23:00 danborrada nagusia herriko 
kaleetan zehar. amaiera plazan 
izango da.

00:00 Euskal preso politiko eta 
iheslarien eskubideak errespetatu 
lelopean manifestazioa, plazatik 
abiatuta. 

 ondoren disko festa, plazan.

02:00 karaokea, txosnagunean. 

eguena 
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san migel eguna

08:00 argazki erraldoia, 
txosnagunean.

08:05 txokole-jana, 
txosnagunean.

09:00 txistulari bandaren 
goiz-eresia.

11:00 Herri mailako plater tiroketa, 
txopekua tiro-zelaian. modalitatea: 
olinpiar fosoa. 

 armak edukitzeko baimena eta 
Federazioaren lizentzia eskatuko 
da. izen-ematea 15 euro, platerak 
barne. 

12:00 meza nagusia san migel 
parrokian, koruak abestuta.

12:00 oñatiko musika Bandaren 
kalejira.

12:00-14:00 Haur parkea, 
etxaluzen. 

jaietako 
egitaraua

ag u r r a

mIKEl BIAIN
oñatiko alkatea

A
llegau da opor 
osteko aldapia 
leunketako garaixa, 

kaliak poztasun eta kolorez 
beteteko garaixa... Jatorri, 
sexu, nahiz adin 
ezbardiñetakuak aniztasun 
eta bardinttasunian batu 
gaittezen eta merezi dogun 
jaixa egin! Horretarako, 
zaintza lanak partekatu 
danok be jai egin ahal 
izateko. Eta altu esan 
erasuak ez dakoilla lekurik 
gure herrixan, ez jaixetan ez 
iñoiz be!

Itxi alde batera gure 
inguruak eta guk geure 
buruari jarten xaugun 
aurreiritzi, beldur, lotsa eta 
bestelako mugak eta pasau 
gaittezen eguneoko 
bizimoduak dakarren 
zurrunbillo zorotik jaixetako 
zurrunbillo alaira!

Bestalde, arrazoi 
ezbardiñak tarteko, herriko 
jaixak gure artian pasaitte-
rik  izango ez daueiñak eta 
euren etxekuak be gogora 
ekarri gura nittuke: 
pertsona maittatu bat 
betirako galdu dozuenok, 
gaixotasun larriren bat 
dakozuenok, kiltzapeian, 
ihesik edota mendekupeian 
bizi zareiñok, besarkada 
bero bana danondako!

Gozau degigun danok 
gure inguruko pertsonak 
eta ingurumena errespe-
tauaz betik! Gora San 
Migel eta Errosarixo jaixak!

Gozau degigun 
danok!
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 eguraldi txarra eginez gero, 
zubikoa kiroldegian.

12:00-19:00 gaztetxoen eguna: 
gazteei zuzenduriko hainbat ekintza 
(tirolina, abentura jolasak...).

13:00 oñatiko udal musika 
Bandaren kontzertua, lazarraga 
jauregiko lorategian. eguraldi txarra 
eginez gero, udaletxeko 
arkupeetan.

17:00 Ongi etorri, errefuxiatuak, 
txosnagunean.

17:00-20:00 Haur parkea, 
etxaluzen. eguraldi txarra eginez 
gero, zubikoa kiroldegian.

18:00-21:00 oñatz kalerik kale, 
Portuko plazan hasita.

19:30 Philippe menard one man 
(blues) Band taldearen kontzertua, 
atzeko kalean.

22:30 2057. Odisea bat 
kanposantuan filmaren aurkezpena, 
txosnagunean.

23:00 aukeran dantza taldearen 
Fusioa ikuskizuna, plazan.

egubakoitza
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10:00 sokamuturra plazan. arno 
ganadutegiko zezenak. 

13:00 jotak, Voces navarras 
taldearekin, lazarraga jauregiko 
lorategian.

14:00 Pilota bazkaria, Euskal 
presoak euskal pilotalekuetara, 
txosnagunean.

17:00 Pilota txapelketako finala, 

 txosna batzordeak antolatuta, 
plazako pilotalekuan.

19:00 arkana Has soul taldearen 
kontzertua, atzeko kalean. 

19:30 elkarretaratzea plazan, euskal 
preso politiko eta iheslarien 
eskubideen alde.

21:00 karrikaldia txosnagunean: 
txipittu, Harakiri, Herdoil eta talde 
sorpresa.

23:00 doctor deseo taldearen 
kontzertua, plazan.

00:00-03:00 Testing-a 
txosnagunean, ailaket 
elkartearekin.

zapatua

1
herri eguna

09:00 txistulari bandaren 
goiz-eresia. 

 ondoren, kalejira egingo dute.

09:00 Herri mailako nekazaritza, 
abeltzaintza eta artisautza 

produktuen erakusketa eta 
lehiaketa. unibertsitate inguruan. 

11:00 kalejira.

 oñatiko jose de azpiazu 
musika eskolako triki-pandero 
eta soinu-joleen taldea, 
txistulariak eta tolosako 
gaiteroak ibiliko dira herriko 
kaleetan.

11:00-14:00 Beldur barik gunea, 
unibertsitate etorbidean.

12:00 30. sagardo-dastaketa, 
plazan.

13:15 lehiaketetako 
sari-banaketa.

14:00 Bazkaria antixena 
gaztetxean, txosnaguneak 
antolatuta.

14:30 Herri bazkaria, zubikoa 
kiroldegian.

17:00 Herriko gaztetxoekin herri 
kirolak, plazan.

18:00 elizagoien ahizpak 
trikitilariekin erromeria, atzeko 
kalean.

18:00 Profesionalen herri kirol 
jaialdia, plazan. eguraldi txarra 
eginez gero, zubikoa 
kiroldegian. 

 ondoren, egan taldearen 
erromeria, plazan.

19:00 ekitaldia: Euskal preso 
politiko eta iheslarien eskubideen 
alde, txosnagunean.

19:30 Parrokian F. esnalen Salbea, 
Parrokiako koruak eta oñati 
abesbatzak abestuta.

22:00 mc onak, marianitos Blai eta 
gaitzerdi taldeen kontzertua, 
txosnagunean.

Domeka

2
errosaixo eguna

09:00 txistularien goiz-eresia.

11:00-14:00 12 urte arteko 
haurrentzako ekitaldi bereziak 
(tailerrak, lehiaketak, puzgarriak, 
tirolina…), errementeri plazan.

12:00 meza nagusia, Parrokiako 
koruak abestua.

12:00 oñatiko musika Bandaren 
kalejira.

 ondoren kontzertua, plazan.

18:00 san migel Pilota 
Txapelketako finalak, Euskal Herriko 
kadete eta gazte mailetako pilotari 
onenak, zubikoa pilotalekuan. 

19:00 izaro eta mor more taldeen 
kontzertua, atzeko kalean.

19:00 zingira eta Petti & etxeko 
uztaren rock kontzertua, 
txosnagunean.

20:00 dantzaldia plazan, tarantela 
orkestrarekin.

20:30 Balkoitik balkoirako 
bertso-saioa andoni egaña eta 
Beñat gaztelumendi bertsolariekin, 
kale zaharrean.

23:00 musika, piroteknia eta 
argi-ikuskizuna, plazan.

 ondoren, dantzaldia plazan, 
tarantela orkestrarekin.

astelehena

3
errosaixo bixamona

09:30 sokamuturra plazan. arno 
ganadutegiko zezenak.

12:00 oñatiko musika Bandaren 
kalejira.

14:30 Paella-jana, txosnagunean.

17:00-19:30 sokamuturra. 
Plazan, kale Barrian eta atzeko 
kalean. arno ganadutegiko 
zezenak.

18:00 rockalean bertsio-taldearen 
kalejira ibiltaria.

18:00 di-bertsioak herriko 
musikarien eskutik, txosnagunean.

20:00-23:00 dantzaldia plazan, 
lisker taldearekin.

martitzena

4
17:00-19:30  txosnagunearen 
desmuntatze herrikoia.

barikua

5
22:30 Bertso jaialdia zubikoa 
kiroldegian. Bertsolariak: aitor 
mendiluze, maider arregi, 
amets arzallus, alaia martin, 
urko eraña. gai-jartzailea: 
oñatiko Bertso eskola (sarrerak 
salgai, txokolateixian).

Gazte bat korrika bigantxa atzean duela.  |   goiena

Petti & Etxeko Usta taldea zuzeneko batean.  |   imanol soriano
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ZURICH AUTOk eskaintzen dizu:

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

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

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

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

GAINERA…
Zure seguruarekin familia osoarendako zerbitzu 
  ugari izango dituzu.

Motxon kalea 5 behea
20560 OÑATI

Tel.: 943 78 30 09
Faxa: 943 78 31 36
Polts.: 620 77 66 20

ENEKO AZuRmENdI  |  oñati

Errosaixo eguna urriko lehenen-
go domekan izaten da beti Oñatin. 
Hori izan da, hain zuzen, aurten-
go jaiak baldintzatu dituen arra-
zoia. Izan ere, ohikoena izaten 
da herriko jaiak bi asteburutan 
ospatzea –lehenengoan San Migel 
jaiak eta bigarrenean Errosaixo 
jaiak–. Aurten, ordea, aipatutako 
arrazoia dela eta, asteburu bakar 
batean ospatuko dituzte. 

Nerea Zubia kultura zinego-
tziak dioenez, antolakuntzan eta 
egitaraua prestatzeko orduan 
aldaketa batzuk egin behar izan 
dituzte. "Puzzlea osatzeko orduan 
moldaketa batzuk egin behar izan 
ditugu", adierazi du. 

bi asteburutan, erosoago 
Kultura zinegotziak azpimarratu 
du jaiak asteburu bakar batean 
antolatzeak "zailtasun gehigarri" 
bat daukala. "Normalean, bi aste-
buruen artean dauden lanegun 
horiek aprobetxatzen ditugu biga-
rren asteburuko azken xeheta-
sunak finkatzeko", dio. Aurten, 
aldiz, jaiak hasi aurretik "guztia 
prest" utzi behar dutela gainera-
tu du. 

aldaketak 
Egitarauan ere aldaketa batzuk 
egin behar izan ditu udalak, egu-
tegia dela eta. 

Aldaketa nagusiak bertso
-saioan eta atsolorrean izan dira 
–iazko jaietatik aurtengo jaieta-
ra bitartean jaiotako haurrei 
jaietako zapiak jartzea–. Lehena-
ri dagokionez, ohikoa da Herri 
Egunaren bezperan izatea; hala 

ere, aurten San Migel biharamu-
na, irailaren 30a, ere bada egun 
hori, eta, horregatik, urriaren 
7an izango da; astebete geroago, 
hain zuzen. Atsolorrari errepa-
ratuta, normalean, San Migel 
biharamunean izaten da eta aur-
ten irailaren 24ra aurreratu egin 
behar izan dute.

Bestalde, irailaren 30ean ber-
tan, Doctor Deseo taldearen kon-
tzertua egongo da. Horrek soka-
muturra baldintzatu du. Izan ere, 
egun horretan arratsaldean iza-
ten da sokamuturra eta aurten 
goizean izango da. "Kontzertua 
gauean izango da, baina soinu
-probak egiteko plaza libre egon 
behar da. Horregatik jarri dugu 
sokamuturra goizean", azaldu du 
Zubiak.

Jende kopurua, zalantzan
Jaietan batuko den jende kopurua 
ere baldintzatuko du egutegi alda-
ketak. "Normalean, bi asteburu 
izatean, jendeak Errosaixo jaien 
aldeko aukera egiten du eta San 
Migel jaietako asteburuan kan-
pora joaten da", nabarmendu du 
kultura zinegotziak. 

Kanpotik etortzen den jen-
dearendako ere asteburu bakarra 
izango da. "Asteburu bakarrean, 
jende pilaketa egoteko aukera 
gehiago egongo da; hala ere, ez 
dakigu zenbat jende hurbilduko 
den. Agian, asteburu bakarra 
izanda, gutxiago ere etorriko 
dira. Ikusiko dugu", onartu du.

gauza berria
Zinegotziak azpimarratu nahi 
izan du berarentzat ere lehenen-

go aldia dela eta kultura zinego-
tzia denetik ez zaiola inoiz toka-
tu jaiak asteburu batean izatea. 
"Niretzat ere berria da hau", 
azaldu du.

datorren urtean, kilometroak
Iraila beti izaten da mugitua, 
nahiz eta oraindik jaiak ez hasi. 
"San Martingo jaiak, Haurren 
Eguna, Artzain Txakur Txapel-

keta, eta abar egoten dira eta lan 
handia egoten da", adierazi du 
Zubiak. 

Datorren urtera begira ere 
lan handia aurreikusten du zine-
gotziak, Kilometroak festa dela 
eta. "Aurreratu egin dugu ikas-
tolen aldeko festa eguna, baina 
lan handia egin beharra egongo 
da datorren urtean ere", dio.

Gaineratu du jaiak bukatu 
bezain pronto helduko diotela 
egun hori antolatzeari eta pres-
tatzeari.

asteburu bakar batean eta segidan 
ospatuko dituzte aurten herriko jaiak

errosaixo eguna urriaren 2a izateak herriko jaien egitarauan eragin du aurten

Bertso-saioa, atsolorra eta sokamuturra baldintzatuko ditu, batez ere, egutegi aldaketak

Iazko jaien hasiera, Txantxikuaren jaitsiera.  |   goiena

Jaiak segidan 
izanik,  hauek hasi 
aurretik guztia prest 
utzi nahi du udalak 

Jaietan bilduko den 
jende kopuruan ere 
eragingo du egutegi 
aldaketak
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Oñatiko Udalak
 jai zoriontsuak

opa dizkizue
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Ondo pasa sanmigelak!

Era guztietako Instalazioak, Argiztapen Lanak, Berrikuntzak...

650 39 80 88

Bidebarrieta 17, behea • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 07 15 • Faxa 943 78 08 62 • www.egaralur.net

I S O 9 001 

A

 18001

SI O 14001

> Eraikuntza lanak
> Industria-nabeen eraikuntza
> Obra Zibila - Urbanizazioak
> Industrialde eta etxebizitzen promozioa
> Etxebizitzen eraikuntza

Ondo pasa jaixak!

OIHANA ElORtZA  |  oñati

Mutilak mutilen taldean eta nes-
kak neskenean joan izan dira 
beti haurren danborradan, baina 
aurten egongo da aldaketarik: 
neskatila batek mutikoekin bate-
ra joko du danborra. Ez da, bai-
na, zapatuko danborradan iku-
siko den aldaketa bakarra. 

elkartrukea 
Haurren danborradan nor joango 
den barrila jotzen edo nor sukal-
dari erabakitzeko, zozketa egiten 
da. Neskatila bati gastadore iza-
tea tokatu zaio, baina ez zaio 
askorik gustatu. Danborra jotzea 
tokatu zaion mutiko bati, ordea, 
bai, eta elkartrukea egitea pro-

posatu dio eta bien artean adostu 
dute postuak trukatzea. Hala, 
mutikoekin batera neskatila bat 
joango da aurten danborra jotzen.  

Aldaketa ondo ikusi dute hau-
rren danborrada antolatzen ibili 
direnek. "Gure aldetik ez genuen 
inongo arazorik ikusten. Umeen 
gurasoekin hitz egin genuen, eta 

han ere arazorik ez. Eurek ados-
tu bezala, neskatila danborra 
jotzen aterako da eta mutikoa 
gastadore", dio antolatze lanetan 
ibili den Aitor Biainek.  

Herriko gastronomia elkar-
teetako banderak astintzen nes-
katilak atera izan dira orain arte, 
baina aurten mutil batek erama-

teko eskaera jaso dute antolatzai-
leek eta hori ere natural ikusten 
dute. 

danborra 
Haurren danborradako aldaketa 
guztiak, baina, ez dira genero 
ikuspegitik egin. "Poliki-poliki 
umeen danborrada aldatu gura 
dugu guk eta horren barruan ere 
sartzen dira aurten emandako 
pausoak. Ikusi genuen mutilei 
zuzendutako taldeak gehiago zire-
la neskei zuzendutakoak baino, 
eta hori aldatu egin nahi genuen, 
batetik. Era berean, umeek zer 
gura duten ere ikusi gura genuen, 
eta gehienek danborra jo gura 
dute. Hala, aurten, adibidez, ez 
da iñuderik egongo eta neska
-mutikoz osatutako danbor jotzai-
le konpainia berri bat egongo da. 
Baserritarren taldekoek ere joko 
dute, joan den urtean bezala, eta 
baita kantinerek ere. Aurten, 
gastadoreak izango dira danborra 
joko ez duten bakarrak, sukalda-
riek ere jotzen dute-eta", aurre-
ratu du Biainek. 

Guztira 150 ume inguru ate-
rako dira kalera biharko haurren 
danborradan, Jose de Azpiazu 
musika eskolakoen laguntzarekin. 

nagusiena 
Umeen danborradako entseguak 
bezala, nagusien danborradakoak 
ere Eltzian egin dituzte irailean 
zehar; eguenean egin zuten azke-
na, orokorra. Urtero moduan, 
San Migel bezperan, irailaren 
28an, izango da nagusien danbo-
rrada, 23:00etan. Parte hartuko 
duten konpainiak ordezkatu 
dituen batzorde bat osatu dute 
antolaketa lanak egiteko, eta 
aurreko urteko danborradaren 
itxura izango du aurtengoak ere. 
Urte askotan parte hartu izan 
duen Pedro Mari Igartua gogoan 
hartzeko ekitaldiren bat eginez 
gero, Udalak bat egingo du.

beste buelta bat gehiago 
haurren danborradari
elkarren artean adostuta, postuak aldatu dituzte bi neska-mutikok

Eltziako areto nagusian egin dituzte danborradako entseguak irailean zehar.  |   amaia txintxurreta
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mAItE tXINtXuRREtA  |  oñati

San Migel jaietako jaigunerik 
garrantzitsuenetakoa izango da, 
beti bezala, unibertsitatearen 
aurrealdeko txosnagunea. Txan-
txikuaren jaitsierarekin lehertuko 
da festa eguaztenean, eta ondo 
pasatzeko nahi beste ekintza egon-
go dira egunotan. Noski, aldarri-
kapenerako tarteak ere izango dira 
egitarauan.

Herriko hamaika eragilek har-
tu dute parte aurten txosnagune-
ko egitaraua prestatzen. Oñatiko 
Emakume Asanblada, Ernai, Uda-
na Oñatiko Motor Taldea, SMEA, 
AHTrik Ez, Debagoiena Zutik, Fan 

Hemendik, Mirentxin, Antixena 
gaztetxea, Euskal Preso, Iheslari 
eta Errefuxiatu Politikoen Lagunak 
eta Hotz Oñati izan dira horiek.

morez margotutako jaiak
Azken urteotan Egun Morea anto-
latu izan dute txosnagunean, eta 
aurten ere hala egingo dute. Irai-
laren 24an izango da, zapatua. 
Aurten, baina, txosna batzordeak 
eta herriko mugimendu feministak 
berdintasunaren aldeko eta eraso 
sexisten aurkako mezua indartu 
nahi izan dute. Hala, lehendabizi-
koz manifestazioa egingo dute 
herrian zehar. 20:00etan izango 

da, plazatik abiatuta eta Jantzi 
antiejo moreak, erasoei erantzun! 
lelopean. Bestalde, erasoen aurka-
ko protokoloa izango dute beste 
urte batez. 

Taula gainean ere emakumeak 
izango dira nagusi bihar. 22:00etan 
hasita, Drumcopters, DJ Taran-
tistak, Vinagre de Moderna eta 
Dekotek kontzertua emango dute.

musika
Musikazaleendako toki aparta 
izango da txosnagunea sanmige-
letan. Biharkoez gain, hainbat 
talde pasako dira agertokitik egu-
notan. Hilaren 30ean karrikaldia 

egingo dute, Ttipittu, Harakiri, 
Herdoil eta Arkaikorekin.

Herri egunean, berriz, McOnak 
lekeitiarrak izango dira gaueko 
plater nagusia. Errosaixo egunean, 
aldiz, doinu lasaiagoak izango dira, 
Zingira eta Petti & Etxeko Uztaren 
eskutik. Errosaixo Bixamonean, 
berriz, bertsioendako tartea izan-
go da.

katxondeorako tartea 
Barre egiteko aukera ugari izango 
dira jaietan. Esaterako, bihar, 
bazkari herrikoiaren ondotik, jolas 
poteoa egingo dute. Eta dagoeneko 
klasiko bihurtu den karaokea izan-

go da eguazteneko ordu txikietan. 
Bestalde, aurtengo gaupasero eta 
mendizaleen argazkia desberdina 
izango da, retro estiloan egingo 
baitute, antzinako teknikak era-
bilita.

Festa giroa eta aldarrikapena 
eskutik emanda txosnetan

txosna batzordeak hainbat nobedade dakartzan egitaraua osatu du

lehen aldiz eraso sexisten aurkako manifestazioa egingo dute bihar

Bihar egingo duten Egun Morea indartuta dator aurten. Irudian Egun Morearen une bat.  |   imanol soriano

Estreinaldi 
handia

Pasa den asteburuan egin 
zuten 2057: Odisea bat 
kanposantuan filmaren 
aurrestreinaldia Santa Ana 
aretoan, eta orain, San 
Migel jaietan, estreinaldi 
handia egingo dute. 

2003an herriko lagun 
talde batek film labur bat 
egin zuen ogitarteko 
lehiaketa bati buruz. 
Oraingoan, honen prekuela 
egin dute; ordubeteko film 
luze bat, hain zuzen. 

Ikusmin handia sortuko 
du estreinaldiak, proiektu 
herrikoia izan da eta. 80 
aktorek eta 100 figurantek 
hartu dute parte. 

Estreinaldia San Migel 
egunean izango da, 
22:30ean.

Filmaren Grabaketa. 

Txosnetako logo berria |  txosna Batzordea
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- Inplantologia konbentzionala
- Gidatutako inplantologia (punturik gabe)
- Odontologia estetikoa
- Periodontzia
- Eskanerra

Arantzazuko Ama 2C-behea
20560 Oñati

Tel.: 943 71 60 71
mendikorta@outlook.com

Ondo pasa jaixak!

H
Mª Angeles Mendizabal
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Aholkularitza fiskala
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Lan aholkularitza
•

Kontabilitatea
•

Zerga aitorpena  

AHOLKULARIAKTel.: 943 71 80 52

Ondo pasatu sanmigeletan!

Errementari plaza 2-3 behea 
OÑATI

mIREIA BIKuñA  | oñati

Doctor Deseo bilbotarrek kon-
tzertua egingo dute hilaren 30ean, 
Foruen plazan, 23:00etan. Igual 
y diferente. Una mirada distinta 
diskoa oinarri hartuta egingo 
dute zuzenekoa eta "gogotsu" 
daudela esan dio GOIENAri Fran-
cis Diez abeslariak.
Orain arteko emanaldi guztietan 
arrakasta itzela izan duzue, izan 
areto barruan edo kanpoan.
Egia esan, gu ere harrituta gau-
de. Aretoetan sarrera guztiak 
saldu dira eta aire zabalean egi-
ten ditugunetan ere jende asko 
egon da. 
Oñatikoa aire zabalean izanda, nola-
ko emanaldia izango da?
Kantu zerrenda bat daukagu oina-
rri moduan hartuko duguna. 
Azken diskoko kantuak izango 
dira emanaldiaren bizkarrezurra. 
Horiei, betiko klasikoak gehitu-
ko dizkiegu. Adibidez, Abrazame 
eta Corazon de Tango. Gainera, 
kantu berezi batzuk ere joko ditu-
gu. Dena den, unean dugun gogoa-
ren araberako errepertorioa egin-
go dugu. Sentsazioen araberako 
kontzertua izango da. 

Entzuleak zenbateraino eragin deza-
ke kantuen aukeraketan?
Gure ardura da entzuleak era-
kartzea eta kantuan eta dantzan 
ipintzea. Eurak gustura badaude, 
gu hazi egiten gara. [Barre]
Igual y diferente. Una mirada dis-
tinta da azken lanaren izena. Zuen 
begirada ere aldatu da?
Musikalki eta kantuen letretan 
begirada ezberdina erabili dugu. 
Beste begirada bat. Betiere, Doc-
tor Deseok beti izan duen bidea-
ri jarraituz, baina ukitu, begira-
da, ezberdinekin.
musikak eta zinemak bat egiten 
dute azken diskoan.
Portadan antzematen da zinema-
rekiko lotura. Louise Brooks 
aktorea dago, Hollywooden naz-
katu eta Europara alde egin zue-
na. La caja de Pandora eta Diario 

de una mujer perdida pelikulak 
egin zituen. Hortik abiatuta, kan-
tu bakoitzak zerikusia dauka 
pelikula batekin eta baita arlo 
femeninoarekin ere.
Akaso, begirada ezberdina erabili 
duzue azken diskoan, baina letrek 
bikainak izaten jarraitzen dute.
Musika eta letrak eskutik doaz. 
Kantuak nik ezagutzen dudan 
ikuspuntu batetik idazten ditut. 
Ezagutzen dudan terrenoan mugi-
tzen naiz. Ez naiz egoista, eta nik 
idazten ditudan kantuak nireta-
ko dira, baina baita besteendako 
ere. Kantuetan kontatzen dena 
edonori gerta dakioke. Egunero-
kotasuneko egoerak dira.
Ia 30 urte pasa dira Doctor Deseo 
delako diskoa kaleratu zenutenetik. 
Zein unetan zaudete?
Gogotsu eta fisikoki indartsu 
gaudela esango nuke. Ardo ona-
ren moduan, hobetzen goaz urtee-
kin. Hamabost disko egin ditugu, 
eta azkenak aurrekoak baino 
oihartzun handiagoa izan du. 
Hori luxua da musika munduan. 
Gainera, gure zaleen adina nola 
aldatzen den ikusteko aukera 
izan dugu. Gu zahartzen goazen 

heinean, gure zaleak gaztetzen 
doaz. Umeak eta nerabeak datoz 
kontzertuetara. Kantuak buruz 
dakizkite, eta hori ikustea pla-
zera da guretako. Elkarrengandik 
ikasi egiten dugu. Aberastu egi-
ten gara. 

Euskaraz abesten entzungo zai-
tuztete?
Bai, euskaraz abestuko dugu. 30 
urteotan egindako disko guztietan 
euskarazko kantu bat sartu dugu. 
Gure hizkuntza euskara da. Ni, 
tamalez, berandu hasi nintzen 
euskararekin, eta ez daukat hitz 
egiteko gaitasun handirik. Baina 
euskaraz kantatzea atsegin dut. 
Nire ama euskal hiztuna da.

Bestalde, urriaren 2an Ber-
garan egingo den Kilometroetan 
45 minutuko emanaldia egingo 
dugu, euskaraz. Kantu guztiak 
euskaraz izango dira.

Francis Diez | doctor deseo taldeko abeslaria

"gu zahartzen goazen 
heinean, gure jarraitzaileak 
geroz eta gazteagoak dira"

doctor deseok kontzertua egingo du hilaren 30ean

Foruen plazan izango da zuzenekoa, 23:00etan

"Ardo onaren 
antzera, hobetzen 
goaz urteekin eta 
gogotsu gaude"

"Azken diskoko 
kantuak izango dira 
kontzertuaren 
bizkarrezurra"

Francis Diez.  |   goiena
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Kale barria 20 • Errekalde 8 
OÑATI

Tel.: 943 78 01 54 • txantxiku@telefonica.net

Ondo pasa jaixetan!
Ondo pasa jaixetan!

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

e-posta: e.inurritegi@gmail.com

- Gasa
- Berogailuak
- Pellet eta egurrezko estufak
- Eguzki plakak
- Energia berritzaileak
- Isolamendu ekologikoak: 
 zelulosa, kortxo proiektatua eta 
 xafla termikoak.

- Sukaldeak
- Bainurako behar duzuen guztia

Ondo 
pasau 
jaixak!

OIHANA ElORtZA  |  oñati

Oñatin euskarari ordu asko eskai-
ni izan dioten hainbat lagun 
omendu gura dituzte Olaitturri 
kultur elkarteko kideek zapatuan 
estreinatuko duten Lantzean behin 
antzezlanarekin. "Isilean lan han-
dia egin zuten idazleei omenaldi 
txiki bat da", esana du Iñazio 
Irizarrek, antzezlanaren egileak 
eta zuzendariak. Hala, hainbat 
idazle eta musikariren berri eman-
go dute, hala nola Txomin Agirre, 
Luis Villasante, Antonino Iba-
rrondo, Bitoriano Gandiaga, Ruper 
Ordorika eta Jerardo Elortzaren 
berri.  

euskalkian 
Idazleen gaineko kontuak erre-
zitaldiekin, kantuekin eta ipui-
nekin tartekatuko dituzte. 

Zortzi errezitaldi izango dira, 
guztiak Arantzazuko frantzisko-
tarrenak: Kandido Izagirrerenak 
bi, Salbatore Mitxelenarenak 
hiru, Bitoriano Gandiagarenak 
bi eta Pello Zabalarena bat. Eta 
sei abesti kantatuko dituzte: bi 
Antonino Ibarrondorenak, beste 
bi Joxe Mari Anduagarenak, bat 
Inaxio Ibarrondorena eta beste 
bat Ruper Ordorikarena. "Gan-
bara abesbatzak eta Jose de Azpia-
zu musika eskolako kideek eta 
Parrokiako abesbatzak abestuko 
dituzte kantu horiek", azaldu du 

Jose Mari Anduaga musikari 
oñatiarrak. 

Hiru ipuin ere kontatuko 
dituzte, hirurak Oñatirekin zeri-
kusiren bat dutenak: Manuel 
Umerezena bata, Villasanterena 
beste bat eta hirugarrena Jerar-

do Elortzarena. Eta sei eszena 
ere bai. Apirilaz geroztik ibili 
dira entseguetan 22 lagun inguru 
eta eguenean, hilak 22, egin zuten 
azken entsegua Santa Anan. 
"Antzokia bera izan da entsea-
tzeko ibili dugun tokia, baina 

beste makina bat ekitaldi ere 
egiten da hor eta horrelakoak 
gertatu direnean Pake Lekun 
elkartu izan gara lanerako", azal-
du du lanaren egileak, Iñaxio 
Irizarrek. Dio euskarari ordu 
asko emandako idazleak eta musi-

kariak omendu gura izan ditue-
la antzezlan honetan: "Hamasei 
dira, baina euren artean ez dute 
zerikusirik edo ez dute istoriorik 
bata bestearekin lotzeko. Ome-
naldi bat da Oñatin euskarari 
ordu asko eskainitako jendeari. 
Lehen, bereziki fraideak ziren 
hori egin zutenak, eta haiek ere 
omenduko ditugu". 

Antzezlana euskaraz da eta 
jatorrizko euskalkia mantentzen 
saiatu dira. Hala, Umerezen eta 
Villasanteren zati bana jatorriz-
ko euskalkian errezitatu dituzte, 
dituen zailtasunekin. "Zailtasunak 
baditu, bai, baina era berean oso 
interesantea ere bada ikustea ze 
zailtasun zuen lehengo euskal-
kiak", azaldu du Iñaki Olaldek.

1977tik 
Duela 39 urte, 1977ko Herri Egu-
nean egin zuen Olaitturri kultu-
ra elkarteak lehen herri antzez-
lana. Herri ezteia zuen izena eta 
herriko kaleetan eta Foruen pla-
zan egin zuten. Biharkoa hamar-
garrena izango da. Herriko jai 
nagusien barruan egin dituzte 
denak, Lantzean behin moduan. 
Hasierako urteetatik hona talde-
ko hamaika lagun hil dira, eta 
horiek ere gogoan izango dituzte.

Bi emanaldi egingo dituzte 
bihar eta sarrerak salgai daude, 
bost eurotan, Txokolateixian.

euskarari ordu asko eskaini dioten 
hainbat omenduko ditu olaitturrik
19:00etan eta 22:30ean antzeztuko dute bihar, santa anan, 'lantzean behin' 

Antzezlanean parte hartuko dutenetako batzuk Santa Ana aurrean .  |   m.a.
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Hamalau txakur lehiatuko dira 
57. Nazioarteko Artzain Txaku-
rren Txapelketan, irailaren 25ean, 
10:30ean. Tartean egongo da Jose 
Mari Bengoa oñatiarra Eder txa-
kurrarekin, Gipuzkoako Txapel-
keta irabaztearren. Beste izen 
propioak dira Gilles Etchegoen 
eta Gaua txakurra, iazko irabaz-
leak. Eurekin batera egongo dira 
Hego eta Ipar Euskal Herriko, 

Mallorcako, Kataluniako, Caste-
lloko, Frantziako eta Biarnoko 
txapeldunak. 

Txakurrek bi ariketa egin 
beharko dituzte artzainen agin-
duetara, epaimahaiko kideek 
esandakoa beteaz. Onenak final 
handira pasako dira eta trebee-
nak jantziko du txapela. 

Horixe, txapelketari buruzko 
informazioa, urterokoa, berri-
kuntzarik ez duena. 

bestelako trebeziak 
Aurtengo berrikuntzak txapel-
ketaren beraren inguruan egingo 
diren ekintzak izango dira. "Ikus-
le kopuruak behera egin du azken 
urteetan. Horiek erakartzeko 
egingo ditugu aparteko ekintzak", 
esan dute antolatzaileek. 

Irailaren 25ean Oñatira joaten 
direnek txakurren trebeziaz goza-
tzeko aukera izango dute, besteak 
beste. Master Can taldeko txa-
kur-hezitzaileek askotariko ari-
ketak egingo dituzte txakurrekin: 
jolasak, saltoak egin, tunelak 
pasa, arauak betetzeko eskatu, 
sigi-sagak egin, futbolean jokatu, 
marrazkiak egin... Proba horietan 
parte hartuko duten txakurrak 
arlo ezberdinetan trebatutakoak 
dira. "Ardiak gobernatzen baino 
harago, beste hainbat arlotan 
trebeak direla erakutsiko dute", 
diote. San Martingo autokaraba-
nen aparkalekura joaten diren 
ikusleek ere ariketetan parte 
hartzeko aukera izango dute.

Bestalde, txakurren eta ardien 
ilearekin lan egiten duen Conchi 
Moreno oñatiarraren lanak ikus-
teko aukera egongo da. Ondo 
garbitu ostean, ile mota horiekin 
egin daitezkeenak erakutsiko 
ditu: zapatilak, jantziak, mantak, 
lanparak...

Herriko tailaginen lanak ikus-
teko aukera ere egongo da.

Goiza modu erosoan pasatu 
ahal izateko, bestalde, txosna ere 
ipiniko dute. Herrian egiten diren 
ardi-gaztak dastatzeko aukera 
egongo da. Taloginak ere egongo 
dira han.

sarrerak hiru euro 
Txapelketa ikusi eta beste ekin-
tzekin gozatu gura dutenek hiru 
euro ordaindu beharko dute –12 
urtetik beherakoak doan–. Bi 
sarrera egongo dira: San Marti-
nen bata eta Berezao auzorako 
bidean bestea.

artzain-txakurren trebeziak eta askoz 
gehiago, santa lutzia zelai inguruan
askotariko berrikuntzak egongo dira nazioarteko txapelketaren harira

Iazko podiumean, sari nagusiarekin, Gilles Etchegoen eta beste hainbat artzain.  |  goiena

Hamalau txakur 
lehiatuko dira 
Nazioarteko 57. 
txapelketan

txakurren bestelako 
trebezien saioa eta 
artisauen azoka 
egingo dituzte 
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P A P E R  E T A  J O S T A I L U  D E N D A

mAItE tXINtXuRREtA  |  Bergara

Normalean ez bezala, aurten Oña-
tiko San Migel jaietako egun guz-
tiak segidan izango dira, egutegi 
aldetik horrela tokatu delako. 
Horrek festetako egitarauaren 
planteamenduan zenbait aldake-
ta eragin ditu, eta sanmigeletan 
ohikoak diren ekitaldi batzuk 
jaiegunetatik kanpo egingo dituz-
te aurten. 

Horietako bat, esaterako, urte-
roko bertso jaialdia egunez alda-
tzea izan da. Hala, aurten urria-
ren 7an egingo dute, jaiak buka-
tu ostean. 22:30ean izango da 
hitzordua Zubikoa kiroldegian. 

bertso saioa
Orain arte Herri Egunaren bez-
peran egin izan dute San Migel 
jaietako bertso saioa Oñatin. Aur-
ten, baina, egun horretan, gauean, 
Doctor Deseo musika talde ospe-
tsuak kontzertua emango du, 
jaietako musika emanaldirik 
nagusietakoa izango dena. Hori 
dela eta, hitzordu biak momentu 
berean ez jartzearren, bertso saioa 
egunez aldatzea erabaki dute, eta 
jaiegunetatik kanpo egitea, beraz.

Bertsozaleendako eta hainbat 
herritarrendako ezinbesteko zita 
izan ohi da jaietako bertso saioa, 
Errege bezperan urtero antolatzen 
denarekin batera. Bi horietan 
puntako bertsolariak etorri izaten 

dira Oñatira, eta oraingo honetan 
ere hala izango da.

Sei bertsolarik hartuko dute 
parte bertso saio horretan: Aitor 
Mendiluze, Amets Arzallus, Alaia 
Martin, Maialen Lujanbio eta 
Oñatiko Urko Egaña eta Maider 
Arregi, hain zuzen. Herriko ber-
tso eskolako kideak arituko dira 
gai-jartzaile lanetan.

Herriko ordezkariak 
Bertsolari horien artean, Urko 
Egaña azpeitiarra da izatez, bai-
na gaur egun Oñatin bizi da, eta 
bertako bertso eskolan dihardu. 
Berarentzat ez da lehen aldia 
izango jaietako bertso saioan, 
izan ere, duela bi urte ere bertan 
abestu zuen. 

Egañak aipatu du "berezia" 
dela horrelako saio batean parte 
hartzea, herriko jende ugari ger-

turatzen baita. Urduritasunaz 
galdetuta, azaldu du nerbioak ez 
direla izaten ondoan izango dituen 
bertsolariengatik edo ikusten 
jende asko egongo delako, baizik 
eta "norberak eman dezakeen 
mailagatik": "5 pertsona edo 500 
pertsona egon, jendearengana 
heltzeko gogoa beti berdina da. 
Beti nahi izaten dugu ahalik eta 
ondoen egitea".

Urtebetez bertso mundutik 
aparte egon da Urko Egaña, eta 
uda hasieran ekin zion atzera 
ere saioetan parte hartzeari. Hori 
dela eta, aipatu du "gogoz" dagoe-
la berriro ere "martxa hartzeko".

Maider Arregi izango da urria-
ren 7an Oñatiko beste ordezkaria. 
Arregik 20 urte ditu, baina gaztea 
izanagatik badu esperientzia Oña-
tiko jaietakoa bezalako plaza 
garrantzitsuetan.

Maila onean dabilela erakutsi 
du Arregik. Horren erakusle, 
esaterako, Gipuzkoako Bertsola-
ri Lehiaketan egindako lana. 
Lehenengoz lehiaketarako sail-
katzea lortu zuen, eta final-laur-
denetaraino iritsi zen.

Puntako bertsolariak
Egañaz eta Arregiz gain, beste 
lau bertsolari izango dira Oñatin, 
guztiak ere ezagunak eta lehen 
mailakoak. Horien artean, Euskal 
Herriko bi txapeldun izango dira: 
Maialen Lujanbio eta Amets Arza-
llus, hain zuzen. Alaia Martin 
gazteak eta Aitor Mendiluze bete-
ranoak osatuko dute Zubikoan 
izango den taldea. Ez galtzeko 
moduko hitzordua izango da, 
beraz, bertsozaleendako.

sarrerak salgai
Urriaren 7ko bertso saio horre-
tarako sarrerak Txokolateixan 
eskuratu daitezke. Horrez gain, 
egunean bertan leihatilan erosi 
ahal izateko ere gordeko dituzte 
sarrera batzuk.

bertsolaritza maite dutenek 
hitzordua daukate oñatin
urriaren 7an egingo dute aurten san migel jaietako bertso saioa

urko Egaña eta 
maider Arregi 
izango dira herriko 
ordezkariak

Arregik eta Egañak hartuko dute parte.  |   Bertsozale elkartea eta goiena
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Aurtengo jaietan ere ume eta 
gaztetxoek ez dute aspertzeko 
astirik izango.

gaztetxoen eguna 
San Migel egunean, gazteekin 
batera Udaleko haur eta gazteria 
zerbitzuek antolatutako ekintzak 
izango dira txosnagune inguruan. 
11:00etatik 14:00etara unibertsi-
tate aurreko zelaian, erreka baz-
terrean, paintball-a egin ahal 
izango da. Iaz bezala, aurten ere 
Kluedo rolen jokoan ibili ahalko 
dira gazteak (12:00-14:00), eta 
horren ostean, txosnagunean 
bazkaltzeko aukera izango da, 
txartelak aurrez Gaztelekuan 
erosita. Iaz bezala, aurten ere 
tirolina jarriko da kanpandorre-
tik (15:00-19:00), baina aurten 
txandak aurrez banatuko zaizkie 
gaztetxoei Gaztelekuan. Eta Aila-
ket elkartearen eskutik, tailerrak 

izango dira alkoholaren eta dro-
gen efektuen kalteez sentsibili-
zatzeko, eta prebentzioa lantze-
ko (15:30-18:30). Bestetik, kirol-
deg ian ,  gaz teak  ha izezko 
burbuilatan sartuta, futbol par-
tiduak egingo dituzte (15:30-18:30). 
Hori 12-16 urte bitartekoendako 
izango da.

Haur parkea 
Etxeko txikiagoendako, berriz, 
egun berean, San Migel egunean, 
haur parkea izango da Etxaluzen 
(12:00-14:00 eta 17:00-20:00); egu-
raldi txarra egingo balu, Zubi-
koan. Hainbat gauza izango dira: 
puzgarriak, trentxoa, ludoteka, 
mahai-futbola, motorrak eta sal-
to egiteko jumping-a, besteak 
beste.

errementari plazako ekintzak 
Errosaixo egunean ere, ume eta 
gaztetxoek izango dute zertaz 

gozatu. Tirolina dezenteko bat 
jarriko da lehenengoz Errota 
aldeko eskailera tartean, herri-
ko saihesbidetik plazatxoraino 
jaitsiko dena. Orain dela bi urte 
egiteko asmoa zegoen, baina 
euriagatik kiroldegian egin beha-
rra egon zen. Kutxen dorrea, ohe 
elastikoak eta paintball diana 
ere izango dira gaztetxoendako. 
Eta txikiagoendako, berriz, 
aurrean dagoen plazatxoan, tai-
lerrak, puzgarriak eta aurpegi 
margotzea izango dira.  

bestelako ekitaldiak 
Aurten jaiotako haurrei ongie-
torria egingo zaie Udaletxean, 
beste urte batzuetan bezala. Aur-
ten 120 ume inguru izango dira, 
eta jaietako zapi bana banatuko 
zaie, Jose de Azpiazu Musika 
Eskolako musikaz girotuta egon-
go den ekitaldian. Bihar, zapatua, 
egingo da hori.

Buruhandiak eta erraldoiak 
ere irtengo dira kalera jaietan; 
lehenengo aldiz, bihar, zapatua, 
18:00etako haurren danborrada-

ren ostean, eta etzi, domeka, ere 
irtengo dira, 18:00etan.

Antzerkiaz gozatzeko aukera 
ere izango da eguaztenean 
18:00etan. Buala haur antzerkia 
egingo da Foruen plazan. Buala 
izeneko sukaldaria saiatuko da 
inoiz prestatu duen postrerik 
goxoena gertatzen.

Barrakak, berriz, urriaren 
4ra bitartean egongo dira eta 
bidaiak 1,80 euro balioko du. 
Gaur, egubakoitza, euro batean 
egongo da bidaia.

bi tirolina eta 
'paintball'-a ume 
eta gazteendako
gaztetxoekin batera antolatutako hainbat ekintza 
izango dira aurten ere txosnagune inguruan

Mutikoa puzgarri batean surfa egiten, iaz jaietan Zubikoa kiroldegian egin zen haur parkean.  |   imanol soriano
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ondopasaujaixak!

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

Urte askotan 

oñatiarren zerbitzura!
MURUAMENDIARAZ

GOZOTEGIA 1939

Ondo pasa sanmigelak!

Kale zaharra, 24 • Oñati • 943 03 93 18

OIHANA ElORtZA  |  oñati

Eguna goiz hasiko du batek bai-
no gehiagok Herri Egunean. 
Herritar gehienak kalera iritsi 
orduko Unibertsitate aurreko 
berdegunean izango dira hainbat 
abelburu, ardi, ahari, behor, asto 
eta txerri. Baita herriko zenbait 
baserritar ere euren inguruan. 
Barazkien eta fruten barietate, 
tamaina eta koloreak ere bistan 
egongo dira eta klaustroan egon 
ohi diren artisauek eurek eskuz 

egindako kandela, bitxi, xaboi, 
jertse, narruzko poltsa edo egu-
rrezko ordulariak erakusgai eta 
salgai izango dituzte. Txorizo 
usaina ere egongo da, herriko 
tabernan lanean egongo direnak 
ere goiz jaikiko dira-eta egun 
horretan, taloekin egindako ogi-
tartekoak eskaintzeko. Sagardo-
gileak ere ez dira ohetik altxatzen 
azkenak izango, eta Foruen pla-
za botilez eta kupelez beteko dute, 
beste behin.

bazkaria 
Ezker abertzalearen ardura izan-
go da aurten ere herriko taberna 
ardura, hura izan baita aurkeztu 
den talde bakarra.

 Animaliak, frutak, barazkiak 
eta gaztak, berriz, Nekazarien 
Elkartearen ardurapean egongo 
dira. Elkarte horretako bazkideek 
antolatzen dute egunaren zati 
hori, udalarekin batera, eta aur-
ten ere hogei lagunetik gora ibi-
liko dira egun horretan lanean. 
Herritarrak animatu gura dituz-
te, etxean ekoizten dituzten pro-
duktuak Herri Egunean kalera 
atera eta erakusteko.  

Bazkari herrikoian umeen-
dako, zeliakoendako eta begeta-
rianoendako menua ere izango 
da, aurrez eskatuz gero. Txarte-
lak salgai daude Olakua, Arrano, 
Boga eta Izarraitz tabernetan. 
Arratsaldean herri kirolak egon-
go dira Foruen plazan.

egun osoan kalean egoteko modukoa 
izango da aurtengo herri eguna ere
sagardoa, gazta, animaliak, artisauak, taloak eta kirola egongo dira 

Frutak eta barazkiak ekoizten dituzten herritar guztiek eraman ditzakete euren produktuak azokara.  |   aitor  agiriano Gipuzkoako sagardogileak egongo dira Foruen plazan.  |   imanol soriano

Nekazarien 
Elkarteko kideak 
uda aurretik hasi 
ziren lanean

ume, begetariano 
eta zeliakoendako 
menuak ere izango 
dira bazkarian
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Izarraitz • Urtiagain

Boga • Ongi etorri 

Zurrust • Soraluze 

Living Caffe Txurruka 

Olakua • Garoa 
Aker • Zotz
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                        aretxabaleta
jaietan!

sa n m i g e l a k  2 0 1 6
aretxabaleta

jaietan!

beinke-loramendi 
dantza iaz, Herriko 
Plazan. 

azoka eta herriko tomatea

abesbatzaren emanaldia

talo ikastaroa eta postua

herri kirolak eta pilota

+ jaietako egitarau osoa

goiena
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Irudi aholkulariak

Ilargi plaza 2 • Tel.: 943 79 99 18 • ARETXABALETA

Min barik, baita azalilunetan ere

Saio bakoitza

15€-tik 
aurrera

DioDo laSerra, punta-puntako trataMenDua

eSkaintza 
bereziak:

Iztaiak eta besapeak: 89€

Ezpain gaina eta kokotsa: 35€

Bularra + Bizkarra: 140€

Hankak osorik + Iztaiak + 
Besapeak: 185€

  15e: Begitartea
  20e: Ezpain gaina - Ezpain azpia –  Kokotsa  
          Masailalboa – Patilak – Behatzak   
          Titiburuak Alba marra – Pubisa – Belarriak
  35e: Beso erdia (bakoitza) – Sorbalda              
           Iztaiak (normala) – EskuakGerrialdea
           Kokotea – Lepoa – Oinak – Belaunak  
           Ipurdi-artea
  55e: Besapeak
  75e: Hanka erdiak – Iztaiak osorik –              
           Besoak – Masailak – Kokospea
          Sabel aldea – Bizkarra
150e: Hankak osorik

Prezioak sasoiko zona bakoitzarentzat dira. 2 edo 3 hilean behin, saio bat.

proba DoHainik

Uda atzean utziaz 
bat udazkena 
agurtzeko 

bertan ditugu 
sanmigelak.

Aretxabaletarron-
tzat jai kuttuna bihurtu 
zaigu asteburu luze 
hau, etengabeko festa 
bilakatuta.

Iaz azpimarratu 
nuen sanmigelek 
kulturarekin daukaten 
lotura nabarmena, 
musikan, dantzan, jantzi 
dotoreetan, azokan… 
Edonon nabarituko 
dugu. Aurten animatu 
nahi zaituztet euskal 
giro honetan murgiltze-
ra, bete-betean, baina ez 
soilik festetan, astelehe-
netik aurrera, urtean 
zehar izan gaitezen 
euskaldun. Disfrutatu 
festak eta ondo pasa. 
Gora sanmigelak!

Euskal giroan 
murgiltzeko jaiak

ag u r r a

uNAI ElKORO
aretxabaletako 
alkatea

egubakoitza

23
19:00 arrasateko kilikien konpartsa 
ertaina eta aretxabaletako 
erraldoiak eta BuruHandiak 
gaitariekin batera kaleetan.

21:00 kantu aFaria Herriko 
Plazan, sei Pistols & trabuko bat 
taldeak girotuta.

zapatua

24
10:00-14:00 artisautzaren eta 
nekazaritza ekologikoaren 22. 
Feria, durana kalean, eta bertako 
ganaduaren iii. Feria, arlutz 
kantxan.

10:00 diana, txistulariekin.

10:30 loramendiko iristu gazte 
taldeak antolatutako tonBolaren 
irekiera.

10:30 loramendiko tril emakume 
taldeak antolatuta, talo txosna, 
Pagaldai tabernan.

11:30 leizarra musika eskolako 
trikitilariak kaleetan.

12:45 txalaParta doinuak 
durana kalean.

13:00 simon otxandategi taldearen 
joaldunak.

14:30 Herri Bazkaria iturrigorri 
frontoian.

18:00 Bolo txaPelketa 
bolatokian. izen-ematea bertan: 10 
euro.

19:30 Beinke-loramendi dantza 
ekitaldia, Herriko Plazan.

20:00-21:30 alaiki taldearekin 
dantzaldia Herriko Plazan.

22:00 Pilota Partidak iturrigorri 
frontoian.

 lau t'erdian: tainta - mendizabal

 Partidu nagusia: titin -lasa iV.a 
saralegi-gorrotxategi

22:30-00:30 alaiki taldearekin 
dantzaldia Herriko Plazan.

00:00-03:00 testing Programa 
(ai laket! elkartea): substantzia 
ilegalen testa eta analisia mitarte 
kalean.

Domeka

25
11:00 diana, aretxabaletako 
gaitariekin.

11:00 Basotxo elkartearen eskutik 
doke txaPelketa, Basotxo 
aurrean.

13:00 Herri kirolak, Herriko 
Plazan.

 1. atala. erakustaldia

• Aizkolariak: Ernesto Ezpeleta 
Bihurri, jose mari olasagasti, 
donato larretxea eta alex txikon.

• Iparraldeko jokoak: Oskar Basatxu 
eta laura Basatxu. aita-alaba 
arteko norgehiagoka.

• Harri-jasotzaileak: Joseba 
ostolaza eta udane ostolaza.

 2. atala. norgeHiagoka. euskal 
pentlatoia bi laukoteren artean: 
aizkoran, harri-jasotzen, trontzan, 
txinga eramaten eta korrika.

 3. atala: motozerra Froga

 4. atala: ikusleentzako 
ekintzak: trontza, txingak...

16:00 24. sanmigel mus 
txaPelketa Herriko plazan. 
izen-ematea (15:15etik 15:45era): 
20 euro.

19:00 sanmigeletako 
kontzertua aretxabaleta 
abesbatzaren eskutik, musikariak 
eta dantzariak lagun dituztela, 
iturrigorri pilotalekuan.

Beinke-loramendi dantza iaz, Herriko Plazan.  |   goiena

jaietako 
egitaraua
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IBON CARmONA  |  aretxaBaleta

San Migel domekan ohitura den 
moduan, Aretxabaletako Abes-
batzak kontzertua eskainiko du. 
Joan den urteko errepertorioa 
mexikar kantaz osatu zuten eta 
aurtengo kantek, berriz, film 
ezagunen soinu bandak izango 
dituzte oinarri.

11 abestiko errepertorioa 
Batez ere, 60ko hamarkadako 
filmetan ezagun egin ziren hain-
bat kanta entzun ahal izango 
dira kontzertuan. Horien artean, 
Blue Hawaii-ko (1961) Can´t Help 
Falling in Love; Breakfast at 
Tiffany's-eko (1961) Over the Rain-
bow; The Sound of Music-eko 
(1965) Do Re Mi eta Edelweiss 
eta Paint Your Wagon-eko (1969) 
Estrella Errante. 

Hala ere, kantak ez dira garai 
hartara mugatuko, eta belaunal-
di gazteagoei ezagunagoak egin-
go zaizkien kantez gozatuko dute: 
Titanic (1992) filmeko My heart 
will go on, Sister Act-eko (1992) 
Oh happy day eta Les choristes- 
eko (2004) Vois Sur Ton Chemin 
errepertorioaren parte izango 
dira. 

Euskal zinemak ere bere tar-
tea izango du kontzertuan. Saioa-
ri amaiera emateko, abesbatzak 
Jai Alai (1940) filmeko Maite 
kantatuko du, Pablo Sorozabal 
musikagile donostiarrak konpo-
satua.

Piano, akordeoi eta perkusio 
doinuek koruko ahotsak girotu-
ko dituzte. Horrez gain, dultzai-
nero batek musika jarriko die 

emanaldian zehar abestuko diren 
kanta ezberdinei. 

Koruko zuzendari Anjel 
Barandiaranen esanetan, "uda 
nahiko mugitua izan da"; izan 
ere, zenbait kontzertu eskaini 
dituzte etxetik kanpo. "San Ina-
zio egunean Kantabria aldean 
kantatu genuen eta abuztu amaie-
ran, berriz, ezkontza batean".

beste behin, dantzariekin 
Azken urteetan egin den beza-
laxe, abesbatza eta musikariekin 
batera herriko dantzariek ere 
parte hartuko dute. Hain zuzen 
ere, hiru izango dira frontoiko 
taula gainera igoko diren dantza 
taldeak: alde batetik, azken urtee-
tan bezalaxe, herriko haur eta 
gaztez osaturiko talde bana egon-
go da; horrez gain, aurten, abes-
batzaren gonbidapenarekin, 
herriko Jaiki dantza taldeak ere 
ikuskizunean parte hartuko du. 
Talde bakoitza zortzi dantzariz 
egongo da osatua. 

Kantatuko diren hamaika 
abestietatik, zortzik dantzarien 
parte hartzea izango dute. Horie-
tatik sei koreografia ezberdinez 
osatutako dantzak izango dira 
eta beste bietan, filmetako eszena 
ezagunak eszenaratuko dituzte.  

Filmetako soinu 
bandak, frontoian
aretxabaletako abesbatzak kontzertua emango du 
domekan arratsaldeko zazpietan

Abeslariak musikariekin batera entseguetako batean.  |   mirari altuBe

Abeslariekin batera, 
herriko musikari eta 
dantzariek hartuko 
dute parte
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GUREA
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   Tel.: 943 79 20 64

Gora, sanmigelak!

GUNEA

Ondo pasa sanmigelak!

Mitarte kalea 1
Aretxabaleta
943 53 39 05

MURUAMENDIARAZ
GOZOTEGIA 1939
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* Deskontuak www.myOpel.es webgunean izena emanda 
dauden Opel autoentzako aplikagarriak. ** Autoaren adi-
na lehenengo matrikulazioaren datan oinarritua. Deskontu 
baliagarriak 4 urtetik aurrerako Opel autoentzako bakarrik. 
*** Deskontua Tailer Mekanikoak egindako lan guztietan 
aplikagarria.  Osagarriak eta pneumatikoak ez daude barne.  
Eskaintza hau ez da beste promozio batzuekin bateragarria. 
2016ko abenduaren 31ra arte baliagarria. General Motors 
España SLUk programa hau alda/ken dezake.  

GARAJE NORTE

4 URTE

7 URTE

% 10

% 20

% 10

ZURE
 AUTOAREN ADINA **

DESKONTUA 
ESKULANEAN

% 20

DESKONTUAK PIEZETAN 
TAILER MEKANIKOAN 

EGINDAKO LANETAN ***

Zerbitzu eta konektibitaterako 
zure laguntzaile pertsonala

GaraJe norten (opel zerbitzu ofiziala)
BASABE POL. A 1-3. pab. • 20550 ARETXABALETA
Tel.: 943 71 20 03

Potentzia handiko OnStar® antena 
dago sabaian, konexio azkar eta 
iraunkorra izan dezazun, zazpi gailu 
konektatzeko aukerarekin.

GIDAtzEKO 
BEStE 
MODu BAt.

opel 
Mokka X  
berria

BENEtAKO KLASEA 
BARRutIK DAtOR

zuRE AutOAK 4G wIfIA DAuKA! 

AUTO MARKA GUZTIAK 
KONPONTZEN DITUGU.

BOScH DIAGNOSI-ZERBITZUA

IBON CARmONA  |  aretxaBaleta

Aurten ere, San Migel zapatu 
goizeko azokarekin batera, herri-
tarrek taloak jateko aukera 
izango dute, Loramendi Elkar-
teko Tril Emakume Taldearen 
eskutik. Era horretan, elkarte-
ko kideek txistor, txokolate, 
hirugihar zein saltxitxa taloak 
salduko dituzte Pagaldai taber-
na ohian. Hain zuzen ere, 
10:30etik 14:00ak arte egongo 
da zabalik postua.

1993an herriko zenbait ema-
kumek baserrian ikasitakoa 
praktikan jarri zutenetik hona, 
aretxabaletarrek janari postu 
horretaz gozatzeko aukera izan 
dute urtez urte. Talogileen lehe-
nengo belaunaldi hartako hiru 
emakumek oraindik jardunean 
dihardute, eta bihar bertan 
izango dira, beste herritar 
batzuekin batera, taloak pres-
tatzen.

aurretik ikastaroa
Hala ere, biharkoa ez da emaku-
me horien asteko hitzordu baka-
rra izango. Joan den eguenean, 
taloak egiteko ikastaroa eskaini 
zuten Muru Alde elkartean. Hama-
bost bat pertsona elkartu ziren, 
eta jaki horren prestaketak dituen 
pauso ezberdinak ezagutzeko 
aukera izan zuten. 

Bestalde, ikastaro horretan 
gidari lanetan jardun zuen ema-
kumeetako bat Karmele Untzue-
ta izan zen, Tril Emakume Elkar-
teko kidea. Eta, haren esanetan, 
"prozesuak hasiera batean kon-
plikazio handirik ez daukala 
dirudien arren, eskarmentua 
izatea ezinbestekoa da behar beza-
lako talo bat jateko".

Batez ere, masa zelan egin 
ikasi zuten; izan ere, hori da talo 
on bat egiteko sekretua. Edozelan 
ere, Untzuetari bere sekretua 
zein den galdetuta, "bakoitzak 

berea" duela erantzun du hark. 
"Garrantzitsuena arto- irinaren 
kalitatea da, freskoa izan behar 
du eta. Masa egiterakoan, hura 
ur beroarekin busti, eta, tenpe-
ratura beroan mantenduta, txa-
para pasatzen da. Bertan, taloak 
ez du egosi behar, erre baizik", 
gehitu du.

 Muru Aldera bertaratu zire-
nek aukera paregabea izan zuten 
jaki horren prestaketan adituak 
direnen aholku eta sekretuak 

entzuteko. Ikastaroaren amaie-
ran, ikasitakoa praktikan jarri 
eta gero, egindako taloa jateko 
aukera ere izan zuten. 

taloez gain, dardoak
Pagaldai taberna ingurura ger-
turatzen direnek, taloak jan eta 
edariak hartzeaz gain, sari ezber-
dinak lortzeko aukera ere izango 
dute, Loramendi Elkarteko kide 
Iriztu Gazte Taldeak dardo postu 
bat ipiniko du eta. Dardoak jaur-

tiz, besteak beste, kontserba-pro-
duktuak, ardo botilak eta kami-
setak irabazi ahal izango dira.

Postua goizeko hamar eta 
erdietan irekiko dute, eta, hain 
zuzen ere, sariak agortu arte 
egongo da zabalik. Dardo baka-
rra jaurtitzeak euro 1 balioko 
du eta bostek, 4 euro. Bertan 
batzen den diru kantitatea elkar-
teak etorkizunean antolatuko 
dituen gazte ekintzetara bidera-
tuko dute.

taloak jateko 
aukera zapatuko 
azokan
loramendi elkarteko tril emakume taldeak 
Pagaldai taberna ohian izango du postua

Emakumeak, baserritar jantzita, taloak prestatzen.  |   imanol soriano
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ImANOl BElOKI  |  aretxaBaleta

Aretxabaletako Artisautzaren 
eta Nekazaritza Ekologikoaren 
XXII. Azoka irailaren 24an ospa-
tuko da. Durana kalean jarriko 
dira postuak, eta 10:00etatik 
14:00etara bitartean izango dira 
irekita. Egongo da zer ikusi, eta 
zer gozatu; izan ere, ingurueta-
ko artisau, abeltzain eta neka-
zariek produktu ezberdin ugari 
eroango dituzte bertara.

Udalak balkoietan edo leihoe-
tan ikurrinak jartzera animatu 
nahi ditu aretxabaletarrak, eta, 
bide batez, kalera baserritar jan-

tzita irteteko eskatu die herrita-
rrei. Hala, baserritar trajea jan-
tzita, eta postuak ikusiz, giroan 
murgildu eta Loramendi Elkarteak 
prestatuko dituen taloak jateko 
aukera ere egongo da, trikitila-
rien eta pandero-joleen musika-
rekin batera.

Produktu ekologikoz osatuta-
ko hogei postu izango dira guz-
tira aurtengo azokan, eta horie-
tatik lau herritarrek jarritakoak 
izango dira. Mendibitzuko ardi
-gazta eta haragia, Maria Jesus 
Rebueltak ekarritako barazkiak 
eta Kurtzebarri eskolako ikasleek 
eta Jose Lonbidek ekarriko dituz-
ten barazkiak. Hauez gain, sagar-
doa, eztia, arropa, landareak, 
ogia eta barazki ugari izango 
dira. 

Azokaren hastapenetatik 
antolaketa lanetan aritu den 
Martin Garaik azaldu duenez: 
"Urtero moduan, hainbat pro-
duktu ekologiko izango ditugu 
San Migel jaietako azokan. Herri-
ko bertako produktuak eta Eus-
kal Herri osotik ekarriko dituz-
tenak. Iazko azokaren antzera, 
ez dago aldaketa handirik; izan 
ere, postu kopurua bera da, eta 
urtero postua jarri dutenak ber-
tan izango ditugu. Hala ere, 

aretxabaletako nekazaritza eta 
artisautzaren azoka ekologikoa 
bertako produktuz josita izango da
Hirugarren urtez, herriko baserritarrek animaliak 
eramango dituzte arlutzeko kantxara

Iazko azokan herritarra produktu ekologikoak erosten.  |   goiena

Herriko bertako 
produktuak izango 
dira eta Euskal Herri 
osotik ekarritakoak
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Errekabarren 14 • 943 79 76 09

KOLORE 
PROMOZIOA
Kolorea emateagatik, 
hidratazio tratamendua
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1. 
urteurrena

eSKerrIK aSKO 
gugan jarri duzuen 

konfiantzagatik!

aurten, Arabako Lagran herri-
tik ekarritako hestekiak ere 
izango dira postu batean, berri-
tasun moduan".

artisau postu ugari
Barazki eta fruitu ekologikoez 
gain, artisauak ere protagonis-
ta  dira Aretxabaletako azokan. 
Azken urteotan gora egin du 
artisauen kopuruak egun hone-
tan, eta aurten 35 postu izango 
dira guztira. 
Euskal Herri osoko ekoizleak 
elkartuko dira etxerako modu-
ko hamaika produktu eskainiz, 
eta horietatik sei postu herri-
tarrek jarritakoak izango dira. 
Artilea, eztia, bitxiak, otarreak, 
ardi-gazta, xaboia, euskal pas-
telak, larrugintza, kremak, zila-
rra, sendabelarra eta alpargatak 
ikusi eta erosteko postuak izan-
go dira, besteak beste. Gainera, 
hainbat artisauk produktuak 
azokan bertan ekoiztuko dituz-
te, eta  nola egiten duten ikus-
teko aukera ere izango dute 
azokara doazenek.

umeak ere protagonista 
Umeak ere protagonista izan 
ohi dira Aretxabaletako azokan. 
Arizmendi eta Kurtzebarri ikas-

tetxeetako gaztetxoek postua 
jarri izan dute urtero, eta edizio 
honetan ere ez dute hutsik egin-
go. 

Kurtzebarri eskolakoek 
ortuan beraiek ekoiztutako pro-
duktuak eta marmelada salduko 
dute, eta Arizmendikoek, berriz, 
beraiek egindako krispetak, 
hojaldre-lazoak, pintxoak… bes-
teak beste.

Artisauen 35 postu 
izango dira aurten 
san migel jaietako 
azokan

Animaliak 
hirugarren urtez

Azokako ohiko postuez 
gain, Aretxabaletako, 
bertako animaliak izango 
dira aurten hirugarren urtez 
ikusgai Arlutzeko kantxan. 
10:00etatik 14:00etara 
bitartean: zaldiak, 
ahuntzak, ardiak, hiru mota 
ezberdineko oiloak eta 
astoak izango dira. 
Guztiak, herriko 
baserritarrek ekarritakoak. 

Abereen feriak iaz izan 
zuen arrakasta ikusita, 
aurten ere jartzea erabaki 
du Udalak. Hala ere, feria 
baino gehiago, erakusketa 
izango dela adierazi dute; 
izan ere, haurrek beraiekin 
egoteko aukera izango 
dute, animaliak gertutik 
ezagutzeko asmoz.

Umeak Pottokekin.  |   goiena

Ikastetxeetako 
gazteak ere 
azokaren parte
Arizmendi eta Kurtzebarri 
ikastetxeetako haurrek 
postuak jarriko dituzte. 
Kurtzebarri eskolakoek 
ortuaren proiektua jarri 
zuten martxan duela urte 
batzuk, Udalarekin 
harremanetan jarrita lursail 
bat eskuratuta. Jose 
lonbidek gidatu eta 
aholkulari lanak eginda, 
lehen eta bigarren 
mailetako ikasle eta 
irakasleak bertan hasi 
ziren. Sanmigeletako azoka 
ekologikoan, ortuan 
ekoiztutako sasoiko 
produktuak eta Otala 
Zelaiko irteeran jasotako 
masustekin egindako 
marmeladak saltzera 
eramango dituzte lHko 
hirugarren mailakoek.

Arizmendi ikastolakoak 
ere azokan izango dira. 
lHko lehen zikloko haurrek 
hojaldre-lazoak egingo 
dituzte, lHko bigarren 
ziklokoek krispetak, 
DHBkoek etxean egindako 
tartak eramango dituzte 
eta Batxilergoko ikasleek 
pintxoak salduko dituzte 
ikas bidaiarako dirua 
batzeko.

Azoka ekologikoan, tomate erakusketa
Tomatearen astearen barruan, tomate erakusketa herrikoia izango da 
zapatuan. Parte-hartzaileek ekarritako produktuak 10:30etatik 
13:00etara izango dira ikusgai Herriko Plazan.

Sariak, berriz, 14:00etan banatuko dira, eta irabazleek bertako 
produktuekin osatutako otarra jasoko dute. Tomate pisutsuarentzat, 
itsusiarenentzat eta barietate gehien erakusten duenarentzat.

Ander Anduagaren baserriko tomate mozkorrak.  |   imanol soriano

Herritarrak 
baserritar jantzita 
irtetera animatu 
nahi ditu udalak
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Aizkolariak, harri-jasotzaileak,  
Iparraldeko jokoak, desafioak, 
motozerra frogak...  Domekarako 
herri kirol erakustaldi dotorea 
agindu du Ernesto Ezpeleta Bihu-
rri-k. 13:00etan hasiko da saioa 
herriko plazan. Maider Osak aur-
keztuko du eta bertan izango dira 
onenak emateko Jose Mari Ola-

sagasti, Donato Larretxea, Alex 
Txikon, Oskar eta Laura Basatxu 
aita-alabak, Joseba eta Udane 
Ostolaza aita-alabak... "Aizkola-
ritzan korte guztiak egiten saia-
tuko gara: altueran, zutik, esku 
bakarrarekin, birekin, kolpeka...", 
azaldu du  Ernesto Ezpeleta Bihu-
rri-k. "Oskar eta Laura Basatxuk 
Iparraldeko jokoak egingo dituz-

te, eta aitaren eta alabaren arte-
ko norgehiagoka ikusiko dugu 
lastoa jasotzen, ingudea jasotzen, 
lasto jaurtiketan edo gurdi jokoan. 
Aurten, gainera, kontrabandista 
proba egingo dute, lehen aldiz 
Aretxabaletan, eta zentzu horre-
tan nobedadea izango da. Esan 
beharra dago Oskar Basatxu izan-
go dela gaur egun Euskal Herri-
ko gizon indartsuenetariko bat. 
Errekor garrantzitsuak ditu egin-
da", azaldu du Bihurri-k.

Harri-jasotzaile lanetan Jose-
ba eta Udane Ostolaza oriotarrak 
arituko dira. Aita-alabak dira eta 
Udanek 11 urte ditu. Oso erakus-
taldi politak egiten ari dela adie-
razi du Ernesto Ezpeleta Bihurri-k.
Hainbat tamainatako eta forma-
tako harriekin aitaren eta alaba-
ren arteko erronka izango dira 
Aretxabaletan, esku bakarrarekin 
zein bi eskurekin. 

euskal pentlatoia 
"Bi talderen arteko lehia ere egin-
go dugu", aurreratu du Bihurri-k.  
Bi laukoteren arteko proba izan-
go da, eta izango ditu aizkolaritza, 
harri-jasotzea, trontza, txinga 
eramatea, eta lasterketa.

 "Eta, nola ez, Aretxabaletan 
izugarri harrera ona duen moto-
zerra proba ere egingo dugu!", 
esan du Bihurri-k.  Ikusleendako 
ekintzak ere aurreikusten dituz-
te, hala nola trontza, txingak... 
eta abar. "Ahalegina egingo dugu 
aurten ere erakustaldi ahalik eta 
osatuena eskaintzen. Harrera oso 
ona egiten digute Aretxabaletan  
eta oso gustura joaten gara". 

laura eta Oskar Basatxuk egingo dute kontrabandista proba.  |  goiena

kontrabandista proba 
izango du aurten herri 
kirolen erakustaldiak
Bihurri: "ahalegina egingo dugu aurten ere 
erakustaldi ahalik eta osatuena eskaintzen"  

l.Z. |  aretxaBaleta

"Andramari jaietan bete egin 
zen frontoia eta uste dugu harre-
ra ona izan dezakeela pilota 
jaialdi batek San Migel jaietan 
ere", azaldu du kultura zinego-
tzi Jose Miguel Uribarrenek. 
Garfe enpresarekin lotu dute 
jaialdia, eta bi norgehiagoka 
izango dira. Lau t'erdiaren 
barruan Tainta eta Mendizabal 
pilotariek jokatuko dute lehen 
partida, 22:00etan. Jarraian eto-
rriko da jaialdiko partida nagu-
sia. Bi bikote izango dira aurrez 
aurre: Titin-Lasa IV.a eta Sara-
legi-Gorrotxategi. "Pilotari eza-
gunak ekartzen saiatu gara, eta 

sasoi onenean daudenak", azal-
du du Uribarrenek. "Herritarren 
erantzunaren arabera ikusiko 
dugu merezi duen edo ez horre-
lako jaialdiak antolatzea". Sarre-
ra da hamar euro. Egunean 
bertan egongo dira frontoian.

doke txapelketa 
Domekan, 11:00etan, herritarrak 
izango dira protagonista Baso-
txo elkarteak berreskuratu eta 
laugarren aldiz antolatzen duen 
doke txapelketan. Aretxartek, 
Loramendik, UDAk eta Baso-
txok hartu dute parte Basotxo 
elkartearen aurreko lorategian 
jokatuko den txapelketan.

zapatu gauean pilota jaialdia 
iturrigorrin, titin, lasa iV.a, saralegi 
eta gorrotxategi pilotariekin

Titin pilotaria Iturrigorri frontoian izango da zapatuan.  |  imanol soriano
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Ondo ibili
sanmigeletan!

mIRARI AltuBE  |  aretxaBaleta

San Migel jaien ostean, iraileko 
azken astean, jarriko zituztela 
hondakinendako edukiontziak 
kaleetan jakinarazi zuten Deba-
goieneko mankomunitateko eta 
Udaleko ordezkariek. Seguru 
asko beste astebetez atzeratuko 
dela iragarri du Unai Elkoro 
alkateak: "Edukiontziak egunotan 
dira iristekoak, eta gero, horien 
muntaia lana samur egingo da. 
Kontua da bilketa zerbitzua eman-

go duen Cespa enpresarekin ez 
dugula oraindik guztia lotuta; 
negoziatzen gabiltza". Hala, irai-
lean baino urrian seguruago 
izango dela bilketa sistema alda-
keta gaineratu du. 

Era berean, gogorarazi du 
edukiontziak behin kalean dau-
denean, horiek erabiltzen hasi 
beharko dutela herritarrek: "Edu-
kiontziak erabili beharko dira 
derrigorrean zintzilikarioetatik 
ez delako jasoko". 

komertzioek bi aukerak 
Komertzioei dagokienez, bi sis-
temak erabiliko dituzte. Honda-
kin organikoa eta papera eta 
kartoia atez ate jasoko diete, orain 
arte legez, eta ontzi arinak eta 
errefusa edukiontzietara bota 
ahal izango dute. "Edukiontzira 
botatzea erosoagoa delakoan gau-
de, eta horregatik proba egingo 
dugu Aretxabaletan eta Eskoria-
tzan. Papera eta kartoia, ostera, 
asko pilatzen da komertzioetan, 

eta, edukiontzia bete egingo luke-
tenez, atez ate jasotzen jarraitzea 
erabaki dugu", azaldu du alkateak.

txartelak durana kalean 
Astean dihardute banatzen edu-
kiontzi marroia eta grisa zabal-

tzeko txartelak. Herritar guztiek 
izan dute jasotzera joateko deia, 
baina guztiek ez dute izan komen-
tutik pasatzerik. Horiek Durana 
kalean dagoen informazio-gune-
ra jo beharko dute datorren 
astean.

Edukiontzi bidezko 
hondakin bilketa, urrian
txartela jaso ez dutenek durana kaleko informazio-gunera jo behar dute

Txartelak herritarrei banatzen komentuan.  |   mirari altuBe

m.A.  |  aretxaBaleta

Legezkoak ez diren substantziak 
aztertzeko txokoa jarriko du Ai 
Laket! elkarteak (Droga Erabil-
tzaileak Arrisku Murrizketaren 
Alde) bihar, zapatua, Mitarte 
kalean (00:00-03:00), Udaleko Pre-
bentzio Zerbitzuak antolatuta. 

Testing Programa izenekoaren 
helburuak hainbat dira; besteak 
beste, honako hauek: gazteen 
gehiegizko substantzia kontsu-
moaren prebentzioa, informazio 
zehatz eta objektiboa eskainita; 
droga kontsumoak dituen arris-
kuez ohartaraztea hausnarketa 

eraginda; substantzia ilegalen 
inguruko osasun kontrolik ezaz 
ohartaraztea; droga erabiltzaileen 
artean arrisku murrizketa kon-
tzeptuak zabaltzea; eta substantzia 
eta kontsumo molde berrien ingu-
ruko informazioa helaraztea. 

"Batez ere, aisialdian subs-
tantzia ilegalak kontsumitzen 
dituzten edota kontsumitzeko 
asmoa dutenei dago bideratua, 
bereziki lehenengo aldiz kontsu-
mitzekotan direnei", jakinarazi 
dute Ai Laket! elkarteko kideek, 

eta gaineratu: "Adingabeen kon-
tsumoa, ahal den neurrian, atze-
ratzea eta murriztea dira helbu-
ru". Eta gaineratu dute programa 
horrek eraginkortasun handia 
frogatu duela erabiltzaileekin 
kontaktuan jartzeko, bereziki 
gazteekin.

emaitzak interneten 
Testing Programaren bitartez 
gaur egun kontsumitzen diren 
substantzia arruntenen testak 
egiten dituzte: kalamua, anfeta-

mina edo speeda, kokaina, MDMA 
edo estasia eta ketamina. "Horre-
tarako, mikroskopioa, test kolo-
rimetrikoak eta kromatografia 
erabiltzen ditugu. Laginak hartzen 
dira laborategira bidaltzeko, han 
analisi kimiko estandarra eginez 
dosi zehatza eta adulteratzaileen 
presentzia egiaztatzeko". Hain 
zuzen, substantzien aizunketa 
dela erabiltzaileen artean kezka 
handienetakoa diote. Emaitza 
horiek gero Interneten argitara-
tzen dituzte (www.ailaket.com). 

Ai Laket! elkarteak drogak 
aztertzeko txokoa jarriko du
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Arizmendi kirol elkarteak eta UDAk 
bat egin dute nesken futbola indar-
tzeko helburuarekin, eta Arizmen-
di-UDA izenarekin jokatuko dute 
hemendik aurrera. Orain arte 
legez hiru talde osatu dituzte: 
kimuak (17 jokalari); kadeteak 
(19) eta seniorrak (17). Entrena-
tzaileei dagokienez, hainbat alda-
keta egon dira. Hala, kimuen 
ardura hartu dute Ane Vicentek 
eta Aritz Elorzak; kadeteena, 
Asier Castellanok eta Jon Ander 
Alberdik; eta seniorrena Esti 

Loitik, Titu, eta Roberto Etxean-
diak, eta laguntzaile lanetan ibi-
liko da Urri Urizar. 

Talde horietako bik aste bukae-
ran ekingo diote denboraldiari eta 
biek jokatuko dute etxean, Ibarra 
futbol zelaian. Seniorrek Mutriku 
izango dute aurrez aurre bihar, 
zapatua, 12:45ean; eta kadeteek, 
Bergara, etzi, domeka, 16:30ean. 

baldintza duinak
"Emakumezkoen futbolak behera 
egin duela bailaran konturatu gara 
eta baldintza duinak eta aukera 

berdinak eskaini gura dizkiegu 
jokalariei", jakinarazi du Urtzi 
Amianok, Arizmendiko kideak, 
eta gaineratu du guztiek dutela 
tokia Arizmendi-UDA taldean. 

UDAk ere nesken futbola 
indartzearen aldeko apustua egin 
du. Hala, jakinarazi du, ahalegin 
berezia egin dutela zelaia erabil-
tzeko orduan lehentasuna ematen, 
entrenatzaile egokiak bilatzen 
eta jokalariekin batera proiektua 
adosten eta elkarlana bideratzen. 
"Gazte-gaztetatik futbolean joka-
tzeko azpiegitura egokiak izatea 
oso garrantzitsua da, emakumez-
koen futbola indartu gura badu-
gu", diote. Entrenatzaileen kasuan 
emakumezkoak izateari garran-
tzia eman diote. Aurrera begira 
ere jarri dira, eta erronka handia 
dute: "Ametsa da urte gutxi barru 
lehenengo mailan egotea Reala, 
Athletic eta Oiartzunekin batera".

Neska guztiei zabalik hasi 
da lanean Arizmendi-UDA
elkarte biek bat egin dute baldintza duinak eta 
erraztasunak eskaintzeko bailarako jokalariei

Seniorrak, joan den zapatuan, Mondraren aurkako lagunartekoa jokatu aurretik.  |   m.a.

m.A.  |  aretxaBaleta

Ikasturtea hasi dute Leizarra 
musika eskolan, baina ohikoak 
ez diren beste hainbat ikastaro 
eskaini dituzte orain. Umeek, 
esaterako, Suzuki metodoarekin 
biolina ikasteko aukera izango 
dute, astean ordu erdiz, Aintzane 
Bergara irakaslearekin. Horre-
tarako baldintzak dira bost urte 

beteta izatea eta gurasoek lagun 
eginda etortzea ikastarora. 

Helduendako eskolak 
Helduek hainbat aukera dituzte, 
kantu eskolak, besteak beste. 15 
urtetik gorakoendako dira eta 
astean hiru ordu laurdenez bakar-
kako saioak emango ditu Maria-
txen Urkia irakasleak. Solfeo 

ikasketak egiteko aukera ere 
izango dute helduek, Urkiak berak 
gidatuta. Talde bat martitzen 
goizetan elkartuko da (10:00-11:00), 
eta beste bat arratsaldetan (ordua 
oraindik zehaztu barik). 

Bestetik, haurren eta gazteen 
abesbatza osatu gura dute musi-
ka eskolan dabiltzan 7 urtetik 
gorako ikasleekin. Martitzenetan 
elkartuko dira horiek (18:45-19:45)
Urkiarekin. Izena emateko edo 
argibideak eskatzeko musika 
eskolara jo behar da 15:30etik 
19:30era (943-08 10 01).

Ikastaro berriak jarriko ditu abian 
Leizarra musika eskolak

m.A.  |  aretxaBaleta

Partida batzuetatik beste batzue-
tara bideratzea dirua proposa-
tu zuen Udal gobernuak aste-
lehenean egindako ohiko osoko 
bilkuran eta aho batez onartu 
zuten elkartutakoek. 80.000 euro 
pasatxo onartu zituzten hain 
zuzen ere, hainbat kontutarako. 

Horietatik zatitxo bat, 6.000 
euro, Larrialdi Zerbitzuetara 
bideratu zuten. EH Bilduko zine-
gotzi Hector Prietok txalotu 
egin zuen Larrialdi Zerbitzuen 
gainean egindako eskaera hori 
onartu izana. Jakinarazi zuen 
kezkatuta zeudela %18ko jai-
tsiera zegoelako aurreikusita, 
eta gaineratu: "Halako murriz-

ketarik ez proposatzeko gehia-
go, batez ere ahulendako diren 
laguntzen kasuan". 

Kultura ekitaldietarako, oste-
ra, 15.000 euro sartu dituzte: 
jaietarako 5.000 euro eta kaleko 
ekitaldietarako 10.000 euro. Eki-
taldiok kalean egitearen alde 
agertu zen alkatea, "herria bizi-
tzeko helburuarekin". Eta bes-
te 30.000 euro inguru kreditu 
orokorrean sartu zuten. Aho 
batez onartu zuten hori guztia, 
baina EH Bilduk "plangintza 
baten beharra" egotzi zion Udal 
gobernuari. 

Bestetik, Hirigintza Saileko 
teknikari bati maila igotzea 
onartu zuten. 

Diru gehiago bideratu du udalbatzak 
Larrialdi Zerbitzuetara eta kulturara

Ikastaro bi egingo ditu Jaikik: helduendako 'Dantzatu' 
eta umeendako 'Haurrak eta gorputz espresioa'
Irailaren 28an hasi eta Gabonak bitartean Dantzatu ikastaroa 
egingo du Jaiki elkarteak eguaztenetan (18:15-20:15) kuartel zaha-
rrean. Alvaro Cuervok gidatuta mugimenduaren bitartez espresa-
tzeko espazio bat sortuko dute. Bestetik, umeendako espazioa ere 
egokituko dute emozioak eta adierazpena garatzeko. Irailaren 27an 
hasita martitzenetan izango dira eskolak (17:15-18:15). Izena ema-
teko bideak: 688 84 37 01 (Whatsapp) eta jaikielkartea@yahoo.es.

Taberna jarriko du sanmigeletan Gazte Ekimenak 
andramaixetako diru galerei aurre egiteko
Gazte Ekimenak ere girotuko ditu San Migel jaiak, eta bide batez, 
andramaixetan izandako diru galerei aurre egin gura diete. Uda-
letxe zaharrean jarriko dute taberna (irekiera gaur, 18:00etan) 
eta kontzertu bi izango dira han gaur, egubakoitza: Zerendepya 
(19:30) eta Delirium (22:30). Zapatuan, ostera, kuadrillen arteko 
estropadak egingo dituzte (00:00) Durana kalean. Horrez gain, 
tonbola, jatekoa eta musika ona iragarri dituzte.

Hitzaldiak, irteerak eta dantzaldia dituzte 
erretiratuek kultura hamabostaldiaren barruan
Hitzaldi bi izango dituzte erretiratuek, Basotxon (18:00): gaur, gasa-
ren eta elektrizitatearen gainekoa; eta hilaren 29an, produktuen 
bermeen eta arreta teknikoaren zerbitzuaren gainekoa. Gainera, 
egindako bidaietan ateratako argazkiak erakutsiko dituzte aste-
lehenean, eta Ordiziara joango dira hilaren 28an. Txokolate jana 
eta dantzaldia eginda bukatuko dute hamabostaldia hilaren 30ean. 

mIRARI AltuBE  |  aretxaBaleta

Prentsaurreko bidez adierazi dute 
EH Bilduko zinegotziek kirolaren 
gaineko hausnarketaren eta plan-
gintza orokor baten beharra. 
Kiroldegi aurreko orubean zaz-
piko futbola jokatzeko zelaia egi-
teko asmoaren berri komunika-
bideen bitartez izan dutela diote, 
eta horren aurrean herritarrekin 
"hainbat gogoeta konpartitu" nahi 
izan dituzte.

Udal gobernuak izandako 
kudeaketa "ez dela gardena" izan 

diote: "Asmo horren berri uztai-
lean, kalean, entzun genuen. 
Ondoren kirol zinegotziari gal-
detuta erantzuna izan zen ez 
zegoela ezer itxita eta oraindik 
erabakitzeko zeukatela. Iraileko 
kirol batzordean hori lantzeko 
konpromisoa hartu zuen, baina 
batzordea oraindik ez da sortu 
eta mediotan jaso dugu EAJren 
asmoaren berri". 

Gaineratu dute eztabaidatze-
ko dagoela zein kirol eredu nahi 
den eta zenbat baliabide erabili 

behar diren horretarako: "Kirol-
degiko mailegua eta gastuak 
kontuan hartuta Udal aurrekon-
tuaren %20 hartzen du kirolak; 
hortaz, kirol arloan inbertsio 
berriak egiteko egoeran gaude?".

Eta Udal gobernuari eskatu 
diote "plangintza orokor bat, 
ikuspegi globalarekin eta koor-
dinazioarekin": "Azbe izan zen 
lehenengoa eta aurrera egin 
zuen, orain hau etorri da eta 
aurrera. Baina zeintzuk dira 
gobernu honen lehentasunak? 
Gure susmoa da nahiago dutela 
ondo saltzen diren gauzak baka-
rrik egitea". 

Era berean, jakinarazi dute 
UDAk mahai-gainean jarri dituen 
beharrak ulertzen dituztela, 
baina gaur egungo zelaiaren eta 
egon daitezkeen aukeren gaine-
ko ikerketa egin beharra dagoe-
la. Gainera, Almen ikastetxeko 
futbol zelaia konpontzeko gogoa-

ren berri bazuela Udal gobernuak 
diote: "Ez da hobe eginda dagoe-
na konpontzea? Aretxabaletako 
eta Eskoriatzako udalen, UDA-
ren, Arizmendiren eta diputa-
zioaren artean planteamendu 
txukunagoa, merkeagoa eta 
logikoagoa egin daiteke".

Hori horrela, Udal gobernua-
ri eskatu diote "lehentasunen 

berri emateko eta herriko plan-
gintza orokor bat gogoz bultza-
tzeko. Elkarrekin herri hobe 
baten alde lan egiteko gertu" 
agertu dira EH Bilduko kideak, 
eta gonbidapena ere egin diote: 
"Gure ekarpenak kontutan har-
tzeko, proiektuak zerotik gar-
dentasunez lantzeko eta herria 
osotasunean ikusteko".

Kirol ereduaren eta 
baliabideen gaineko 
hausnarketa eskaera

EH Bilduko zinegotziak kiroldegi aurreko zelaia atzean dutela.  |   mirari altuBe
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Eskoriatzako Berbalagunek 
ikasturte berriari ekingo dio-
te, eta, hasierako ekitaldi 
moduan, Mintzodromoa anto-
latu da. Gaur izango da, Herri-
ko Plazan, 19:00etan, eta orain 
arte Berbalagunak egitasmoan 
parte hartu dutenek edo pro-
batu nahi dutenek izango 
dute aukera bertaratzeko.

Ekintza honen helburu 
nagusia ondo pasatzea da, 
eta, aldi berean, euskaraz 
egin ahal izatea, bakoitzak 
dakien neurrian. Izen-ematea 
plazan bertan egin daiteke 
lehenago hurbilduta, eta amai-
tzean, 20:00 aldera, luntxa 
izango da. Bertan, adin tarte 
eta euskara maila ezberdine-
ko herritarrak elkartu nahi 
dira, eta mahai ezberdinetan 
jarrita gai ezberdinez hitz 
egingo da. Egunerokotasu-
nean euskaraz mintzatzeko 
aukerarik ez dutenei edo, 
ohituraz, gaztelerazko harre-
manak egin dituztenei eus-
karazko harreman berriak 
sortzeko aukera emateko 
sortu zen egitasmo hau, eta 
aurtengoa bigarren edizioa 
izango da.

Euskaraz  hitz 
egiteko 
Mintzodromoa 
izango da

ImANOl BElOKI  |  eskoriatza

Jose Arana zaharren egoitzaren 
aldeko garagardo azoka solidarioa 
hilaren 29an hasiko da, eguenean, 
eta domekara arte izango da zer 
jan, zer edan eta zer disfrutatu ber-
tan. Menua urterokoa izango da: 
ukondoak (350), saltxitxak (65 kilo), 
oilaskoak (65 kilo), patatak eta, nola 
ez, garagardo mota ezberdin ugari. 
Aurten berrikuntza moduan, gai-
nera, ZerB-ek Kafes Aitona aroma-
rekin egindako garagardo txigortua 
ere izango da probatzeko. 

Bestalde, urtero moduan, nahi 
duenak patata-tortillak eraman 
ditzake pintxo moduan saltzeko.
Zaharren egoitzari diruz lagun-
tzeko antolatutako jaia herriko 
elkarteek, merkatariek eta nor-
banakoek bultzatzen dute: Ein-
geinkekoak, Egoitzakoak, Atxo-
rrotx Kultur Elkartekoak, Zapa-
tistak, Kenpokoak, Zikloturistak, 
Kirol Elkartekoak, jubilatuak eta 
herritarrak sukaldean eta lan 
ezberdinak egiten egongo dira. 

Eguenean, 19:00 aldera ireki-
ko da karpa, eta egubakoitz arra-
tsaldean egoitzako egoiliarrak 
bertara joango dira, urtero 
moduan, mokadutxoa jan, zerbait 
edan eta Alaitzen taldearen kan-
tu mexikarrekin disfrutatzeko.

tonbola barik, otarreak 
Iaz, tonbolarekin batera, otarreak 
ere zozketatu ziren, eta, arra-
kastatsua izan zenez, aurten, 
tonbola barik, otarreak zozketa-
tuko dira soilik. Otarreak bete-
tzeko produktuak eman nahi 
dituenak egoitzara eraman edo-
ta telefonoz deitu dezake berta-

ra. Otarreak karpan zozketatuko 
dira, hilaren 30ean, zapatu arra-
tsaldean.

Beste berrikuntza batzuei 
dagokienez, garagardo pitxarrez 
gain, kañak edateko aukera ere 
izango da bi euroren truke. Eta 
loteria erosteko aukera ere izan-
go da.

bigarren faseko obrak hasteko 
Zaharren egoitzako lehen fase-
ko obrak amaituta, bigarren 
fasearekin urrian hastea aurrei-
kusten da. Fase honetan, behe
-solairua guztiz aldatuko da. 
Egongela handi bat egin nahi 
da lorategira irteera duena, 
jantokia handitu, aldagelak, 
deskantsu gela, botikina...

"Egoitzaren egunerokotasu-
nean aldaketa eta hobekuntza 
izugarria izango da, eta aurten 
ere parte hartuko duten guztiei 
eskerrak eman nahi dizkiet…", 
adierazi du Dorleta Sologaiz-
toak, zaharren egoitzako zuzen-
dariak.

Garagardo azoka prest, Jose Arana 
zaharren egoitzari laguntzeko
Berrikuntza batzuekin datorren arren, urterokoari jarraituz antolatu da azoka

I.B  |  eskoriatza

Santa Ana auzoan irisgarritasu-
na hobetzeko lanak urri amaie-
ran hasiko dira, eta hiru aste 
iraungo duten obrak 12.945,91  
euroko aurrekontuarekin egin-
go dira.

Jose Arana kalean norabide 
bakarreko zirkulazioa jarri 
zenean, trafikoaren zati handi 
bat Santa Ana auzotik bideratu 
zen, eta horrek mugikortasun 
eta irisgarritasun arazo batzuk 
sortu ditu herrian; adibidez, 
autoak abiadura handian ibiltzen 
dira, eta oinezkoen hainbat kexa 
jaso ditu Udalak. Hirigintza eta 
Mugikortasuneko batzordeburu 
Josu Ezkurdiaren esanetan: "30 
kilometro orduko muga dago bide 
zati horretan, eta 50 kilometro 
orduko abiaduratik gora ere pasa-
tzen dira hainbat gidari…".

abiadura murrizteko lanak 
Hori horrela, Pagaldai harate-
giaren parean goratutako zebra
-bidea jarriko da, autoek abiadu-
ra moteldu dezaten, eta zati 
horretan trafikoa aldiko norabi-
de batekoa izango da eta lehen-
tasuna izango dute Antsoategiko 
biribilgunetik datozen autoek, 
eta ez Zaldibar aparkalekutik 

datozenek. Hori horrela, "etorki-
zunean etxebizitzak egingo dira 
Zaldibar aparkalekuan, eta, egu-
na heltzen denean, ez dugu obra-
rik egin beharko bertan".

Gainera, espaloia zabaldu eta 
egokitu egingo da, errepideari 
zati bat kenduz, hala oinezkoak 
seguruago ibili daitezen. Hiru 
astean amaituko dituztela lanak 
aurreikusten da, eta, errepidea,  

hasiera baten, itxi barik, urriaren 
amaiera aldera hasiko dira Sasoi 
enpresak (San Pedroko urbani-
zazio berria egin zuena) egingo 
dituen lanak.

Zamalanetarako bi aparkaleku 
Azkenik, bertan dauden komer-
tzioetarako lanak erraztearren, 
zamalanetarako bi aparkaleku 
ere egokituko dira.

Santa Ana auzoan egingo da obra urriaren amaieran.  |   goiena

Santa Ana kalean irisgarritasuna 
hobetzeko lanak egingo dira
Pagaldai harategiaren parean goratutako zebra-bidea jarriko da, besteak beste

iBarraundi

Aurten, ikasleak protagonista izan dira Mugikortasun Astean; izan ere, 
herriko ekintzez gain, luis Ezeiza, Arizmendi eta Kurtzebarri 
ikastetxeetako ikasleek herriko puntu ezberdinetatik eskolarainoko 
neurketak egin dituzte. Hala, distantzia eta denbora, oinez, patinetez, 
bizikletaz eta autoz neurtuta. Datuak ikusita, ondorio nagusia izan da ez 
dagoela auto beharrik, eta bizitza osasuntsu baten alde egin behar dela… 
Bestalde, zaharren egoitzakoekin batera, egoitzatik herriko zerbitzu 
publikoetara bidea egin, eta ondorioak, oztopoak… atera dituzte.

Ikasleak osasunaren alde

Eskoriatza Kirol Elkarteko taldeek aurkezpena 
egingo dute domekan, Herriko Plazan
Eskoriatza Kirol Elkarteko saskibaloi eta areto futboleko maila 
guztietako taldeek aurtengo arropa berria aurkeztuko dute Herri-
ko Plazan. Domekan 12:00etan batuko dira, eta, talde argazkiak 
egin ondoren, kirol elkarteko talde guztiek batera argazki erral-
doia aterako dute, urtero lez. Bestalde, martitzenean Eskoriatza 
B areto futbol taldeak eta UDAk denboraldia hasi aurreko lagu-
nartekoa jokatu zuten; 4-1 galdu zuten eskoriatzarrek, baina 
denboraldia hasteko indarrak hartzeko balio izan zien partiduak.

Iaz ospatutako garagardo azoka solidarioan boluntarioa pitxarra betetzen.  |   imanol soriano
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Uxue Iparragirre, Jone Jauregi 
eta Nagore Otadui antzuolarrek 
asteburuan abiatuko dute Eiba-
rrekin aurtengo denboraldia. 
Eibarko kadete mailako nesken 
futbol taldean jokatzen dute hiru 
antzuolarrek. Ilusioz abiatu dituz-
te entrenamendu saioak Unbeko 
futbol zelaian. 

Betidanik gustatu izan zaiela 
futbolean jokatzea diote. Orain 
arte Antzuolako taldean aukera 
izan dutela azaldu dute. "Eskola 
kirolean hasi ginen; izan ere, 
kirola orokorrean praktikatzea 
asko gustatzen zaigu. Baina, auke-
ra izan genuen Antzuolako futbol 
taldean jokatzeko eta animatu 
egin ginen", dio Nagore Otaduik.

Helburua baina, kirolaz eta 
futbolaz disfrutatzea dela argi 
dute hirurek. "Giro ona dago; 
garrantzitsua da, gainera, taldea 
sortzeko eta ondo jokatzeko. Hasie-
rako entrenamenduak nahiko 
gogorrak, fisikoak izan dira. Errit-
moa hartzen gabiltza oraindik, 
baina disfrutatuz. Nesken arteko 
futbola, gainera, ezberdina da; 
ez dago horrenbesteko lehiakor-
tasunik. Dena ez da irabaztea", 
azaldu du Uxue Iparragirrek. 

Baina, nola suertatu zitzaien 
Eibarren jokatzeko aukera? "Gure 
entrenatzaile Maki-k eman zigun 
aukera horren berri. Gainera, 
Antzuola nesken futbol taldea 
desagertu egin da taldea osatze-
ko jendea ez dagoelako. Ez dira 
neska asko animatzen. Guk Eiba-
rren futbolean jokatzen jarrai-
tzeko aukera geneukan. Hala, 
berehala onartu genuen propo-
samena. Probak egin eta onartuak 
izan ginen", dio Jone Jauregik.

Pozik jaso dute herrian futbol 
eskola sortuko denaren berria. 
"Ea neska gehiago animatzen den 
modu horretan", diote.

Kamiseta izerdituz, 
ilusioa eraiki daitekeelako
antzuolako nesken taldea desagertu egin den arren, eibarren dute aukera orain

Hiru futbol jokalariak Eztalako zelaian hasi zuten ibilbidea.  |   m.a.

m.A.  |  antzuola

Pili Arinek gidatuta, luzaketak 
ondo egiten ikasteko bi saio 
praktiko antolatu ditu Landa-
txopek urrian. Izan ere, asmoa 
da nagusiek modu osasungarrian 
luzaketak egiten ikastea. Bi 
saio eskainiko dira Olarango 
ekintza aretoan: urriaren 4an 
eta 11n, 10:00etan. Parte hartu 
gura duten herriko erretiratuek 
izena emateko aukera dute Lan-
datxopeko bulegora jota iraila-
ren 26an eta 27an, 16:00etatik 
18:00etara bitartean.

Eta bestetik, telefono mugi-
korra erabiltzen ikasi edo hobe-
tu nahi duten erretiratuendako 
ere antolatu du elkarteak. Ikas-
taroa jaso nahi duenak izena 
emateko azken eguna gaur, 
egubakoitza du Landatxopen, 
(16:00-18:00). Ikastaroa, izena 
ematen dutenen arabera anto-
latuko dute. Helburua da, pan-
taila nola erabiltzen den ikastea, 
kontaktuak sartu eta ezabatzen 
jakitea, mezuak bidali eta jaso-
tzea eta Internet erabiltzen 
ikastea, besteak beste.

Luzaketak ondo egiten 
ikasteko tailerra, urrian
landatxope elkarteak antolatuta urrian hainbat 
ekintza izango dira herriko erretiratuendako

oinarin taldea

Domekan ospatu zen 46. Oñatiko Haurren eguna. Eguraldiak lagundu ez 
zuen arren, hamabi herritatik etorritako haur eta gaztetxo dantzariek 
(650) pozik erakutsi zituzten aurrez ikasitako dantzak Zubikoa 
kiroldegian. Antzuolatik 40 lagun inguruk parte hartu zuen: Oinarineko 
dantzariek, laguntzaileek eta Alboran txistu taldeko musikariek. 
Erakustaldi polita eskaini zuten herriko gaztetxoek.

Euriari aurre
eginez, 
erakustaldi
aparta

Pozik eta ilusioz jantzi dute 
aurten lehenengoz Eibar 
taldeko kamiseta hiru futbol 
jokalariek. Astean bi egunetan 
joaten dira Eibarko Unbeko 
zelaira entrenatzera. 
Gogorrena, baina, egueneko 
entrenamendu saioaren ostean 
entrenatzaileak publiko egiten 
duen jokalarien deialdia dela 
diote: "Oso gogorra da norbait 
partidutik kanpo geratu behar 
dela ikustea. 23 gara, eta seik 
ez dute jokatuko; eta hortik 
beste sei aulkian egongo dira. 
Pena da ezin jokatu geratzea. 
Antzuolan, ordea, denok izaten 
genuen jokatzeko aukera". Jokalariak Unben.  |   miireia Bikuña

Eibarko kamiseta jantzita

O h a r r a k

aiHeRRa eguna
Urriaren 1ean ospatuko da 
senidetze egunaren festa. 
Herri bazkarira joan nahi 
dutenek txartelak irailaren 
28ra arte eskuratu ahal 

izango dituzte udaletxean edo 
liburutegian.

odola eman daiteke
Irailaren 29an odola emateko 
aukera Olaranen, 17:30ean.

Antzuolako futbol eskola martxan jarriko du AKEk 
aurten; helburua da futbol zaletasuna sustatzea
Bi maila izango ditu futbol eskolak: 3. eta 4. mailetako neska-mu-
tikoak (2007 eta 2008an jaiotakoak) eta 5. eta 6. mailetako neska
-mutikoak (2005 eta 2006an jaiotakoak) batuko ditu, hain justu. 
Gurasoendako batzarra irailaren 26an egingo da: 18:00etan ben-
jaminen gurasoak eta 18:30ean alebinenak. 

Pasa den igandean, trenean 
nindoala, eskale portugal-
dar batekin hizketaldia 

izateko zortea izan nuen. Kon-
tatu zidan nola 27 urte zerama-
tzan hemen. Eraikuntzan aritu 
zela duela bi urte arte eta harrez-
kero kalean bizi dela, hara eta 
hona, eguna pasatzeko behar 
duen dirua eta jatekoa eskatuz. 
Tarteka, diru pixka bat aurrez-
ten duenean, zerbait beroa pres-
tatzea gustatzen zaiola... Nik ere 
nire berri kontatu ostean, eskua 
emanaz agurtu genuen elkar. 

Hondarribiko arratsalde 
pasan, lau euroko  izozkitxo bat 
jan ostean postutxoetan kapri-
txoren baten bila genbiltzan 
bitartean, Orioko hamar bat 
urteko mutiko ekuadortar eus-
kaldun batekin hizketaldia iza-
teko aukera izan nuen. Bera, 
hiru neskatila gazteago eta ama 
ikus zitezkeen puestoan. Besteren 

artean asteburua lanean pasa 
ostean iluntzean etxera itzuli 
behar zirela esan zidan, astelehe-
nean eskolara joateko.

Buruari bueltaka pasa nuen 
eguna. Urkulluren soldata, Ote-
giren trajea eta Pili Zabalaren 
txaleta etorri zitzaizkidan buru-
ra; baita nire kotxea, Tenerifeko 
oporrak eta aitona-amonen urte-
betetzean egindako jankada ere. 
Nola da posible nik oporretara 
joateko beste etxe bat alokatzen 
dudan bitartean, beste batzuek 
zer janik ere ez edukitzea? Eta 
nola nire iloba opariekin egun 
bakarrean aspertzen den bitar-
tean, hamar urteko mutikoak 
asteburuan lan egin beharra?

Ez da kasualitatea, ez da gutxi 
batzuen zoritxarra, egiturazko 
arazoa da. Bere herritarrak (edo 
beste herrialde batzuetakoak) 
miseria egoera horretan egotea 
onartzen duen gizartea ezin da 
bakean bizi, eta egiturazko ara-
zoa konpontzeko asmorik gabe 
bakea saltzen ari dena, gezurre-
tan ari da. Bakea justizia sozial-
duna izango baita, edo ez baita 
bakea izango.

Hau da, kapitalismoan ez 
dago bakerik.

Bakea? Non?

AItZOl 
ItuRBE

n i r E  u s t E z
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Trikitia eta panderoa jotzen 
ikasi nahi dutenek horreta-
rako aukera izango dute Ara-
maion bertan. 

Triki kalejiraren eskutik, 
egubakoitzetan, pandero eta 
trikitia klaseak emango dituz-
te Aramaioko eskolan. Izena 
emateko adina mugagabea 
da, eta horretarako trikikale-
jira@gmail.com helbidera 
e-maila idatzi beharko da.

Aramaion bertan 
trikitia eta panderoa 
ikasteko aukera

X.g.  |  aramaio

Aurten ere Aramaioko Pilota 
Elkarteak San Martin pilota 
txapelketa antolatu du. Zortzi  
eta hamasei urte bitarteko 104 
gaztek hartuko dute parte, horie-
tako hamazortzi Aramaiokoak. 

arabakoa harrobia
Gazte mailan ez dago era hone-
tako beste txapelketarik Araba 
osoan; beraz, pilotazaleek asko 
eskertzen dute era honetako 
txapelketa bat urterik urte anto-
latzea. "San Martin Pilota Txa-
pelketa Aramaioko Pilota Tal-
deak antolatzen du, baina Ara-
bako beste pilota talde batzuen 
laguntza ere izaten dugu", adie-

razi du Josu Olaizola antola-
tzaileak. 

irailetik azarora 
2016ko txapelketa duela bi aste 
jarri zen abian. Benjamin, ale-
bin, infantil eta kadete mailak 
bereizten dira, eta guztietan 
ligaxka bat jokatzen dute. Ber-
tako lehen lau sailkatuek fina-
lerdietarako txartela eskuratu-
ko dute, San Martin eguna 
baina bi aste lehenago jokatu-
ko dena. Ostiral arratsalde eta 
domeka goiz guztietan partiduak 
izango dira, eta Aramaioko 
Kiroldegira hurbiltzen direnek 
Arabako pilotari gazteen maila 
ikusi ahal izango dute. 

San Martin pilota txapelketa, 
Arabako pilotari gazteen harrobi

Z
uetariko asko nekatu-
ta egongo zarete gai 
beraz irakurtzeaz, bai-
na barruan daramadan 

korapiloa askatu beharrean 
sentitzen naiz. Haserre, naz-
katuta eta irainduta sentitzen 
naiz PSE k eta bere buru den 
Idoia Mendiak euskarekiko 
duten jarreraz. Euskara ez da 
hauteskunde kanpaina bakoi-
tzean erabiltzeko truke txan-
pona, euskaldunon hizkuntza 
da.

Zenbat aldiz entzun ote 
dugun administrazioko per-
filen inguruan eztabaidan. 
Gogoan dut, duela urte batzuk, 
irakasle batzuk nola grebara 
joan ziren perfilik izan gabe, 
eskatu egiten zitzaielako. Zu 
eta zure partidua azkar atera 
zineten beraien defentsan. 
Kontatzea ahaztu zitzaizuen 
ordea, langile horiek bost urte 
zeramatzatela euskara ikas-
teko liberatuta (lan egin ez 
baina administraziotik kobra-
tzen, denon dirutik). Kasua-
litatez, beraien euskaltegiko 
irakaslea nire pisukidea zen. 
Ez ziren klasera joaten, ez 
zuten euskara ikasi nahi, bai-
na oso ondo bizi ziren lan 
egin gabe kobratzen. Hau al 
da zuen eredua? 

Hizkuntz eskubideak herri-
tarronak dira. Gu gara beraien 
jabe. Eta zoritxarrez, euskal 
hiztun bezala sarri askotan 
sentitu naiz diskriminatua. 
Baina hori zuei bost axola, 
ezta? Ezin aipatu gabe geldi-
tu. Auzolotsa sentitu nuen 
joan den asteko ETB 2ko deba-
te ikustean. Aurretik zalan-
tzarik banuen, argi gelditu 
zitzaidan zuk errespetua zer 
den ez dakizula.

Idoia Mendiari 
gutuna

"Euskara gure 
hizkuntza da, ez 
hauteskundeetako 
truke txanpona"

n i r E  u s t E z

ANdERE
ARRIOlABENgOA

X.g.  |  aramaio

Orixol Mendi Elkarteko kideek 
beste mendi martxa bat anto-
latu dute asteburu honetara-
ko. Oraingoan Aitor Arana 
zena omentzeko antolatu dute. 
Irteera 08:00etan izango da, 
eta ordu erdi lehenago joan 
beharko da Kiroldegira  mar-
txan izena emateko. Ibarran 
hasi eta Durakogain, Kruzeta, 
Orixol, Lezia, Kasatxo eta 
Teilamenditik pasako da ibil-
bidea, azkenik, berriz Ibarra-
ra eta bertan amaitzeko.

Martxaren iraupena bost 
eta zazpi ordu artekoa izango 
da, eta izen ematea bost euro-
ren truke egin daiteke.

Aitor Arana 
omentzeko mendi 
martxa zapatuan

X.g.  |  aramaio

Aramaioko erretiratuek urte-
ro egiten duten bazkaria  egin-
go dute domeka honetan. 
Bazkalaurretik, 12:00etan, 
aurten bizia galdu duten erre-
tiratuen omenezko mezan 
elkartuko dira. 

14:30ean bazkariaren txan-
da izango da eta hamar euro-
ko kostua izango du. 

kantu tailerra 
Alaiak elkartekoek abestea 
gustuko duten erretirauentzat 
kantu tailerra antolatu dute.  
Jubilatuen lokalean emango 
da ikastaroa eta antolatzaileen 
asmoa hilean hiru saio egitea 
da. 

Lehena, urriaren 14ean 
izango da 10:00etatik 11:30eta-
ra. Plaza mugatuak dira, eta 
izen ematea erretiratuen loka-
lean edo 675 008 821 telefono-
ra deituz egin daiteke. 

Alaiak elkarteko 
kideen urteroko 
bazkaria domekan

alaiak juBilatuen elkartea

Pasa den zapatuan Alaiak jubilatuen elkarteko 49 kidek irteera egin 
zuten Artziniegara. Bertan, Erdi Aroko azokaz gozatzeko aukera izan 
zuten eta egun polita igaro zuten lagun artean. Irudian, zapatuko 
txangoan ateratako familia argazkia.

Alaiak elkartekoak Artziniegan

X.g.  |  aramaio

Aramaioko kiroldegia zaharra 
da eta hainbat hobekuntza lan 
egin behar zaizkio. Guztiak 
aldi berean egiteak esfortzu 
handiegia eskatzen duenez, 
urtero konponketa txikiak egi-
teko erabakia hartu zuen Ara-
maioko Udalak. 

Hala, aurreko urteetan alda-
gelak, galdara eta teilatua kon-

pondu dira, eta aurten lehen 
solairuko komunak eta gimna-
sioko egitura hobetuko dira. 

lanak esleituta
Aurrekontu ezberdinak eskatu 
ostean Deguria Corporations 
enpresari esleituko zaizkio 
konpontze lanak. Astelehen 
honetan hasiko dira, printzi-
pioz, eta 34.419,76 euroko kos-

tua izango dute, eta bertatik 
24.499,33 Proiektua Arabako 
Foru Aldundiko Obra Txikiak 
programarekin finantzatuko 
dira. 

Azkenik, iaz itoginak ken-
du eta teilatua konpontzeko 
lanetan akats batzuk ikusi ditu 
Udalak, eta enpresari eskatu 
dio hauek lehenbailehen kon-
pontzeko.

Kiroldegian konponketak egingo dira
lehen solairuko komunean eta gimnasioan egingo dira hobekuntza lanak

XABI gOROstIdI  |  aramaio

Igandean Eusko Legebiltzarrera-
ko hauteskundeak egingo diren 
arren, aramaioarrek beste hitzor-
du garrantzitsu bat izango dute; 
2016ko sagardo eguna. Herriko 
ekoizleek euren lanaren emaitzak 
plazaratuko dituzte, eta hiru euro-

ren truke hamahiru sagardo das-
tatzeko aukera izango da. Txotx 
irekiera bertsolariek girotuko 
dute eta Lagun-artean dantza 
taldekoek taloak egingo dituzte.

Hamahiru ekoizle
"Aramaion gehiagok ekoizten 

dute bai sagardoa eta bai zukua, 
baina kopuru oso ona eta esan-
guratsua da. Beste urteren batean 
egon diren ekoizleren batek edo 
bestek sagar gutxi izan du aurten 
eta ezin izango du etorri", adie-
razi du Cristina Etxenausia kul-
tura zinegotziak. 

Aurtengo edizioa Udalak anto-
latzen duen bigarrena da eta 
Etxenausiaren ustez pozgarria 
da Aramaio bezalako herri baten 
bertako ekoizleen festa bat anto-
latzea: "Polita izateaz gain,  asko 
baloratu eta balioetsi behar dugun 
zerbait dela esango nuke nik. 
Askotan ez gara kontziente herrian 
daukagunaz, ez sagardo eta zukuan 
bakarrik, Aramaion kalitate han-
diko hainbat produktu ezberdin  
ekoizten dira eta hori babestu 
eta lagundu beharreko zerbait 
dela uste dugu".

aramailurri omenaldia
Urtero legez, sagardo egunaren 
irekiera ekitaldia omenaldi bila-
katzen da, eta aurten Aramailur 
elkartearen lana nabarmendu 
nahi izan dute. "Elkarte honek 
jarri zuen martxan herriko ekoiz-
leei bidea eman eta laguntzen 
dien ekonomatua, besteak beste. 
Lan asko egin du eta egiten ari 
da bertakoaren alde, bai produk-
tuekin, bai kontzientziazioan, bai 
ingurumenarekin... Uste dugu 
bide hori dela jasangarritasune-
ra gehien hurbiltzen gaituena 
eta lan hori txalotu eta omendu 
nahi dugu". 

Iazko sagardo eguneko partaideak brindisa egiten.  |   goiena

Aramaioko sagardo 
ekoizleen lana 
dastatzeko aukera
domekan egingo dute 2016ko sagardo eguna eta 
herriko hamahiru ekoizlek hartuko dute parte
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ENEKO AZuRmENdI  |  leintz gatzaga

Dagoeneko zabalik dago 2016ko 
auzo-egurraren erabilpenerako 
izen-ematea. Zozketan parte har-
tu nahi duenak udaletxean eman 

beharko du izena irailaren 30a 
baino lehen, 943 71 47 46 telefo-
nora deituta. Auzo-egur hori onu-
ra publikoa duten mendietako 
egurretik eratorritakoa da. 

epaimahai zerrenda 
Bestalde, epaimahai izateko  
zerrendak osatu behar dira, Epai-
mahai Auzitegiaren 5/1995 Lege 
Organikoa betearazteko. Horre-
tarako, indarrean dagoen hau-
tesle-erroldaren zerrenda jendau-
rrera aurkeztu da, zozketa bidez 
epaimahai hauek aukeratu ahal 
izateko. 

Zozketa irailaren 26an, aste-
lehena, egingo dute, 10:00etan, 
Atotxako Justizia Jauregiko 9. 
zenbakiko Epaiketa Aretoan.

Ondoren, zozketan hautatu-
tako epaimahaien behin-behine-
ko zerrendari dagozkion zuzen-
ketak edo baztertzeak erantsi 
ondoren, behin betiko zerrenda 
publikatuko da.

gurelen batzarra 
Bukatzeko, Gatzagako guraso 
elkarteak batzarra egingo du 
domekan herriko ludotekan, 
18:00etan. 

Batzar horretan, hain zuzen, 
hasi berria den ikasturtea nola 

antolatuko den erabakiko da.  
Urritik aurrera izango diren ekin-
tzetan eta ludotekaren antolake-
tan zentratuko dira domekako 
batzarrean, Aitziber Gorosabel 
Gureleko kidearen esanetan.  

Horrez gain, herriari eskertu 
egin nahi izan dio gela desplaza-
tuaren alde erakutsitako babesa. 
Hala ere, ohartarazi nahi izan 
du kontua oraindik zabalik dagoe-
la eta berriro "martxan jarri" 
behar direla, ekaina iristean gau-
za bera ez dadin gertatu. 

Auzo-egurra zozketatzeko 
izen-ematea zabalik dago  
onura publikoa duten mendietatik datorren zura 
erabiltzeko izena eman daiteke udaletxean 

leintZ gatZaga

Soka ekarriko duen 
ekimena, bihar, Elgetan 

lARRAItZ ZEBERIO  |  elgeta

Euskara izango da protagonista, 
bihar, Elgetan. Goibeko Euskal-
tzaleen Topaguneak Euskaltzaleen 
Eguna antolatu du lehen aldiz, 
eta festa giroan aldarrikatuko 
dute euskararen garrantzia.

Egun osoko egitaraua gertatu 
dute, eta bi izango dira ekintza 
nagusiak: Euskararen Soka eta 

herri bazkaria. "Mezu garrantzi-
tsu bat zabaldu gura dugu herri-
tarren artean. Ikusten ari gara 
leku formaletan bai, baina kalean 
gero eta makalago dagoela eus-
kara, eta hori irudikatzeko Eus-
kararen Sokan egingo dugu esko-
latik herriko plazaraino", azaldu 
du Goibekoko presidente Ainara 
Iribarrek. Antolatzaileak hasita 
daude soka zatiak banatzen. Ideia 
da zati guztiak elkar korapilatzea 
eta mezu eramaile izango den 
uztai bat pasatzea eskuz esku 

sokatik. "Guztiendako da Euska-
raren Soka, ez bakarrik euskal-
dunendako", azpimarratu du 
Iribarrek. "Badaude Elgetan eus-
kaldunak ez diren herritar asko 
seme-alabak D ereduan matriku-
latu dituztenak, euskara ikasten 
ari direnak, ulertzen saiatzen 
direnak... Garrantzitsua da". 

Herri bazkarirako txartelak 
salgai daude: helduendako kios-
koan eta umeendako Bolatokian. 
Prezioak dira hamabost euro 
eta zazpi euro.

euskaltzaleen eguna antolatu du goibekok eta 
herritar guztiak gonbidatu ditu parte hartzera

Urriaren 4an betetzen da urteurrena, eta lore eskaintza egingo 
du Elgetako Udalak Asentzion. Urriaren 1ean, berriz, mahai 
ingurua egingo dute Frankismoaren Krimenen Aurkako Kerei-
laren Euskal Plataformako kide Josu Ibargutxik, Bartzelonako 
alkateorde Jaume Asensek edo Iruñako alkate Joseba Asironek. 

Intxortako frontearen ezarpenaren 80. urteurrena 
gogora ekartzeko ekitaldi sorta iragarri dute

Gipuzkoako Foru Aldundiak pinu beldarraren izurriteari aurre 
egiteko neurriak hartuko ditu aurten, tartean Elgetako pinudi 
eremuetan. Aire bidezko tratamendua izango da. Hilaren 26tik 
aurrera aplikatuko dute tratamendua, eguraldiaren arabera. 

Eguraldiak ahalbidetzen badu astelehenean has 
daiteke pinu beldarraren aurkako tratamendua 

elgetako Herri eskola

lehen Hezkuntzako ikasleek Aixolarainoko joan-etorria egin zuten 
martitzenean. Oinetako egokiak jantzi, hamarretakoa hartu eta goiz 
pasa joan ziren irakasleekin batera. Ikasturte berriko lehen txangoa 
izan da. Aurten ere gertuko baliabide naturalak ezagutzeko irteerak 
antolatuko dituzte eskolatik, bana hiruhileko bakoitzean.

Eskolatik Aixolara goiz pasa 

O h a r r a k

42 odol-ateRatZe
Martitzenean 42 lagunek eman 
zuten odola Gipuzkoako odol-e-
maileen elkarteak Elgetan egin-
dako odol-ateratzeetan. Odol 
premia dago eta kopuru polita 
dela esan dute arduradunek. 

kiRol ZeRbitZuak
Astelehenetik aurrera martxan 
izango da ikasturte berriko 
Elgetako kirol zerbitzua. Lehe-
nengo astean ate irekiak egin-
go dituzte, eta ekintzak doan 
ezagutzeko aukera emango dute.

Berbalagun izateko gonbita egiten du 
aurten ere Elgetan Berbetan egitasmoak 

Euskararen erabilerarekin lotuta iaz ipini zituzten martxan lehen aldiz 
mintzalgun taldeak Elgetan, eta hemezortzi berbalagun izan zituen 
ekimenak. Aurten ere martxan da egitasmoa, eta zabalik da 
izen-ematea. Deialdi berezia luzatzen diete aurten gurasoei 
Gurasolagun taldeak sortzea baita erronka. Interesatuek udaletxean 
aurkituko dituzte eskuorriak, eta Kepa de Vega koordinatzaileak 
informazioa mahaia ipiniko du zapatuko Euskaltzaleen Egunean, 
11:00etatik 13:00etara, plazan. 

EGITARAUA
iRailak 24, ZaPatua

10:45 esna deia.

11:00 Puzgarriak.

12:30 euskararen soka.

13:30 Buruhandiak.

14:30 Bazkaria.

15:30 Puzgarriak.

16:30 erromeria egan 
taldearekin.

20:30 zozketa.

eleder lozano

Mendiko bizikletan ibiltzeko pista ugari dago Elgetan, eta asteon 
hainbat irteera egin dituzte. Etor Garatek egin ditu gidari lanak. 
Argazkian eguaztenean 8-10 urteko neska-mutikoekin egindakoa.

Basoko pistetan barrena

Hainbat herritar biharko ekitaldirako soka zatia eskuan.  |   goiBeko
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Garden
aLOS QUarTeT
EÑAUT ELORRIETA + OREKA TX + AUKERAN DANTZA KONPAINIA

Irailaren 24an, 22:30ean Bergarako Udal Pilotalekuan
Sarrerak salgai 15E, www.pikupe.com edo Pikupe Produkzioak-ek Artekalen duen egoitzan

KOMUNIKAZIO TALDEA

KILOMEtROAK 2016
KuLTuR hAmABosTALdIA
• 'KILOMETROAK BIDEA' ERAKUSKETA
 Gipuzkoako Ikastolen jaiaren 40. edizioa da aurtengoa. Hala, 40 edizioetako irudiak, 

leloak, argazkiak, abesti zatiak… erakutsiko dira Bergaran. Aroztegi aretoan, irailaren 
19tik urriaren 2ra bitartean.

•'ARALAR ITSASMIRA'
 Juan Gorritiren erakusketa Aranzadi Ikastolan. Irailaren 26tik urriaren 31ra arte. uda 

osoan donostiako miramar jauregian ikusgai izan den erakusketa, orain Bergaran.

•'GARDEn'
 Alos Quartet hari laukotea, Eñaut Elorrieta (Ken Zazpi), oreka TX eta Aukeran dantza 

konpainia. Irailaren 24an, Bergarako Udal Pilotalekuan. Sarrerak salgai: www.pikupe.com
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m.B.  |  oñati

Oso bestelako egoeran egingo 
diote aurre etziko –domeka, 16:30– 
derbiari Aloña Mendik eta Mon-
drak: oñatiarrek ligako bi parti-
duak galdu dituzte (azkena, Anai-
tasunaren kontra, 5-0), eta 
arrasatearrek biak irabazi. Hori 
horrela, sailkapenaren bi mutu-
rretan daude. "Liga hasi besterik 
ez da egin. Partidu asko geratzen 
dira eta emango diogu buelta 
egoerari. Jokalariak oso motiba-
tuta daude eta asteko entrena-
menduak oso onak izan dira", 

esan du derbiaren atarian Aloña-
ko entrenatzaile Gotzon Urzelaik.  

Faborito barik 
Derbiak derbi direlako ez dago 
faboritorik domekarako. "Partidu 
gogorra izango da. Badakigu 
Azkoagainen jokatzea zer den. 
Zelai estua da eta Aloñak puntuak 
behar ditu. Lehiakor izaten aha-
leginduko gara, baina sei puntu 
izateagatik ez gara faborito", dio 
Mondrako entrenatzaile Josu 
Zubiak. Iritzi berekoa da Urzelai: 
"Mondrak ez dauka guk beste 

puntu beharrik, baina talde ore-
katua da. Dinamika onean dagoe-
na. Ez  da erraza izango, baina 
aurrera begiratu behar dugu. 
Ezinbestekoak dira puntuak gure-
tako eta hori izango da gure hel-
buru nagusia". 

ordizia-uda 
Ohorezko Erregionaleko denbo-
raldiko lehen derbiaz gain, Are-
txabaletak ere partidua izango 
du: bihar, zapatua, Altamiran, 
Ordiziaren kontra. Mondraren 
egoera berean daude aretxabale-

tarrak: sei puntu dituzte sailka-
penean eta kontrarioak zero. 
Ordiziak Mondraren kontra atze-
ko lerroan erakutsitako ahulezia 
baliatu gura dute Iñigo Velez de 
Mendizabalen mutilek.

Zumaiako-bergara 
Erregional Preferenteko bigarren 
jardunaldiko partidua jokatuko 
du Bergarak Zumaiakoren kon-
tra (domeka, 17:00). Multzo bere-
ko Mondrak eta Aretxabaletak 
etxean jokatuko dute: arrasatea-
rrek, zapatuan, 17:30ean, Tolo-
saren kontra; eta aretxabaleta-
rrek, egun berean, 15:30ean, 
Ikasberrirekin.

Lehenengo Erregionalean 
diharduen Antzuolak ere derbia 
izango du Oñatin, bihar, 16:30ean. 
Bergarak Eibartarrak taldea har-
tuko du domekan, 18:00etan, Ipin-
tzan. Arizmendik atsedena izan-
go du asteburuan.  

aloña lehen garaipenaren bila 
mondraren kontrako derbian
oñatiarrak denboraldiko lehen puntuengatik 
borrokatuko dira, domekan, azkoagainen, 16:30ean

2012an Aloñak eta Mondrak jokatutako derbia, Azkoagainen.  |   goiena

mIREIA BIKuñA  | arrasate

"Gaurko kirolariek dituzten jarrai-
tzaileak bi motatakoak dira: are-
to barruan egoten den publiko 
estatikoa, batetik, eta ordainik 
gabeko zale mugikorrak, bestetik". 
Berba horiekin hasi zuen Aitor 
Elduaien kazetariak, zaleek kiro-
lariengan duten eragina lantzeko 
mahai ingurua. Añares Rioja 
ISBko Intza Lizaratzuren zaleak 
dira lehen motakoak, eta Trek-Se-
gafredoko Markel Irizarrenak, 
mendiko lasterketetako Oihana 
Kortazarrenak eta Urdaibaiko 
entrenatzaile Jon Salsamendire-
nak bigarren motakoak. "Dena 
den, kirol bakoitzak zale mota 
ezberdinak ditu", esan zuen azken 
horrek. Eta gaineratu zuen arraun-
lari izandako urteetan eta Asti-
lleroko eta Urdaibaiko entrena-
tzaile izandakoetan harreman 
hurbila izan duela zaleekin: "Pro-
ben aurretik eta ostean hurbilak 
eta adeitsuak gara elkarren artean. 
Lehiatzen gaudenean beste kon-
tu bat izaten da. Ni Orion bizi 
naiz. Herria txikia da. 5.000 biz-
tanle ditu, baina 6.000 entrena-
tzaile daude. [Barre] Kalean ibil-
tzea zaila da batzuetan. Bereziki, 
gauzak ez doazenean ondo". 

Hartu-eman hurbil horren 
lekuko, adibide bat ere aipatu 
zuen: Kontxako bandera bukatu 
ostean, bi Urdaibaiko eta Hon-
darribiko zale elkarri txalotzen. 
"Kirolariok badugu eragina zaleen 
jarreran". 

errespetuarekin 
Zaleak oso gertutik izaten dituz-
te Kortazarrek eta Irizarrek. 

"Nirekin batera korrika doan 
edozein ikusle da zale. Baita, 
entrenatzen nagoenean, mendian 
dagoen artzaina ere", esan zuen 
elgetarrak. "Zaleak ondoan izatea 
oso aberasgarria da. Berotasuna 
ikaragarri nabaritzen da, batzue-
tan, arriskutsuegia den arren", 
gaineratu zuen oñatiarrak.

Oihana Kortazarren ustez, 
mendiko lasterketetako zaleek 
badute beste ezaugarri bat: "Giro 
sanoa dago gure artean. Irteera 
puntuan elite mailakoak eta popu-
larrak elkartzen gara. Gure zale 
direnek gurekin egin dezakete 
korrika. Publikoa oso fidela da". 
Eta fideltasun horren adibidea 
ere ipini zuen: Zegama-Aizkorri 
lasterketan, Sancti Spiritu ingu-

ruan sortzen den zale korridorea. 
"Oiloipurdia ipintzen zait han. 
Eguraldi ona edo txarra egin, 
jende andana egoten da bertan. 
Ikusgarria da".

salamancako zaleen lezioa 
Kantxan emakumezkoen LF2 
mailara igoera lortu arren, plaza 
barik geratu zen Azpeitiko Aña-
res Rioja ISB taldea. Klubak ez 
zuen etsi eta LF1 kategorian –mai-
la bat gorago– hutsik zegoen pla-
za erosi zuten, urtebete han joka-
tu eta maila galdu ostean LF2an 
jokatzeko. Bazekiten denboraldi 
gogorra izango zela. Askok zenbat 
partidu irabaziko ote zituzten 
apustu egin zuten. Baina goren-
go maila horretako zaleen jarre-
ra azpimarratu zuen Lizaratzuk. 
"Salamancan, Perfumerias Ave-
nidaren kontra jokatu genuenean, 
3.000 zale zeuden kantxan. Erre-
paso itzela eman ziguten. Lehia 
bukatu eta luzapenak egin ostean, 
banaka-banaka, aldageletarako 
bidea hartu genuen. Orduan kon-
turatu ginen Salamancako zaleak 
harmailetan zeudela oraindik eta 
gu txalotzeko geratu zirela".

Kantxan lortutako balentriak 
zale asko erakarri ditu, eta hori 
ere eskertu egiten dute jokalariek. 
"Azkoitian eta Azpeitian tradizio 
handikoa da saskibaloia eta iaz, 
gure partiduetara, 600 bat zale 
joaten zen. Kopuru hori norma-
la zen mutilekin, baina ez gure-
kin. Oso eskertuta gaude", esan 
zuen Iraurgiko jokalariak.

Jon Salsamendik gogora eka-
rri zuen kirolariak zale barik ez 
direla ezer. "Gure bizitzaren par-
te dira. Bermeon entrenamendu  
hasieran eta bukaeran zale asko 
egoten da gure zain: animoak 
emateko, argazkiak eta sinadurak 
eskatzeko... Herri osoa dago Urdai-
bairen atzetik. Eta hori behar 
dugu. Bestela norentzako gaude?".

Zaleen sentimendu horren 
harira, beste adibide bat ipini 
zuen Irizarrek: Euskaltel-Euska-
di taldea. Marea laranja ekarri 
zuen taldea. "Euskaldunon izae-
ra nolakoa zen erakusten zuten  
taldeak eta zaleek. Kamiseta 
laranjarekin sortutako zaletasu-
na handia izan zen. Sentimendu 
baten adierazle nabarmena".

salsamendi: "zaleen jarreran 
kirolariok badugu eragina"

zaleek kirolariengan duten eragina aztertu zuten mahai inguruan

intza lizaratzu, oihana kortazar eta markel irizar ere egon ziren

Salsamendi, lizaratzu, Elduaien, Kortazar eta Irizar, atzoko mahai inguruan |   aitor kaPerotxiPi

esanak

"Nirekin batera 
korrika doan 
edonor izan 
daiteke zale"
o i h a n a  ko rta z a r |  M e n d i  L a s t e r k e ta k

"Zaleak gure 
bizitzaren parte 
dira, onerako eta 
txarrerako"

j o n  s a l s a m e n D i   |   a r r a u n a

"Zaleen 
hurbiltasuna 
asko eskertzen 
dugu"

m a r k e l  i r i z a r   |  t x i r r i n d u L a r i t z a

"Etxetik kanpo 
hango zaleen 
txaloak jasotzea 
itzela da"

i n t z a  l i z a r at z u   |   s a s k i b a L o i a

Futbola



gOIENA  |  2016-09-23  |  eguBakoitza 29 kirola

DEMASA
goiena Klubeko bazkideendako

goiena Klubeko bazkide bazara, Kilometroaketako arropa-sorta bat zurea izan daiteke, 3 zozketatuko ditugu. Animatu eta parte hartu!

Euskara irabazle, denok irabazle!

PARtE HARtZEKO: 
E-postaz: kluba@goiena.eus  

WhatsApp: KLUBA [ Demasa ] [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

eskoriatzako goitibehera 
lasterketak pilotu eta zale 
ugari bilduko ditu bihar
euskal liga eta open norterako puntuagarria izateaz 
gain, eskoriatzar azkarrenek ere saria izango dute 
IBON CARmONA  |  eskoriatza

Goitibehera-zaleek hitzordu 
garrantzitsua daukate bihar Apo-
tzagako jaitsierarekin. Euskal 
Ligako azken proba da eta 80 
parte hartzaile inguruk eman 
dute izena. Biharko lasterketa, 
gainera, Open Norte txapelketa-
rako puntuagarria izango da. 
Guztira, lau kategoria ezberdi-
netako goitibeherak izango dira. 
Txapelketa 15:00etan hasiko da, 
eta bi saio puntuagarritan egon-
go da banatua. 

antolakuntza lan handia
Aurten, zenbait eragozpeni aurre 
egin behar izan diete antolatzai-
leek. Horietako bat ibilbideari 
dagokio; izan ere, bide mozketa 
baten ondorioz aldaketa batzuk 
egin behar izan dituzte bertan. 
Horrez gain, Diputazioak, bertan 
egongo diren bi anbulantziekin 
batera, mediku baten presentzia 
eskatu du.

Antolakuntzak, eskoriatzar 
onenak saritzeaz gain, hobekien 
mozorroturiko goitibeherari ere 
emango dio saria.

eskoriatzar ugari
Zenbaiti ezaguna egingo zaie 
Apotzagako jaitsiera, herriko 
hainbat gaztek txapelketan par-

te hartuko dute eta. Bada, ira-
bazteko   intentzioa alde batera 
utzita, gehienek ondo pasatzea 
dute helburu. 

Goitibehera bat Apotzagako jaitsieran parte hartzen.  |   imanol soriano

eskubaloi taldeek 
asteburuan emango 
diote hasiera 
denboraldi berriari 
mondragoetarrek zumaiako Pulpo hartuko dute 
eta oñatiarrek, berriz, tolosa

I.C.   |  deBagoiena

Bailarako eskubaloi taldeek 
asteburuan hasiko dute Euska-
diko Txapelketa. Aurten txa-
pelketak beste formatu bat 
izango du: bigarren eta bosga-
rren postuen artean sailkatu-
takoek igoera faserako sailka-
tzeko play-off-a jokatuko dute.

iazkoa errepikatzera
Ford Mugarri Arrasatek aur-
pegi berriekin ekingo dio den-
boraldiari. Azpiko kategorieta-
tik datozen Mikel Teran eta 
Julen Agirianoz gain, taldeak 
Kepa Zelaia eta Andoni de la 
Roza fitxatu ditu Aloña Mendi 
eta Ordiziatik. “Bajak egon diren 
arren, postuak ongi estali ditu-
gula pentsatzen dugu. Liga for-
matu berria ikusita, gure hel-
burua lehenengo bosten artean 
sailkatzea izango da”, azaldu 
du taldeko koordinatzaile Ando-

ni Arandok. Taldeak zapatuan 
jokatuko du, Zumaian, 12:30ean, 
hango Pulpo taldearen aurka. 
Bada, Arandoren esanetan, 
zumaiarrek beti izan dituzte 
talde onak.

talde bera gogo handiagoz
Oñatiko taldearen kasuan, joka-
larietan ez da aldaketa handirik 
egon, Kepa Zelaiaren baja sal-
bu. Hala ere, denboraldian zehar, 
beheko taldeko jokalariak era-
biliko dituztela adierazi du Aitor 
Aranburu entrenatzaileak. "Iaz 
hirugarren geratu arren, hel-
buru printzipala mailari eustea 
izango da". Lehen partidua 
etxetik kanpo jokatuko dute; 
zapatuan Tolosaren aurka, 
12:00etan. “Partida gogora izan-
go da. Iazkoa ez zen urte onena 
izan tolosarrentzat, baina taldea 
hobetu dutela dakigu”, gehitu 
du Aranburuk.

esanak

"Horrelako 
lasterketa bat 
antolatzea lan 
serioa da"
j ox e  a n g e l  u r r u t i a   |   a n t o L at z a i L e a

"Eskoriatzarren 
arteko pikea da 
motibatzen 
gaituena"
gorka urrutia   |   piLotu esk0riatzarra

"goitibeherak 
guk egin ditugu 
ingurukoen 
laguntzarekin"

j o n  i r e g i   |   p i L o t u  e s k o r i at z a r r a

Bi taldeek euren azken 
lagunartekoak irabazita hasiko 
dute liga txapelketa. 
Arrasatearrek Jesus Mari Pitxi 
Herreroren memoriala jokatu 
zuten pasa den zapatuan. Patxi 
Garciaren mutilek 36-23 irabazi 
zioten Erromori. Txantxikuek, 
ostera, San Migel txapelketa 
eraman zuten, Eibarko Haritza 
taldeari 26-24 irabazita.

Garaipenak azken lagunartekoetan

Arrasate-Erromo lehia.   |   ekaitz Filarmendi

goitibeHeRak eskubaloia
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Debagoieneko 
OSASuN
zERBItzuAK

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

ALBAItARIAK

EtXEBERRIA JuLIO  
(DEBAGOIENEKO ALBAItARI OfIzIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DENtIStAK

ANE LASAGABAStER
Arrasate / otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORtz KLINIKA
Bergara / ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBuRu HORtz KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASAtE HORtz KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORtz KLINIKA
Arrasate / san Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

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

CAVIGLIA SILVANA
Bergara / simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

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

IRIARTE AnE MAITE / ITZIAR ARAnDO
Arrasate / iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

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

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

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

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

DERMAtOLOGIA

tAMAYO CONCEpCION
Arrasate / Nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

 

DIEtEtIKA

ALBERDI MIREIA
Bergara / Masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

LAuRA ALutIz
Arrasate / otalora,18 solairuartea 687 97 69 76

ENtzuMEN zENtROAK

INStItutO OptICO AuDItIVO – fONALIA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREuMAtOLOGIA

GOROSARRI zuBIzARREtA, XABIER DOKtOREA 
tROJAOLA zuLuEtA, LuRDES DOKtOREA
Arrasate / zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOpAtIA

AMAIA IRIARtE (MEDIKu HOMEOpAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROpRAKtIKA zENtROA

LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOpEDIA

pSIKOpEDAGOGIA zENtROA
Arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJIStAK

AzpEItIA IRuNE
Bergara / ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

NEuROLOGIA
AGuStIN SAGAStA (AItA MENNI OSpItALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OptIKAK

BEGIONDO OptIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORtOpEDIA

MARIA VICtORIA ANItuA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASuN-DIAGNOStIKOAK

uDALAItz MEDIKu-zENtROA  
(ERRESONANtzIA MAGNEtIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OStEOpAtIA

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

pODOLOGOAK

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

IKERLEKu pODOLOGIA zENtROA
Bergara / ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEz pODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

pSIKOLOGOAK

NuÑEz tXOMIN 
Arrasate / olarte 10 / 943 79 88 16

pSIKOpEDAGOGIA zENtROA
Arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

VICENtE HuESO pSIKOLOGO KLINIKOA  
(AItA MENNI OSpItALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

pSIKIAtRIA

IÑAKI MADARIAGA (AItA MENNI OSpItALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

YOGA

SAMADHI YOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

SADHANA YOGA
Arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 8 zM

690 79 21 55
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IBON CARmONA  |  Bergara

San Martin jaietako egitaraua-
ren barruan, Bergarako Musi-
ka eta Dantza Eskolak, Udala-
ren laguntzarekin batera, Moi-
ses Azpiazu 31. Dantza Solte 
Txapelketa antolatu du. Udal 
Pilotalekuan izango da, arra-
tsaldeko zazpietan hasita. 

Zazpi bikote lehian 
Joan den urtean bezala, 16 urte-
tik gorako zazpi bikotek eman 
dute izena txapelketan, guztiak 
gipuzkoarrak. Horien artean, 
Julen Murgiondo eta Saioa Gala-
rraga bergararrak daude. Biko-
te horrendako aurreneko urtea 
da nagusien kategorian.  Aurre-
ko urteko txapeldunak ere, 
Xabier Artola (Irura) eta Idoia 
Besada (Pasaia), taula gainean 
izango dira. Trikitilariek joko 
dituzten fandangoa eta arin-a-
rina dantzatu beharko dituzte 
bikote guztiek.

Urriaren 15ean Seguran 
jokatuko den Euskal Herriko 
txapelketa gertu dagoela kon-
tuan izanik, Bergarakoa pres-

taketa moduan erabiliko dute 
dantzariek.

baloratzeko bost irizpide 
Bergarako Musika eta Dantza 
Eskolako idazkari Nekane Gabi-
londoren esanetan, dantzariei 
puntuak emateko orduan bost 
irizpide erabiliko dira: pausoen 
trebezia eta kalitate teknikoa, 
gorputzaren jarrera, arlo artis-
tikoa, erritmoa eta akatsak, 
hain zuzen ere. "Pausoei dago-
kienak gerritik beherakoari 
egiten dio erreferentzia. Gor-
putzaren jarrera, ostera, gehia-
go zentratzen da sinkronizazio, 
koordinazio eta oreka kontue-
tan. Arlo artistikoan, dantzarien 
estiloa baloratuko da eta errit-
moari dagokionez, besteak bes-
te, hasierak, amaierak eta pau-
soen azentuazioa".

Dantzariak akatsen bat egi-
nez gero, bikoteari puntuazioa 
jaitsi egingo zaio, betiere, "aka-
tsaren arabera". Honen harira, 
epaimahaia Euskal Dantzari 
Biltzarrak izendaturiko hiru 
kidez egongo da osatua.

zazpi bikote lehiatuko dira 
bergarako Dantza solte 
txapelketan
moises azpiazuren omenezkoa gaur izango da, 
19:00etan hasita, udal Pilotalekuan 

Pasa den urteko txapelketako bikote bat dantzan.  |   imanol soriano

A. ARANBuRuZABAlA  |  arrasate

Kooltur Ekintzak taldeak zazpi-
garren Kooltur Ostegunak zikloa 
abiaraziko du urriaren 6an. "Lan 
handia eskatzen digu astero, bai-
na lan atsegingarria izaten da, 
eta zaleek eta baita musikariek 
ere interesa dutela erakusten 
jarraitzen dute. Zazpigarrena 
izateak, baina, neurri baten, erres-
petua sortzen du. Hasierako lan-
talde bera gara, baina jende berria 
hurbildu izan zaigu laguntzeko 
prest dagoela esanaz, eta, duda 
barik, oso positiboa da hori", 
azaldu du Iker Barandiaranek, 
Kooltur Ekintzak taldeko kideak. 

Oinarrian, orain arteko egi-
tura bera jarraituko dute: gazte-
txean, eguenetan, 22:00etan, talde 
bakarreko emanaldiak eta sarre-
rak bost eurotan. "Hala ere, berri-

kuntzak sartzeko asmoa ere badu-
gu. Oraindik guztiz erabakita ez 
badugu ere, baliteke gaztetxeko  
emanaldien denboraldia lehena-
go bukatzea aurten -Aste Santua-
ren bueltan, gutxi gorabehera- eta 
ondoren, kanpora -herriko txoko 
ezberdinetara- eramatea Kooltu-
rren eskaintza". Oraingoan ere, 
Maritxu Kajoi egunaren bezperan 
abiaraziko dute ikasturtea.

Hasteko, señor no 
Talde indartsu batekin hastea 
gustatzen zaie, eta aurten Señor 
No taldearen rock-and-roll basa-
tia aukeratu dute. "Xabi Garrek 
gidatzen duen laukotea iaz ere 
gurean izan zen. Kaleratu berri 
zuten A veces no diskoa aurkeztu 
zuten orduan. Arrasaten eta, oro-
korrean, Debagoienean zale asko 
dituen taldea da, eta, beraz, ego-
kia iruditu zitzaigun aurtengo 
lehenengoak eurak izatea". 

afrikako doinuak, gasteiztik 
Publikoa dantzan jartzeko asmoa-
rekin etorriko da urriaren 13an  
Gasteizko Muchachos Afrobeat 
Band. "Zazpi kide dira eta asko-
tariko estiloak nahasten dituzte: 
musika afrikarra, Etiopiako jaz-
za, cumbia... Guretzat talde eze-
zaguna zen arren, estilo bera 
jorratzen duten Gasteizko beste 
hainbat talde izan dira aurrez".

Petti taldearekin, gaztetxean
Aspaldi zuten Nafarroako musi-
karia Kooltur Ostegunera ekar-
tzeko gogoa. "Garai baten Xabi 
Señor Norekin etorri zen elka-
rrekin zuten proiektua aurkez-
tera. Garai baten Debagoienean 
sarritan jotzen zuela-eta erreser-
ban gordeta genuen. Une egokia 
iruditu zaigu orain, Iñigo eta Igor 
Telletxearekin eta Joseba Irazo-
kirekin batera atera duen lan 
berria Arrasateko gaztetxean ere 
aurkezteko". 

guatemalako rap feminista 
Soziologoa eta poeta da Rebeca 
Lane eta anarkismoa da bere 
aukera. "Iaz izan genuen Furia 
raperoaren bitartez dator. Ema-
kumeenganako injustiziei buruz 
kantatzen du eta gerra zibilaren 
gainean ere asko du esateko".

rocka, musika afrikarra eta 
rapa, kooltur ostegunetan
orain arte moduan, kontzertuak gaztetxean eguenetan (22:00) izango dira

Señor No laukoteak zabalduko du aurtengo Kooltur Ostegunak.  |   señor no

EGITARAUA

urriak 6: señor no.
urriak 13: Muchachos afrobeat band.
urriak 20: petti & etxeko uzta.
urriak 27: rebeca Lane.

A. A.   |  donostia

Bihar, zapatua, jakinaraziko dituz-
te Donostiako Zinemaldiaren 64. 
edizioko irabazleen izenak. Hain-
bat izan dira, baina, dagoeneko 
banatu dituztenak; horien artean, 
EZAEk -Euskadiko Zine Aretoen 
Elkarteak- Bergarako Asier Altu-
na Kixi zuzendariaren lantaldea-
ri emandakoa.

Euskal zinemagintzari egin-
dako ekarpenagatik jaso zuen  
Amama filmak saria, martitzenean 
Donostiako Zinemaldian egin 

zuten ekitaldian. Jose Luis Rebor-
dinos  Zinemaldiko zuzendariaren 
esanetan, pelikula saritua “hemen 
bakarrik egin zitekeen film uni-
bertsala” da. Estatuko 85 aretotan 
eta Frantziako 26 pantailatan 
eskaini dute, 50 zinema jaialditan 
izan da, eta nazioartean 18 sari 
eskuratu ditu.

komedia entretenigarria
Euskal zinemari eskainitako egu-
na izan zen martitzena, eta egun 
hartan eskaini zuten Patxo Telle-

riak zuzendutako Igelak. "Ez du 
aurrez egin zuen Bypass lanaren 
antzik. Etxe-desjabetzeen gai gogo-
rra oinarri badu ere, umorez eta 
kantuz kontatutakoa da. Musikak 
pisu handia du filmean; istorioa-

ren barruan txertatuta dago. Adi-
bide bat jartzearren, Algo pasa 
con Mary filmean egin zuten 
moduan. Musikarien zerrenda 
luzea da, eta horien artean dau-
de: Arrasateko Gose taldea eta 

Ruper Ordorika oñatiarra. Gus-
tura ikusi nuen", azaldu du Ima-
nol Gallegok, Zinemaldiko Goie-
naren berriemaileak.

'Kalebegiak' filmean, Altuna 
Aurrez aipatutako Asier Altunak 
Telmo Esnalekin egin duen Irai-
la film laburra ikusteko aukera 
ere izan du Gallegok: "Anoetako 
Belodromoan 2.500 lagunen 
aurrean eskaini zuten Kalebegiak 
filma osatzen duten hamabi film 
laburretako bat da. Haria Donos-
tia da, askotariko ikuspegietatik 
begiratuta. Altuna eta Esnalena 
estropada giroan dago kokatuta. 
Itogarri samarra egin zitzaidan 
niri. Hala ere, film labur bakoi-
tzak estilo eta genero propioa du, 
egile bakoitzaren markarekin. 
Urriaren 14an estreinatuko dute 
zinema komertzialetan. Hori ere 
gomendatuko nuke". 

zinemaldiko eskaintzan, 
euskal ekoizpenak ere bai
debagoieneko sortzaileen ordezkariak, donostian, 
'Igelak' eta 'Kalebegiak' filmak izan dira aurten

'Amama' filmeko lantaldea, martitzenean, saria jasotzen.  |   inFotres komunikazioa
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IBON CARmONA  |  arrasate

Ospakizun ekintzak udaberrian 
hasi arren, Arrasateko Triki-
tixa Eskolak 25. urteurrena 
ospatzen jarraitzen du. Gaurkoa 
iraileko hirugarren ekitaldia 
izango da, eta, hasiera batean, 
azkena; izan ere, gaur betetzen 
dituzte 25 urteak. Kontzertua 
19:00etan hasiko da, eta aurre-
tik eskolako ikasleek kalejira 
egingo dute herriko kaleetan 
zehar. Solanorekin batera,  Esne 
Beltzako bere taldekide Zigor 
DJak osatzen du taldea.
25 urte ez dira egunero betetzen. 
trikiti irakasle batentzat pozga-
rria izango da noizbehinka horre-
lako albisteak entzutea? 
Noski. Sekulako ilusioa egiten 
dit. Hain justu, Arrasateko esko-
la ezaguna da niretzat eta ber-
tako jende asko ezagutzen dut. 
Duela hamabost bat urte, Etza-
kiteko trikitilaria nintzela, mas-
terclass bat eman nuen bertan. 
Zure kasuan, nola ezagutu zenuen 
trikitia?
Aita trikitizalea da. Gaztea nin-
tzela, Aiako Aristerrazu triki-
ti plazara eraman ninduen; han 
domekero erromeria egoten zen 
eta egun hartan Laja eta Lan-
dakanda zeuden taula gainean. 
Horiek izan ziren ikusi nituen 
lehen trikitilariak, eta nahiko 
txundituta geratu nintzen han 
bizi izandakoarekin.
Nola deskribatuko zenuke trikiti 
eskolen egungo egoera?
Bere garaian leku gutxitan 
erakusten zuten trikitia. Orain, 
zorionez, edozein herritako 
musika eskoletan dago hau 
ikasteko aukera. Buruhausteak 
instrumentua irakasteko 
momentuan agertzen dira; 
horretarako era ezberdinak 
daude, eta, nire ustez, egokie-
na hauek adostea izan beharko 
litzateke. 
Eta etorkizuna?
Itxura oso ona dauka. Egun, 
haur eta gazte askok modu txun-

digarrian jotzen dute trikitia. 
Gainera, kontzertuetara jende 
dezente gerturatzen da, eta 
gehienek dena ematen dute 
bertan. Horrek poz handia ema-
ten du. Edozelan ere, badago 
zer hobetu; eskola askotan, 
ikasleei irakasten zaizkien kan-
ten errepertorioa nahiko muga-
tua izaten da. 
Zer esango zenieke trikiti esko-
letako ikasle hasiberriei?
Batetik, abestiak ongi ikas ditza-
tela. Ikasle hasiberri askok 
pentsatzen dute zenbat eta abes-
ti gehiago jota orduan eta gehia-
go ikasten dutela, eta hori ez 
da horrela. Nire ustez, gehiago 
ikasten da abesti bera behin 
eta berriz entseatuta. Horretaz 
aparte, disfrutatzeko esango 
nieke, trikitia gustuko badute, 
behar duten denbora hartuta.
trikitia edozein musika estilore-
kin nahas daiteke?
Bai, noski. Askotan, trikitia eta 
euskal musika terminoak nahas-
tu egiten dira. Ez dugu ahaztu 
behar trikitia instrumentu bat 
dela. Instrumentu batek mundu 
zabala dauka, eta ez da bere 
jatorrizko herrialdera bakarrik 
mugatzen. 
Zer aurkituko dute gaur herriko 
plazara joaten direnek?
Esne Beltza eta Etzakit taldeen 
zenbait abesti beste modu batean 
joko ditugu, DJaz gain, trikiti 
eta gitarra akustikoaren doi-
nuekin. Nire ibilbide musikala 
ezagutzen duenari, hainbat kan-
ta ezagun egingo zaizkio. Ins-
trumentu aitzindari bat berri 
batekin nahasten dugu. Seku-
lakoa da zer ongi geratzen den.

Xabi Solano, Esne Beltza Sound System-ekin zuzenekoa ematen.  |   i.s.

xabi solano | esne beltza taldeko abeslaria eta trikiti-jotzailea

"gaur egun edozein 
herritan ikas daiteke 
trikitia jotzen" 
esne Beltza sound system-ek kontzertua 
eskainiko du gaur herriko plazan

"trikitia jotzen 
ikasteko modu 
bateratu bat 
adostu behar da"

JOKIN BEREZIARtuA  |  deBagoiena

Emakume bertsolariak: ahanztu-
ratik diskurtso propiora izeneko 
ikerketa lan mardula egin dute, 
Emakunderen ikerketa beka bati 
esker, Gema Lasartek, Amaia 
Alvarezek, Pablo Lekuek, Judit 
Martinezek eta Ana Isabel Ugal-
de historialari arrasatearrak. 
Lasarte aritu da zuzendari lane-
tan, hegemonikoki gizonezkoa 
izan den eremura emakumeen 
gerturatzea ahalbideratu duten 
iniziatiba eta faktoreen azterke-
tan: "Emakumeei memoria ken-
du zaie bertsolaritzan, ez dira 
existitzen, hitza ere kendu zaie". 

Ikerketak jasotzen du, besteak 
beste, bost bertsolaritik bat ema-
kumea dela gaur egun. Presen-
tziaren areagotze horretan gakoak 
izan dira modernizazioa, bertso 
eskolen sorrera eta emakume 
erreferenteak agertu izana. Eta 
emakume erreferenteen artean 

bertsolari gehienek –200 bertso-
lariri galdetegiak pasatu zizkie-
ten– aipatzen dute Maialen Lujan-
bio. "Etengabe aipatzen dute. 
Askorentzat, bertsotan egoteko 
arrazoia da, eredu emakume asko-
rentzat", dio Lasartek. Izan ere, 
1990eko hamarkadara arte pla-
zatik kanpo egon ziren emaku-
meak. Orduan agertu ziren Iratxe 
Ibarra Bizkaian, Estitxu Arozena 
Nafarroan, eta, batez ere, Maia-
len Lujanbio Gipuzkoan. 

bailarak, "paper garrantzitsua" 
Lasarteren zuzendaritzapean egon 
den taldeko kide izan da EHUko 
irakasle Ana Isabel Ugalde: "Nire 
lana izan da bereziki historiari 
dagokiona. Egin ditut bestelako 
lanak ere, baina batez ere arlo 
historikoa landu dut. Emakumeek 
bertsotan egin izan dute, bai". 
XV. menderaino bidaiatuta, arra-
satear baten lana nabarmendu 

du Ugaldek: "Gizonezkoa zen: 
Esteban Garibai. Hark jaso zituen 
orduko testigantza asko, bertsoak 
tartean, eta hari esker ez dira 
ahanzturan geratu. Horregatik, 
jasotako emakumeen bertso zaha-
rrenak arrasatearrenak dira. Izan 
ere, bertsolaritzaren bat-bateko-
tasunak hori dauka, asko galdu 
egin direla". 

Bertso eskolak izan dira gakoe-
tako bat eta hor Debagoienak 
"paper garrantzitsua" jokatu du, 
Ugalderen arabera: "Bertso esko-
lak gure bailaran sortu ziren, 
Patxi Goikoleari eta konpainiari 
esker. Eta bailarako emakume 
bertsolarien artean ere Arantza-
zu Loidi aipatu beharra dago, 
lehenengoetarikoa". Baina ispilu 
edo erreferente nagusia, zalantza 
barik, Maialen Lujanbio da: "Iko-
no bat da. Gaur egungo bertso-
larien artean ere, ukatu ezin 
daitekeen ikurra".  

txapela erantzi eta zapia jarri 
ahal izateko bidea aztertzen
emakunderen beka bati esker 'emakume bertsolariak: ahanzturatik diskurtso 
propiora' lana aurkeztu dute; tartean egon da ana isabel ugalde historialaria

Maider Arregi bertsolari oñatiarra Euskal Herriko eskolarteko txapelketa irabazi berri; atzean, Maialen lujanbio.  |   goiena

J.B.  |  oñati

Ulmaren 55. urteurrenaren hari-
ra Ulma fundazioak antolatuta 
eta San Migel jaien hasiera ofi-
ziala ate joka dela, kontzertu 
interesgarria izango da gaur San 
Migel parrokian (22:00). Kantu 
herrikoien moldaketa minima-
listak egiten dituen taldearen 
aurretik, herriko bertako Gan-
bara abesbatzak kontzertua eskai-
niko du. Gainera, pieza bat ere 
abestuko dute Kalakan taldeare-
kin batera: Sagarra jo.

Ulmaren urteurrenaren 
barruan, beste ekintza batzuk 
ere izango dira gaur. 16:30ean 
Ulmako langile eta langile ohiak 
oinez, korrika, patinean edo bizi-
kletan joango dira Zubillagatik 
Foruen plazaraino. Han, Ulmako 
euskararen murala egingo dute 
(18:30). Ondoren, 19:00etan hasi-
ta, Amaia DJ-k dantzan jarriko 
ditu bertaratzen diren herritarrak. Kalakan taldeko kideak.  |   steFano miccHia

kalakan taldeak kontzertua 
eskainiko du gaur oñatin
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IRAtI ElORtONdO  |  aretxaBaleta

Ihintz Urkia (Aretxabaleta, 1999) 
duela bi urte eta erdi hasi zen 
errugbian jokatzen. Arrasateko 
mutilekin entrenatzen da astean 
zehar eta Eibarko neska taldean 
jokatzen du aste bukaeretan.
Noiz eta zergatik hasi zinen errug-
bian?
Duela bi urte eta erdi hasi nin-
tzen, denboraldi erdian. Lagun 
batek esanda animatu nintzen; 
aurretik, gimnasia erritmikoan 
nenbilen, eta, urte erdian kirolik 
egin gabe aspertuta nengoenez, 
probatzea erabaki nuen. Entre-
namendu batera joan nintzen 
probatzeko eta asko gustatu zitzai-
dan, eta hartatik Eibarko taldean 
nago. Hasiberria nintzenez, Inter-
neten informazio bila ere ibili 
nintzen, ikasteko. Bideo ugari 
ikusi nituen. 
Arrasateko taldeko mutilekin entre-
natzen zara eta partiduak neskekin 
jokatzen dituzu, Eibarko taldean; 
nolakoa da dinamika?
Oso ezberdina da, egia esan. Muti-
lekin entrenatu eta gero neskekin 
jokatzean teknika ezberdinak 
daude, eta, gainera, mutilak ni 
baino askoz zaharragoak dira. 
Taldeko zaldi zuri bat bezalakoa 
naiz mutilen taldean, zaindu egi-
ten naute eta oso gustura egoten 
naiz. Astean zehar bi aldiz entre-
natzen naiz mutilekin, astearte 
eta ostegunetan. Arrasaten entre-
natzen naiz, gertuago dagoelako, 
eta Eibarrera astean bi aldiz 
joatea bidaia luzea da, baina saia-
tzen naiz hilabetean bitan-edo 
haiekin entrenatzera joaten. 
Horrez gain, beti gaude kontak-
tuan telefonoz eta argazkiak bidal-
tzen ibiltzen gara bata besteari, 
partidurako prestatzeko. 
mutilekin ere egon zara taldean.
Bai, Arrasateko mutilekin joka-
tu izan dut, baina, adin batera 
iritsita, ezin izan nuen gehiago 
bertan jokatzen jarraitu eta Eiba-
rrera joan behar izan nuen. Eibar-
ko neskekin primeran nago. 
Indartzen joan gara, egia esan; 
hasieran, nahiko ahul hasi ginen, 
lesio ugariekin... Baina indartzen 
joan gara eta hasiberriei ere era-
kusten gabiltza. Adin ezberdine-
ko neskekin nago taldean, gai-
nera, eta bata bestearengandik 
ikastea aberasgarria da benetan. 
Zazpiko errugbi txapelketa irabazi 
zenuten duela hilabete batzuk Her-
naniren aurka. Nolakoa izan zen 
zuen erreakzioa? 
Ez genuen espero, harrituta gera-

tu ginen guztiok. Hernaniko tal-
dea, gainera, oso ona da eta gure-
tzako sorpresa ikaragarria izan 
zen. 
Nola ikusten duzu errugbiaren egoe-
ra bailaran?
Oso ahul. Ez da askorik entzuten, 
eta pena ematen dit. Beste kirol 
batzuekin alderatuta, nahiko 
baztertuta dago, eta hori aldatzea 
eta errugbia indartzea nahiko 
nuke. Saiatzen gara gure partetik 
indar handiagoa ematen, espero 
dut etorkizunean indar handiagoa 
izatea.
Eta emakumeak errugbian?
Askoz ahulago. Azken finean, 
mutilen kirol bat bezala kontsi-
deratzen da beti eta guretzat zai-
lagoa da horri aurre egitea. Ahu-
lagoak garela dirudi eta ez dugu 
elkartasun handirik sumatzen. 
Euskadi mailan, adibidez, zazpi 
talde daude, eta, beste kirol batzue-
kin alderatuz, ez da hainbeste. 
Erreakzioa, gainera, erabat ezber-
dina da; mutilek jokatzen dutenean 
jendea ez da harritzen, indartsuak 
direla barneratu dutelako beti. 
Gu jokatzen ikusten gaituztenean 
harritu egiten dira, indartsuak 
garela ikusten dutelako, eta, asko-
rentzat, harrigarria eta bitxia 
da. Jendea asko harritzen da. 
"Benetan al dira neskak hauek?", 
esan ohi dute askok. Askotan 
esan izan digute gure taldea nes-
kena izateko oso indartsua dela; 
erreakzioa, beraz, beti da ezber-
dina.
Imajinatzen al duzu zure bizitza 
errugbirik gabe?
Zaila da hori imajinatzea, egia 
esan. Duela gutxi hasi nintzen, 
baina ikaragarri gustatzen zait, 
eta, agian, beste kirolen bat auke-
ratuko nuke, beste edozer, baina 
futbola ez. Urte erdiz egon nintzen 
errugbia hasi baino lehenago 
ezer egin gabe, eta erabat asper-
tu nintzen. Beraz, aukeratzekotan, 
seguru nago beste kirolen bat 
ziur aukeratuko nukeela, ezin 
bainaiz ezer egin gabe egon.

Felix Beitia

partidu bat: irabazi genuen azkena. 
talde bat: all blacks. 
errugbi jokalari bat: sonny bill Williams.
amets bat: profesionalen partidu bat 
ikustera joatea, munduan zehar. irlandara 
edo zeelanda berrira, adibidez.

bizi izateko leku bat: egin nahi ditudan 
gauza guztiak egiteko aukera dudan edozein 
lekutan. 
musika talde bat: arkada social. 
abesti bat: arkada socialen Tabernan 
sartuta.

PeRtsonala

ihintz urkia errugbi 
partidua amaitu eta gero.

"mutilen kiroltzat hartzen
da beti errugbia, eta ,
neskontzat, horri aurre 
egitea erabat zaila da"

ihintz urkia | errugbi jokalaria
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1. etxebizitzak

101. salDu
bergara. bi logeladun 70 metro 
koadroko etxebizitza salgai Mar-
tokuan. igogailua eta trasteleku 
handiarekin. berritua. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
635 20 08 16  

104. errentan hartu
arrasate  bi edo hiru logelako 
etxebizitza behar dugu errentan. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 603 29 94 29 edo 634 
07 99 70

arrasate. bi edo hiru logelako 
etxebizitza hartuko genuke 
errentan, prezio merkean. 634 
14 36 65

arrasate. pertsona batendako 
etxebizitza behar dut errentan. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 685 63 66 83

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza behar dut errentan 
hartzeko. 659 90 85 13

bergara. etxebizitza behar dut 
errentan. presazkoa da. hilean 
500 euro baino gutxiago ordain 
ditzaket. 696 84 19 51

Debagoiena. etxebizitza behar 
dugu errentan. bi logelarekin 
nahikoa dugu. 632 77 35 38

errentan hartu. arrasateko 
neska bat naiz eta etxebizitza 
errentan hartuko nuke. gehienez 
400 euro ordain ditzaket. 678 
49 60 23 (Leire)

oñati edo bergara. oñatin 
ikasten dugun lau gazte gara 
eta irailetik abendura arte etxe-
bizitza hartuko genuke erren-
tan oñatin edo bergaran. 687 
80 37 56

oñati. bikote gazte bat gara eta 
etxe bila gabiltza errentan. ardu-
ratsuak. 639 00 35 57 

105. etxeak osatu
aretxabaleta. Logela ematen 
da errentan erdigunean, sukalde, 
egongela eta komuna erabiltze-
ko aukerarekin. Logelak sarraila 
dauka eta wifia ere badago. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 603 14 28 89

arrasate. bikote batek logela 
hartuko luke errentan. 685 22 
54 01

arrasate. Logela ematen da 
errentan biteri etorbidean, sukal-
dea erabiltzeko aukerarekin. 618 
82 02 41

arrasate. unibertsitatetik ger-
tu, san andresen, etxebizitza 
osatzeko jende bila nabil. hiru 
logela daude eta momentuz 
pertsona bakarra dago. 631 46 
56 98

bergara. pertsona baten bila 
ari gara etxebizitza osatzeko. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 685 72 47 59

logela bila. emakume euskal-
dun batek gipuzkoan logela bat 
behar du errentan hartzeko. 
gehienez 200 euro. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 631 
41 38 92

oñati. etxebizitza osatzeko 
etxekide bila. orain gutxi erabe-
rritutako etxebizitza da. erdigu-
n ea n  d a g o .  Lo g e l a  z a ba l a . 
interesatuok deitu zenbaki 
h o n e ta r a :  6 5 8  8 6  9 8  3 8 
(Mikel)

2. garajeak

201. salDu
 arrasate. garaje itxia saldu edo 
errentan ematen da bizkaia etor-
bideko garajeen eraikinean. 
Lehenengo solairuan dago. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 627 26 94 29 (dolores)

3. lokalak

303. errentan eman

41. eskaintzak

arrasate.  emakume bat behar 
dugu egunean bi orduz pertsona 
nagusi bati lagundu eta etxeko 
lanak egiteko. 689 55 00 72

bergara. pertsona bat behar 
dugu 8:00etatik 9:00etara bi 
ume zaintzeko. 646 22 84 21 

402. eskaerak
arrasate, bergara eta oña-
ti. gizonezko erizain laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko. 
san juan de diosen eta aita 
Mennin lan egindakoa. 943 78 
62 19 edo 639 66 57 88

arrasate. emakume gertu ema-
kume nagusiak paseoan lagun-
tzeko edota ume bat zaintzeko. 
695 58 88 63,

arrasate. Mutila gertu txaku-
rrak kalera ateratzeko. 615 50 
54 18

arrasate. nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke orduka. goizetan 
zein arratsaldetan, astelehenetik 
ostiralera bitartean. baita garbi-
ketak egiten ere. 622 24 86 64

bergara. haur hezkuntzako 
gradua amaitu berri duen neska 
euskalduna, goizez zein arratsal-
dez haurrak zaintzeko prest. 
esperientziaduna bai zaintzan 
zein klase partikularretan. eske-
rrik asko. 697 80 89 24 edo 
943 76 02 27

bergara. kaixo! irakasle ikas-
ketak dituen neska euskalduna 
naiz eta haurrak zaintzeko prest 
nago. goizez zein arratsaldez. 
esperientziaduna. 659 29 14 
63

bergara. kaixo! Magisteritza 
ikasketak dituen neska bat naiz. 
irailetik aurrera haurrak zaintze-
ko prest nago. oso gustuko ditut 
eta bost urte daramatzat adin 
desberdinetako haurrak zain-
tzen. 695 73 58 19

bergara. Magisteritzako ikas-
ketak dituen neska euskalduna 
haurrak zaintzeko prest. goizez 
zein arratsaldez. esperientzia-
duna. 659 29 14 63

Debagoiena. Mutil arduratsua, 
esperientziaduna, lanerako ger-
tu: orduka zaintza lanak egin, 
zerbitzari, dendari edota garraio-
lari. autora daukat. 632 21 30 
64

Debagoiena. prest nago gar-
biketak egiteko, umeak zaintze-
ko, adinekoak zaintzeko eta 
abarretarako. 685 64 85 64

D e ba g o i e n a .  9 : 0 0 e ta t i k 
16:00ak bitartean orduka lan 
egingo nuke, nagusi edo umeak 
zaintzen, garbiketan, mandatuak 
egiten eta abarrean. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
634 26 10 92

Debagoiena. aebn hainbat 
urteko esperientzia duen mutil 
langilea sukaldean edo zerbitza-
tzen lan egiteko gertu. berehala 
hasteko gertu. 615 50 54 18

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zaindu edota garbike-
ta lanak egiteko gertu nago. 
interesatuok deitu zenbaki hone-
tara: 647 51 48 07 (keenya)

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. 659 90 85 13

Debagoiena. asteburuetan 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. astean zehar arratsaldetan 
orduka ere bai. 631 28 02 98

Debagoiena. astelehenetik 
egubakoitzera, orduka, garbike-
tak egiten eta nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. 631 72 71 72

Debagoiena. astelehenetik 
egubakoitzera, orduka, garbi-
ke ta k  e g i te n  e ta  n a g u s i a k 
z a i n t z e n  l a n  e g i n g o  n u k e .  
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:  631 95 88 06

Debagoiena. edozein lan egi-
teko prest nago: nagusien eta 
umeen zaintza lanak, atari, etxe 
eta abarren garbiketa lanak edo-
ta tabernako sukaldean. 647 10 
58 72 edo 943 79 96 25

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu gauetan zaintza 
lanak egiteko, bai etxean eta 
baita ospitalean ere. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
626 12 73 87

Debagoiena. emakume ardu-
r a t s u a  z a i n t z a  l a n e t a r a k o 
gertu. etxean bertan bizi iza-
ten, jardun osoz edo orduka. 
berehala hasteko aukerarekin. 
605 35 88 53

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua zaintza lanetarako gertu. 
etxean bertan bizi izaten, jardun 
osoz edo orduka. berehala has-
teko aukerarekin. 632 51 06 26

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua zaintza lanetarako gertu. 
etxean bertan bizi izaten, jardun 
osoz edo orduka. berehala has-
teko moduan. 602 15 19 94

Debagoiena. emakumea ger-
tu nagusiak eta umeak zaintze-
ko. etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 672 57 73 03

Debagoiena. emakumea ger-
tu nagusiak zaintzeko, garbike-
tak egin eta abarretarako. 632 
77 35 38

Debagoiena. erizain lagun-
tzaile ikasketak dituen neska 
nagusiak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu. esperientzia dut. 
620 23 58 15

Debagoiena. esperientzia eta 
erreferentzia onak dituen ema-
kumea garbiketa lanak egiteko 
gertu: etxeak, atariak, bulegoak, 
tabernak edota komertzioak. 
autoa daukat. Whatsappez ere 
erantzun dezaket zenbaki hone-
tan: 640 66 96 08

Debagoiena. esperientziadun 
neska lanerako gertu: nagusi edo 
umeak zaintzen, garbiketan eta 
abarren. etxean bertan bizi iza-
ten, orduka edota baita gauetan 
ere. 681 37 60 13

Debagoiena. esperientziadun 
neska lanerako gertu: nagusi edo 
umeak zaintzen, garbiketan eta 
abarren. etxean bertan bizi iza-
ten, orduka edota baita gauetan 
ere. 696 30 19 10

Debagoiena. esperientziadun 
sukaldaria eskaintzen da lane-
rako. 602 11 68 20

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edota 
orduka lan egingo nuke. espe-
rientzia eta erreferentzia onak. 
631 14 27 02

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten, orduka edota aste-
buruetan lan egingo nuke. sukal-
dean ondo moldatzen naiz eta 
legezko paperak ditut. bederatzi 
urteko esperientzia dut. 677 20 
82 30

Debagoiena. garbiketak egi-
ten, zerbitzari moduan eta aba-
rrean lan egingo nuke. baita 
ordezkapenak egiteko ere. 629 
29 11 23 edo 632 70 52 82

Debagoiena.  gauetan edo 
egunez orduka zaintza lanak 
egiteko gertu nago. baita garbi-
ketak egiteko ere. 672 98 20 
91 edo 602 80 15 38

Debagoiena. gauetan edo 
egunez orduka zaintza lanak 
egiteko gertu nago. baita garbi-
ketak egiteko ere. gidabaimena 
dut. 634 09 55 46

Debagoiena. geriatria eta 
alzheimerra duten pertsonak 
zaintzeko ikasketak dituen nes-
ka orduka nagusiak zaindu eta 
laguntzeko gertu. garbiketak ere 
egingo nituzke. 618 82 02 41

Debagoiena. geriatria titulua 
duen neska arratsaldetan lan 
egiteko gertu. eskarmentuduna. 
autoa daukat. 600 00 51 60

Debagoiena. gizona eskain-
tzen da pertsonak zaindu edota 
laguntza emateko. 602 11 68 
20

Debagoiena. gizona gertu 
nagusiak zaintzeko, etxeko man-
tenua egin eta lorezaintzan ari-
tzeko. 634 14 36 65

Debagoiena. gizona gertu 
nagusiak zaintzeko. egunez zein 
gauez. baita baserrietan ere. 
erreferentzia onak aurkez ditza-
ket. 672 53 39 44 (jose)

Debagoiena. gizona gertu 
soldatzaile, kautxu injekzio maki-
nekin edota banatzaile lanetan 
aritzeko. b eta C gidabaimenekin. 
689 54 85 07

Debagoiena. gizona lanerako 
gertu: garbiketak, banaketak, 
mandatuak etxera eramateko 
edo denetariko lanak. autoa 
daukat. 632 77 35 38

Debagoiena. gizona lanerako 
gertu: garbiketan, peoi lanetan 
eta abarrean. 609 63 38 21

Debagoiena. goizetan nagu-
siak zaindu edota garbiketak 
egiteko gertu nago. 655 15 36 
59 (alejandra)

Debagoiena. Mutil euskaldu-
na, jatorra eta indartsua, pertso-
na nagusiei laguntza emateko 
gertu. autoa daukat, mandatuak 
egiteko edo laguntzeko. 679 74 
00 61

Debagoiena. Mutila ardura-
tsua lanerako gertu. garbiketak, 
nagusiak zaindu eta lagundu, 
zerbitzari eta lorezaintzan. 622 
01 54 96

Debagoiena. Mutila gertu 
garbiketa lanak egin eta nagu-
siak zaintzeko. etxean bertan 
bizi izaten, orduka edo egun 
osoz. 638 85 43 36

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. kalera 
lagundu, gauetan berekin egon 
eta abar. baita orduka ere. 631 
40 81 98 (junior)

Debagoiena. Mutila gertu 
nagusiak zaintzen lan egiteko. 
esperientzia daukat. sukaldean 
ondo moldatzen naiz. autoare-
kin. 660 90 51 50 (argelis)

Debagoiena. Mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. esperientzia 
daukat eta sukaldean ere ondo 
moldatzen naiz. autoa daukat. 
gidari edo banatzaile moduan 
ere bai. 647 01 74 66 (Cristino)

Debagoiena. Mutila zaintza 
lanetarako gertu. orduka, etxean 
bertan bizi izaten edota baita 
asteburuetan ere. 602 63 68 
14

Debagoiena. nagusiak zaindu 
eta etxeko lanak egingo nituzke 
arratsaldez edo gauetan. 634 
04 17 30

Debagoiena. nagusiak zaindu 
eta garbiketa lanak egiteko ger-
tu nago. 679 30 12 37 (arelis)

Debagoiena. nagusiak zaindu, 
kalera, medikuarengana eta 
abarretan lagundu edota etxeko 
lanak egiteko gertu nago. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
676 68 14 61

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen aritzeko gertu nago. etxean 
bertan bizi izaten, egun osoz edo 
orduka. 664 12 43 25

Debagoiena. neska arduratsu 
eta langilea gertu orduka zein 
etxean bertan bizi izaten nagu-
siak edo umeak zaintzeko, gar-
biketak egiteko edo zerbitzari 
eta sukalde laguntzaile moduan 
lan egiteko. 665 20 31 52

Debagoiena. neska ardura-
tsua gertu ordutegi zabalarekin 
umeak eta nagusiak zaintzeko 
edota garbiketak egiteko. 681 
27 01 75 (Mireia)

Debagoiena. neska gertu 
egunean zehar nagusi eta umeak 
zaintzeko, garbiketak egiteko 
edota sukaldean lan egiteko. 
esperientzia dut. 610 99 70 46

Debagoiena. neska gertu 
nagusi eta umeak zaintzeko. 
baita atari eta abarrak garbitze-
ko ere. 632 77 58 07

Debagoiena. neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. 695 40 56 65

Debagoiena. neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. Legezko pape-
rak ditut. 675 61 78 92

Debagoiena. neska gertu 
nagusiak zaindu, garbiketak egin 
eta abarretarako. Legezko pape-
rak ditut. 603 64 98 53

Debagoiena. neska gertu 
sukalde laguntzaile moduan, 
nagusiak edota nagusiak zain-
tzen eta garbiketan jarduteko. 
631 47 85 86

Debagoiena. neska gertu zer-
bitzari lanetan, nagusiak zain-
tzen edota garbiketan eritzeko. 
etxean bertan bizi izaten, egunez 
edo orduka. 654 11 15 14

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke nagusiak zaintzen, 
baita asteburuan ere. 603 29 
94 29

Debagoiena. zaintza lanetan 
zein denetariko garbiketak egiten 
lan egiteko gertu nago. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
608 49 89 95

itsasondo. neska gazte bat 
naiz, irailetik aurrera arratsaldez 
umeak zaintzeko prest. telefo-
noa: 634 21 47 97

lana. zerbitzari moduan lan 
egingo nuke. ume eta nagusiak 
zaintzen, gozoki dendan, taber-
natako sukaldeak garbitzen 
edota urdaitegian ere bai. arropa 
dendan ere esperientzia dut. 
presazkoa da. 676 44 85 58

oñati, arrasate edo berga-
ra. haur hezkuntzako ikasketak 
ditut eta arratsaldetan edo ordu-
ka haurrak zaintzeko edo garbi-
keta lanak egiteko prest nago. 
autoa daukat. 664 53 28 56

oñati. emakume euskalduna 
gertu orduka nagusiak edota 
umeak zaintzeko. interesatuok 
deitu  telefono zenbaki honeta-
ra: 680 63 67 80

ume zaintzarako prest. ber-
garako neska gazte bat naiz eta 
irailetik aurrera, arratsaldez 

umeak zaintzeko prest nago.  
648 00 25 66 

5. irakaskuntza

501. jaso

arrasate. dbh 4 mailako 
matematika eta fisika-kimikako 
eskolak emango dizkidan norbait 
behar dut. 626 43 25 03 edo 
605 70 55 53

arrasate. Larunbat goizetan 
ingeles eskolak emateko neska 
bat behar dugu. ordubetez 10 
urteko neskatilarentzat eta bes-
te ordu bat 20 urteko neskatoa-
rentzat. gure etxean bertan nahi 
genuke. 607 94 03 57

bergara. goi Mailako hezike-
tako eskola partikularrak eman-
go dizkidan norbait behar dut. 
605 26 24 62

bergara. ingelesarekin lagun-
duko norbait behar dut. grama-
t i ka  e ta ,  ba tez  e re ,  a h oz ko 
jariotasuna lantzen. 638 86 82 
53 

502. eman
bergara. partikularrak ematen 
ditut Lehen hezkuntza, dbh1 
eta dbh2 mailetan. 6 urteko 
esperientzia dut eta irakasle 
graduatua naiz. 615 73 70 88 
edo 943 76 52 05

gitarra elektrikoa. gitarra 
elektrikoko eskola partikularrak 
ematen ditut etxez etxe. 679 74 
00 61,

ingeles eskolak bergaran. 
Maila guztiak. talde txikiak. hiz-
kuntz eskola ofizialeko eta 
Cambridge-ko azterketak pres-
tatzeko ere bai. 618 91 32 89

7. animaliak

701. salDu
artzain txakurkumea. hiru 
hilabeteko artzain txakurkumea 
salgai. arra da. 678 25 52 35

703. eman
katakumea. katakume emea 
ematen dugu opari. kolorez, 
zuria da. 615 73 68 07 edo 606 
65 66 61

katakumeak. katakumeak 
ematen dira opari. bost eme eta 
ar bat. ondo zainduak.  610 09 
50 33

txakurkumeak opari. bi hila-
beteko lau arratoi txakur polit 
ematen ditugu opari oñatin. hiru 
eme eta ar bat dira, beltzak eta 
gorrixka bat. 615 00 69 35 edo 
616 01 40 17 

8. Denetarik

802. aurkitu

 giltzak irimon. domekan, 
irailaren 11n, irimo inguruan 
giltza sorta aurkitu nuen. 649 
84 67 09

9. harremanak

903. Deiak
alemana praktikatzeko tal-
dea bergaran. egubakoitzero 
elkartzen gara 18:30etik aurre-
ra. gurekin alemanez berba 
egiteko interesa baduzu, jar 
zaitez gurekin harremanetan. 
Facebooken "deutsch Üben in 
bergara" taldea. bestela telefo-
noa edo e-posta: 663 65 76 06 
edo  maitemugica@yahoo.es

hizkuntza trukea bergaran. 
Mintzapraktika trukea egin gura 
nuke bergaran. nik ingelesa eta 
hungariera dakizkit eta trukean 
gaztelera jaso gura nuke. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra, ingelesez mesedez: 608 26 
13 76

arrasatE
ile-apaindegia 

ematen da errentan.
650 54 69 12

almaCEnEs arrasatE
administraria behar da.

gutxienez urtebeteko esperientzia eskatzen da.
baloratuko da Logic Control menperatzea.

bidali CV: arrasate@almacenesarrasate.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	Berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Bolu,	113	m2,	4	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	200.000€.	Bi	garaje	aukeran.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Matxiategi,	72	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua,	eguzkitsua.	Ez	du	obrarik	behar.	165.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Madura,	65	m2,	4	logela,	bi	balkoi.	110.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Ernai,	52	m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Etxebizitza	tasatua.	175.000€.	
•	 Espoloia,	95	m2,	3	logela.	Trastelekua.	200.000€.	Garajea	aukeran.	25.000€.	
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Pedro,	90	m2,	4	logela.	95.000€.	AUKERA	ONA
•	 San	Antonio,	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogoilua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	165.000€.	Eraikuntza	berria.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	hornitua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu,	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu,	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu,	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berritzeko.	72.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45m2	garajea	+	90m2	lursaila.	

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

Oñati
sukalde laguntzailea 
behar da, astean lau 

egunetarako.
664 35 75 07

zure iragarkiak
iragarkia jartzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   www.goiena.eus/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan. irakaskuntza eman. motorra saldu/alokatu. 
animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
- 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
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oñati
beñat rios Valderas
irailaren 29an, urtebete. 
zorionak etxeko 
erregeari! jada urtetxo 
bat. asko maite zaitugu, 
maitia. Musu asko, 
etxeko guztion partetik.

araMaio
nahia reguero 
osinaga
irailaren 29an, 6 urte. 
zorionak, maittia! heldu 
da hainbeste espero 
zenuen eguna! Mila 
muxu etxekoen eta, 
bereziki, Liberen 
partetik! Maite zaitugu!

arrasate
beñat hernandez 
iturbe
irailaren 29an, 7 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, mutikote. 
belarritik tirakada bat 
eta muxu potolo handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

oñati
nahia eskarza 
Vernaza
irailaren 29an, 9 urte. 
zorionak, polit hori: ondo 
pasatu zure eguna eta asko 
disfrutatu merendolan. 
Muxu potolo asko, 
amamaren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

antzuoLa
xuban eta Danel rodriguez
xubanek irailaren 28an eta danelek abuztuaren 9an. 
zorionak, bikote, etxekoen partetik!

arrasate
maddi aldekoa 
unzueta
irailaren 27an, 6 urte. 
zorionak, Maddi! 
handitzen-handitzen... 
jadanik 6 urte bete 
dituzu! zorionak eta 
muxu handi bat, etxeko 
guztion partetik!

oñati
enaitz zubia 
gerrikabeitia
irailaren 26an, 3 urte. 
zorionak, enaitz, familia 
osoaren partetik! patxo 
handi-handi bat eta ondo 
pasa dezazula!

arrasate
eider Dominguez 
garai
irailaren 25ean, 2 urte. 
zorionak, eider, potxola! 
dagoeneko bi urte! ondo 
igaro zure urtebetetze 
eguna. Mila patxo, 
etxekuen partetik.

arrasate
araitz gartzia 
Dorronsoro
irailaren 24an, 4 urte. 
zorionak, maitti! bihurri 
aurpegi horrekin bihotzak 
lapurturik gaituzu. Muxu 
potolo bat familiako 
guztion partetik. shane-k 
"guau-guau" dio.

arrasate
aimar Domingos 
garay
irailaren 24an, urtebete. 
zorionak, aimar! etxeko 
txikiak urtetxo bat bete 
du. Muxu handi bat, 
familia osoaren eta, 
batez ere, nahiaren 
partetik.

debagoiena
oihana ezeiza eta martxel olabarrieta
irailaren 24an oihanak eta 27an Martxelek, 12 urte 
beteko dituzue. zorionak eta patxo handi bat, 
familiakoen partetik!

bergara
aitana mendiaraz 
paya
irailaren 24an, 6 urte. 
zorionak, aitana! Muxu 
handi bat, etxekoen eta, 
bereziki, alexen partetik. 
ondo pasatu eguna!

aretxabaLeta
anne maillaut
irailaren 23an, 5 urte. 
zorionak, etxeko danen 
partetik, eta patxo 
handi-handi bat! oñati

manex eta elene Cristobal berrikano
irailaren 23an, 5 urte. zorionak, bikote, zuen bosgarren 
urtebetetzian! ondo-ondo pasatu zuen egunian eta 
muxu potolo pila bat, familixa danaren partetik.

bergara
uxue montalvo ruiz 
de egino
irailaren 23an, 8 urte. 
zorionak, uxue! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
patxo handi bat, etxeko 
danon partetik!

oñati
maialen maiztegi lete
irailaren 23an, 9 urte. 
zorionak, potxoli! ondo 
pasatu eguna, etxeko 
danen eta, batez be, 
Leireren partetik. Muxu 
potolo bat. Mua!

oñati
eider arrizabalaga 
madinagoitia
irailaren 23an, 3 urte. 
zorionak eta ondo 
pasatu zure hirugarren 
urtebetetzean, familia 
osoaren partetik. asko 
maite zaitugu.

antzuoLa
garazi aranburu 
segurola
irailaren 23an, 5 urte. 
urte askotarako, polit 
hori! ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta patxo 
handi bat amaren, 
aitaren, hegoiren eta 
aratzen partetik!

bergara
elene taboada 
muruamendiaraz
irailaren 22an, 8 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egun. Muxu 
handi bat, familiaren eta, 
bereziki, sararen 
partetik.

aretxabaLeta
oinatz garro 
larrañaga
irailaren 23an, 4 urte. 
zorionak, oinatz! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu handi bat, 
familiaren partetik.

eskoriatza
lorea armendariz 
martinez
irailaren 22an, 18 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat, etxekoen partetik. 
urte askotarako.

eskoriatza
beñat armendariz 
martinez
irailaren 22an, 16 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat, etxekoen partetik. 
urte askotarako.

arrasate
ibai ezkurra iturbe
irailaren 22an, 2 urte. 
zorionak, bitxito! beste 
urte bat zure magiaz 
disfrutetan. egun ederra 
pasatzera goiez. patxo 
potolo bat, ganberro!

oñati
haizea amado urkia
irailaren 22an, 6 urte. 
zorionak, polit hori! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzean. 
besarkada eta muxu 
handi-handi bat, zure 
familiaren partetik. 
Maite zaittugu.

arrasate
aitzol rodriguez 
saldaña
irailaren 21ean, 9 urte. 
zorionak eta muxu 
potolo bat, etxeko 
guztien partetik. ondo 
pasatu eguna.

oñati
enara garcia Calzada
irailaren 21ean, 4 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
azkenian allau da zure 
urtebetetzia! ondo-ondo 
pasatu merendolan... eta 
txokolatezko lau muxu 
erraldoiak! aitatxo, 
amatxo, ane eta hegoi.

oñati
elene agirrebalzategi 
lizarralde
irailaren 20an, 7 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
ondo pasatu zure egunian. 
Muxu potoluak, etxeko 
danen eta, bereziki, 
Malenen partetik!

arrasate
sebastian rodriguez 
pedriel
irailaren 20an, 10 urte. 
zorionak, sebas! 10 urte 
jada! ondo-ondo pasatu 
zure eguna. asko maite 
zaitugu! patxo mordoa!

aretxabaLeta
aner de la torre muñoz
irailaren 20an, 2 urte. 
zorionak, aner, gurasoen 
eta nahiaren partetik! 
asko maite zaitugu. 
patxo mordoa!

arrasate
unax rodriguez 
saldaña
irailaren 19an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Muxu pila bat, etxeko 
guztion partetik.

aretxabaLeta
jon larrañaga 
ormaetxea
irailaren 19an, 10 urte. 
zorionak, jon! jarraitu beti 
bezain alai eta ondo pasatu 
zure eguna. hamar patxo, 
familixakuen eta, bereziki, 
iraideren partetik.

arrasate 
gloria olaskoaga lertxundi
irailaren 18an, 75 urte. zorionak eta muxu handi-handi bat, 
familia osoaren partetik! egun zoragarria euki eta preparatu 
milaka patxo potolo jasotzeko! asko maite zaitugu!

arrasate
oihan perez de 
Villarreal perez
irailaren 18an, 3 urte. 
zorionak, pitxin! ze 
bizkor pasatzen den 
denbora. 3 urte bete 
dituzu jada! zorionak 
aitatxoren, amatxoren 
eta, bereziki, Laiaren 
partetik. patxo handia!

oñati
oihan irizar urkia
irailaren 18an, 7 urte. 
zorionak, oihan. gure 
mutikoak zazpi urte 
betetzen ditu. ondo 
pasatu eta muxu potolo 
bat, familia osoaren 
partetik.

aretxabaLeta
izaro altube uribe
irailaren 17an, 4 urte. 
zorionak, polit hori! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna 
familiarekin eta 
laguntxoekin. Muxu 
erraldoi bat, etxeko 
guztion partetik.

eskoriatza
irati apraiz garcia
irailaren 17an, 7 urte. 
zorionak! ze handi 
egiten ari den gure 
printzesa polita! Muxu 
potolo bat, etxeko 
guztien partetik.

eLgeta
eider ramos irazabal
irailaren 17an, 11 urte. 
zorionak, eider, zure 
hamaikagarren 
urtebetetzean! 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna eta besarkada 
mordua, familixako 
danen partetik.

oñati
xabat samaniego 
gonzalez
irailaren 17an, 2 urte. 
zorionak, maitia. ondo 
pasatu zure urtebetze 
egunian. patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik!

oñati
oxel arregi Camino
irailaren 16an, 2 urte. 
zorionak, guapeton! 
ondo-ondo ospatu zure 
eguna eta muxu potolo 
bat, anartzen, Maialenen 
eta agerren partetik!

eskoriatza
hugo eta gorka Cabañas saldaña
irailaren 14an, 4 urte. zorionak, bikote, eta ondo pasatu 
eguna. patxo handi bat, etxeko danon partetik!

z O r i O n  ag u r r a k



36 2016-09-23  |  eguBakoitza  |  gOIENAzerbitzuak

ZaPatua, 24

egubakoitzean baino eguraldi 
hobea egingo du; orokorrean 
eguzkia gailenduko da eta ten-
peratura zertxobait igoko da.

domeka, 25

zerua lainotuta egongo da eta 
ez da espero ostarterik zabaltzea. 
tenperatura domekan jaitsi egin-
go dela aurreikusten da.

max. 26º

min. 14º

max. 23º

min. 11º

E g u r a l d i a  as t E b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAl HERRIA

zapatuan hodeitza 
baztertuko da orokorrean, 
domekan hegoaldean ere 
eguzkia espero da.

g a z t E  i n f O r m a z i Oa

bekak
Berrikuntza teknologikoko 
proiektuak garatzeko bekak. 
Vital kutxaren gizarte ekintza. 
Hamar beka emango dira, 
bakoitza 3.000 eurokoa. Bal-
dintzak: egibideko lanbide 
Heziketako ikasle tituludunak 
izatea. Posta elektronikoa: 
vitalobrasocial@cajavital.es. 
azken eguna izango da: hilaren 
23ra arte egibiden.

Atzerriko unibertsitateetan 
eta goi-mailako zentroetan 
euskara irakasteko presta-
kuntza ikastaroa. euskal 
Herriko unibertsitateko gra-
duondoko ikasketen eta 
nazioarteko Harremanen arlo-
ko errektoreordetzak eta etxe-
pare euskal institutuak anto-
latuta. giza zientzietako goi
-mai lako graduatuei  eta 
lizentziatuei bideratutakoa. 
ikastaroaren iraupena: urriaren 

14tik azaroaren 26ra, donos-
tian, 350€. www.ehu.eus/es/
web/nazioarteko-harremanak/
etxepare.

lana
unibertsitateko tituludu-
nentzako praktikak Elikadu-
ra eta Nekazaritzarako Nazio 
Batuen Erakundean. elika-
dura eta nekazaritzarako nazio 
Batuen erakundea. iraupena: 
3-6 hilabete. Hileko zenbate-
koa: 700 us$. tokia: mundu 
osoko Faoren egoitzatan. Bal-
dintzak: 30 urte baino gutxia-
go izatea; erakundearen egin-
kizunarekin lotura duen gradua 
izatea; ingelesa, frantsesa edo 
gaztelania jakitea; arabiera, 
txinera edo errusiera jakitea 
kontuan izango da. kontaktua: 
Fao Viale delle terme di cara-
calla 00153 roma (italia) 
telefonoa: (+39) 065 70 51. 
epea: abenduak 31.

inFormazio gehiago nahi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate.eus
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

asteLehena, 26 Martitzena, 27 eguaztena, 28 eguena, 29zapatua, 24 doMeka, 25egubakoitza, 23

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ibilean 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 artekale 

18:00 sasoi betean 

18:30 berriak 

19:00 ibilean 

19:30 amaia dj 

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 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 sasoi betean 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ur eta lur

17:30 antzerkia 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Mahai-ingurua: publikoaren 

eragina kirolariengan 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 harmailatik

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

01:30 Mahai-ingurua: publikoaren 

eragina kirolariengan

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Mahai-ingurua: publikoaren 

eragina kirolariengan 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ur eta lur 

15:30 artekale 

16:30 berriak 

17:00 harmailatik 

17:30 amaia dj 

18:00 harmailatik 

18:30 berriak 

19:00 Mahai-ingurua: publikoaren 

eragina kirolariengan 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 ibilean

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 amaia dj 

13:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

15:30 ibilean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 sasoi betean 

17:30 ur eta lur 

18:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 bota erronka 

22:30 debagoiena zuzenean

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

09:00 kantari 

09:30 platopic 

10:00 korapiLo 

10:30 kantari 

11:00 debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 ibilean 

12:30 sasoi betean 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

14:30 amaia dj 

15:00 debagoiena zuzenean 

15:55 astea iruditan 

16:00 platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapiLo 

17:30 amaia dj 

18:00 artekale 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan 

20:00 kantari 

20:30 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

21:00 artekale 

22:00 debagoiena zuzenean 

22:55 astea iruditan 

23:00 amaia dj 

23:30 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak

09:00 kantari 

09:30 platopic 

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 ur eta lur 

11:30 sasoi betean 

12:00 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

12:30 amaia dj 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 artekale 

14:30 amaia dj 

15:00 korapilo 

16:00 platopic 

16:30 kantari 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 sasoi betean 

18:30 debagoiena zuzenean 

19:30 astea iruditan 

19:45 hauteskundeak 2016 

23:30 debagoiena zuzenean

00:25 astea iruditan

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 hauteskundeak 2016: 

Mahai-ingurua 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 hauteskundeak 2016: 

Mahai-ingurua 

16:30 berriak 

17:00 aniztasunean bizi 

17:30 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

18:00 ur eta lur 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 kantari 

19:30 jaiak: aretxabaletako 

sanmigel jaiak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 hauteskundeak 2016: 

Mahai-ingurua

 01:30 debagoiena zuzenean 

02:00 berriak

GOIENA TElEBISTA

as t E a  g O i E n a n

goiena

aretxabaletako san 
migel jaiak ikusgai
gaur, egubakoitza, kantu afaria 
egingo da aretxabaletako san 
migel jaien barruan. Bihar, berriz, 
artisautza eta nekazaritza eko-
logikoaren feria egingo da eta 
horietan jasotakoak eta gehiago 
erakutsiko dira eguazteneko jaien 
saio berezian.
'Jaiak: san migel jaiak'
eguaztena, 19:45

jagoBa domingo

hauteskundeetako 
emaitzak zuzenean
eusko legebiltzarrerako hautes-
kundeen saio berezia egingo da 
zuzenean domekan. Hainbat 
kolaboratzailek hartuko dute par-
te eta alderdi politikoen balora-
zioak jasoko dira platoan. kone-
xioak ere etengabe egongo dira 
hainbat lekutatik.
'Hauteskundeak 2016'
domeka, 19:45

ARRASATE IRRATIA

Irratian astean zehar izan 
diren elkarrizketak berres-
kuratuko dira zapatuan eta 
domekan 10:00etan. Donos-
tiako Zinemaldian gertatu-
takoak jasoko dira, tartean, 
Imanol Gallego kazetariaren 
eskutik. Eta bertatik ber-
tara ikusi eta entzundakoak 
kontatuko ditu Arrasate 
Irratian.

zinemaldia berbeta 
gai, asteko 
gainbegiratuan

Domekan egingo diren Eus-
ko Legebiltzarrerako hau-
teskundeetako datuak eta 
bestelako informazioa eman-
go da astelehenean 10:00etan, 
Uda giroan irratsaioan. 
Astean zehar, bestelako 
gaiak ere izango dira ber-
beta gai bertan, hastear 
dagoen Kooltur Ostegunak 
egitasmoa, esaterako.

hauteskundeetan 
gertatutakoaren 
berri, astelehenean

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

arrasatE

egubakoitza, 23 Fernandez Maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

zapatua, 24 irizar erguin, 11 943 79 12 39

Domeka, 25 aMezua sta. Marina, 32 943 79 09 74

astelehena, 26 españoL MoraLes araba etorb.,  14 943 79 18 65

martitzena, 27 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

eguaztena, 28 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

eguena, 29 aLberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

bErgara

egubakoitza, 23 zabaLa barrenkale, 25 943 76 16 87

zapatua, 24 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 25 oiarbide san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 26 esteLLa Matxiategi 5 943 76 19 63

martitzena, 27 aLVarez Mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

eguaztena, 28 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguena, 29 zabaLa barrenkale, 25 943 76 16 87

Oñati

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

zapatua, 24 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 25 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 26 juLdain kale barria,  6 943 78 11 28

martitzena, 27 juLdain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 28 anduaga san Lorentzo 3 943 78 21 16

eguena, 29 anduaga san Lorentzo 3 943 78 21 16

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali Farma 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera (www.cofgipuzkoa.com).
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nerea eta unai 
nerea eta unai zapatuan ezkonduko dira donostiako tabakaleran. 
"zorionak, makazaga eta Bordes familien partetik!".

amaia eta andoni
idiazabalgo andoni etxeberria eta aretxabaletako amaia elortza 
larunbat honetan, irailak 24, ezkonduko dira oñatiko madalenako 
elizan. ondoren familiarekin eta lagunekin lasa jatetxean 
ospatuko dute. "zorionak, bikote eta ondo ibili cabo Verden!".

alex eta amaia 
alex eta amaia zapatuan ezkonduko dira. itziarko salegi jatetxean 
ezkonduko dira eta bertan egingo dute bazkaria ere. ondoren, 
eztei-bidaian joango dira, australiara. "zorionak, bikote, los 
rodriguezen partetik, eta ondo pasatu eguna!".

E z kO n t z a k  E ta  E z t E i - O s pa k i z u n a k

rafael eta mari Carmen 
abuztuaren 6an rafael muruak eta mari carmen olaldek 50 urte 
bete zituzten elkarrekin. "zorionak eta eskerrik asko familia 
guztiaren partetik. asko maite zaituztegu!".

urteurrena

jon zabalaren alarguna

2015eko irailaren 23an hil zen, 80 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2016ko irailaren 23an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
irailaren 25ean, 11:00etan, 

antzuolako errukizko amaren parrokian. 

Pozik bizi izan gara
zure aldamenean

Iraeta baserri
eder, apalean

ortu eta animali
ingurumenean.

 Claudia 
Mugerza Arregi

oroigarria

2016ko irailaren 7an hil zen, 85 urte zituela.

Antzuolan, 2016ko irailaren 23an.

Zure ilusioa eta alaitasuna
piztuta mantentzen saiatuko gara.

Eskerrik asko zure lan
eta, batez ere, umoreagatik.

Adiorik ez!

 Cipriano 
Pildain Alzelai

esker ona

Maria urrutia Macazagaren alarguna

2016ko irailaren 11n hil zen, 88 urte zituela.

Bergaran (Osintxu), 2016ko irailaren 23an.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

bihotz-bihotzez, etxekoak.

 Luis 
Agirre Ugalde

julio eta naiara 
julio eta naiara aurreko zapatuan ezkondu ziren. "zorionak, 
bikote! Primeran pasatu genuen! eskerrik asko, kuadrillaren 
partetik. Bidaia ona izan!".

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

urteurrena

2015eko abuztuaren 13an hil zen, 84 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko irailaren 23an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, irailaren 24an, 19:00etan,
bergarako san pedro parrokian.

Beti gogoratuko zaittugu zure barrearekin.

Andres 
Gabilondo San Martin

Hileta

2016 irailaren 22an hil zen, 80 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2016ko irailaren 23an.

emaztea: Maria galeano Liberal. seme-alabak: Miguel, paki eta rafa aguirre, 
javi eta Miren segurola, juan jose (†). bilobak: alazne eta Maddi. anai-arrebak, 

ezkon anai-arrebak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako senideak.

haren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta etor zaiteztela gaur, egubakoitza, 
19:00etan, antzuolako errukizko amaren parrokian egingo den hiletara.

Familiak euskalduna tanatorioan hartuko zaituztete 
11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik hileta ordura arte. 

 Diego 
Acosta Doncel
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aRetXabaletako 
sanmigelak 2016
goiena telebista | debagoiena ZuZenean
irailak 26, 20:00, 21:00 eta 22:30

goiena telebista | Jaiak saio beReZia
irailak 28, 22:00

Zinema
arrasate

AMAIA ANTZOKIA

tarde para la ira
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

albert (euskaraz)
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULTUrA ETxEA

Cuerpo de elite
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

gasteiz

BOULEvArD

Los siete magnificos
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 18:20, 
19:40, 21:00, 22:20.

el hombre de la mil 
caras
egubakoitzetik 
eguenera: 17:15, 18:30, 
19:45, 21:00, 22:15.

Captain Fantastic
egubakoitzetik 
eguenera: 17:35, 20:05, 
22:35.

the rolling stone. 
havana moon
egunbakoitza: 20:30.

bridget jones baby
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Cuerpo de elite
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:35, 22:40.

no respires
egubakoitza eta 
zapatua: 23:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 19:15, 21:15.

los hombres libres 
de jones
egubakoitza eta 
domekatik eguenera: 
19:25, 22:15.
zapatua: 20:40, 23:25.

mascotas
egubakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
18:35.
zapatua eta domeka: 
16:35, 18:35, 20:35.

robinso Crusoe
egubakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
17:15.
zapatua eta domeka: 
16:20, 18:20.

juego de armas
zapatua eta domeka: 
20:20, 22:40.
astelehenetik eguenera: 
20:20.

morgan
egunbakoitza eta 
astelehenetik eguenera: 
20:35, 22:35.

ben hur
zapatua eta domeka: 
22:35.

escuadron suicida
zapatua eta domeka: 
16:00.

siete vidas, este 
gato es un peligro
zapatua eta domeka: 
16:15.

nunca apagues la luz
egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.

kubo y las dos 
cuerdas magicas
egubakoitza eta domeka 
eta astelehenetik 
eguenera: 17:00.

zapatua: 16:10, 18:25.

el principito
zapatua eta domeka: 
16:00.

gernika
egubakoitza eta zapatua 
eta astelehenetik 
eguenera: 23:40.

peter y el dragon
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

fLOrIDA

el hombre de las mil 
caras
egunbakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.
astelehena, eguaztena 
eta eguena: 17:00, 
20:00.

el porvenir
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
20:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:00.

robinson Crusoe
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30.

el elegido
egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

Los siete magnificos
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

bridget jones baby
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00.
astelehenetik eguenera: 
18:40.

blood father
egubakoitzetik 

domekara: 22:30.

Cuerpo de elite
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

gernika
egubakoitzetik 
domekara: 18:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

Cafe society
egubakoitzetik 
domekara: 20:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00. 

los hombres libres 
de jones
egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
astelehenetik eguenera: 
21:00.

Captain Fantastic
egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 20:00, 
22:30.
astelehena eta 
eguaztena: 17:15.
eguena: 17:15, 20:00.

Florence Foster
egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 20:00, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 20:00.

el pricipito 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
12:00.

mascotas
zapatua eta domeka: 
12:00.

kubo y las dos 
cuerdas
zapatua eta domeka: 
12:00.

Aurreko astean 
Donostiako 
Zinemaldian 

estreinatutako pelikula 
gaurtik ikus daiteke 
zinema-aretoetan. 1954an 
Akira Kurosawaren Los 7 
samurais filma estreinatu 
zen. Klasiko bat. Sei urte 
geroago, John Sturgesek 
haren bertsioa egin zuen. 
Jatorrizko filmean Japonian 
kokatzen zen istorioa 
AEBetara egokitu zuen 
western bat eginez. XVI 
mendeko Japonian zeuden 
samuraietatik Ameriketako 
pistolarietara aldatu zen. 
Sturgesek bertsio 
dibertigarria, sutsua eta 
sendoa egin zuen. Orain 
Antoine Fuquak beste bertsio 
bat egin du, eta, egia esanda, 
ez dakit zertarako. Istorio hori 
ikusi nahi duenak badu 
aukeratzeko bi bertsio eta 
orain estreinatu denak ez du 
ezer berririk ekartzen, ezta 
besteak hobetzen ere. 

Hollywoodeko bi bertsioak 
konparatuz, ikusten dugu 
Sturgesena Mexikon 
gertatzen dela eta Fuquarena 
AEBetan. Istorioek bide bera 
jarraitzen dute: kolpeak jasan 
dituzten herritarrek pistolari 
baten laguntza eskatzen dute 

euren bizitzak defendatzeko. 
Pistolariak beste sei pistolari 
kontratatuko ditu lana burutu 
ahal izateko. Pistolariek 
denbora gutxi dute herritarrak 
nola defendatu behar duten 
ikasteko. Filmaren bukaera 
esperotakoa da: norgehiagoka 
dago. Azken bertsioan, herriko 
neska bat sartzen dute –
emakume bat ager dadin– eta  
baita arraza desberdinetako 
pertsonaiak: pistolarien 
agintaria beltza da eta 
badago taldean amerindiar 
bat, hispano bat eta ekialdeko 
beste bat. Ezaugarri hau 
agian ondo geratzeko da, 
baina ez du pisu handirik. 
Txarrena da Fuquak, 
Sturgesen sendotasuna eta 
gauzak ondo kontatzeko 
ahalmena, estilo zaratatsuan 
bihurtzen duela. Dena 
gehiegizkoa da, ikusgarria 
izan nahi du eta ikuslea 
txunditu, eta, azken finean, 
neurri falta horrek filmatzeko 
fintasun eza adierazten du.

Fintasun txikiko bertsioa

ANtONIO ZABAlA

kRitika

los 7 magniFiCos  
zuzendaria: antoine Fuqua.
herrialdea: aeb.
aktoreak: denzel Washington, Chris pratt, 
ethan hawke.

musika

bergara orkestra sinfonikoaren 
metal taldea eta erraldoien kalejira
Bukaeran Bergarako ereserkia 
abestuko dute. 
bihar, zapatua, bergaran, 18:30ean. 

oñati Drumcopters, tarantistak, 
Vinagre De modena eta Deko
San Migel jaietako kontzertua. 
bihar, zapatua, txosnagunean, 22:00etan.

bergara orkestra sinfonikoaren 
hari-taldea
Kultura Kalean egitarauaren 
barruan. Eguraldi txarra egingo 
balu, udaletxeko aretoan. 
etzi, domeka, errekalde jauregian, 11:30ean. 

antzerkia

oñati 'lantzean behin'
Olaitturri antzerki taldearen 
antzezlana. Inazio Irizarrek ida-

tzi du eta askotariko pertsonaiei 
buruzko pasarteak antzeztuko 
dituzte. 
bihar, zapatua, santa anan, 19:30ean eta 
22:30ean.

oñati 'buala'
Txaloka taldearen ikuskizuna 
umeendako. 
irailaren 28an, Foruen plazan, 18:00etan.

gaztelekuak

aretxabaleta talogintza
Eskoriatzako gazteekin batera. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 17:00etan.

arrasate muralgintza
Marrazkia aukeratu eta margo-
tzen hasiko dira. 
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan. 

aretxabaleta muralgintza
Pareta margotuko dute. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:00etan.

eskoriatza goitibeherak ikustera
Apotzagara joango dira. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 16:30ean.

arrasate karaokea
Askotariko kantuak. 
etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

aretxabaleta zinema emanaldia
Pelikula ikusteko aukera. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 16:30ean.

eskoriatza 'bat irabazteko'
Erronka jolasak egingo dituzte. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 16:30ean.

erakusketak

bergara 'kilometroak bidea'
1977tik 2015era artean egin diren 
Kilometroak jaiaren 39 edizioe-
tako argazkiak, irudiak, leloak 
eta egunkarietan agertutako albis-
teak batu dituzte. 
urriaren 2ra arte, aroztegin.

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

non-zer iraiLa 23
iraiLa 30

imanol soriano

oñati kalakan taldea
Ulma Fundazioak 55 urte bete 
dituela eta, askotariko ekin-
tzak egingo ditu: Bidegorriak 
euskararentzat ibilbidea, eus-
kararen muralen erakustaldia 
(Foruen plazan, 18:30), Amaia 
Txintxurreta DJaren dantzal-
dia (Foruen plazan, 19:00) eta 
Kalakan taldearen kontzertua 
(parrokian, 22:00etan).
gaur, egubakoitza, aipatutako lekuetan eta 
orduetan.
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Goiena Klubeko iraileko zozketa
goiena Klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Euskara irabazle, denok irabazle!

PARtE HARtZEKO: 
E-postaz: kluba@goiena.eus  

WhatsApp: KLUBA [ Saria ] [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

sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko,  
sarrerak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

liburu sorta
3 liburuko pack-a (Muskerraren bidea, 
Neronek tirako nizkin, Txerokiak denbora 
pasa)

Otarrea
Bidezko merkataritzako produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena:  
Otarrea

telebista - 32"
Parte hartzeko sariaren 
izena: Telebista

ARRASAtE

bergara pintura lehiaketako lanak
43. Simon Arrieta lehiaketara 
aurkeztutako lanak. 
urriaren 6ra arte, udaletxean.

oñati arantzazuko arte-lantegia
Xavier Alvarez de Eulateren, Jose 
Luis Iriondoren, Juan Arriolaren 
eta Xabier Egañaren lanen bil-
duma. 
urriaren 16ra arte, gandiaga topagunean.

bergara '1839. bergarako 
besarkadaren aurrean, keinua eta 
interpretazioa' erakusketa
Hainbat partikularrek eta era-
kundek lagatako 65 pieza bildu 
dituzte, Bake-ituna delako proiek-
tuan kokatzen den erakusketan. 
azaroaren 1era arte, Laboratoriumen
.
aretxabaleta erdi aroko militarren 
miniaturak
Alex Mesaren piezak ikusgai. 
irailaren 30era arte, arkupen.

Dantza

bergara Dantza solte txapelketa
Moises Azpiazuren omenezko 
bikote nagusien 31. bikote txa-
pelketa. 
gaur, egubakoitza, pilotalekuan, 19:00etan.

bergara herrixa Dantzan
Patxi Monterok gidatutako saioa. 
bihar, zapatua, angiozarko elizaren aterpean, 
18:30ean. 

bergara Dantza ikuskizuna
Bergarako Musika eta Dantza 
eskolaren eskutik. 
etzi, domeka, san Martin plazan, 19:00etan.

hitzalDiak

aretxabaleta 'elektrizitatea eta 
gasa'
Kontsumobideko kideek egingo 
dute berba. 
gaur, egubakoitza, basotxon, 18:00etan 

bergara 'jauregi etxeko 
erliebeetan inportazioko artea'
Jesus Muñiz Petralanda aditua-
ren hitzaldia, gazteleraz,  
bihar, zapatua, udaletxeko aretoan, 11:00etan. 

bergara 'el futuro de las 
pensiones publicas'
Iñaki Madariagaren berbaldia, 
UNEDek gonbidatuta.  
irailaren 29an, uneden, 19:00etan.

aretxabaleta 'produktuen 
bermeak eta arreta teknikoaren 
zerbitzua'
Kontsumobideko kideen hitzaldia.  
irailaren 29an, basotxon, 18:00etan. 

jaiak

oñati san migel eta errosaixo jaiak
Askotariko ekitaldiak egingo 
dituzte. Informazio gehiago, jaie-
tako gehigarrian.
urriaren 3ra arte, oñatin.

aretxabaleta san migel jaiak
Askotariko ekitaldiak egingo 
dituzte. Informazio gehiago, jaie-
tako gehigarrian. 
irailaren 25era arte, aretxabaletan.

ospakizunak

elgeta euskaltzaleen eguna
Goibeko Euskaltzaleen Topagu-
nearen eskutik. Puzgarriak (11:00),  
euskararen soka (12:30), kalejira 
eta buruhandiak (13:30), bazkaria 
(14:30), puzgarriak (15:30) eta Egan 

taldearekin erromeria (16:30) 
egongo dira.
bihar, zapatua, Mendizaleen plazan, 10:45ean.

arrasate goikobalu erromerixie
Askotariko ekitaldiak egingo 
dituzte: jolasak, erromeria, baz-
karia, dantza saioak, erromeria 
eta kantaldia, besteak beste.
bihar, zapatua, goikobalun, 12:00etan.

eskoriatza erretiratuei omenaldia
Salda dastatzea (11:00), meza (12:30) 
eta bazkaria (14:00) egingo dituz-
te. Ostean dantzaldia eta bi erre-
tiraturi omenaldia.
etzi, domeka, pilotalekuan, aipatutako orduetan.

eskoriatza garagardo azoka 
solidarioa
Jasotako dirua Jose Arana zaha-
rren egoitzara bideratuko da.
irailaren 29an, Fernando eskoriatza plazan, 
19:00etan.

Deia

oñati odol ateratzea
Aurrerantzean osasun zentroan 
egingo dituzte ateratzeak. 
gaur, egubakoitza, aipatutako lekuan, 
19:00etan. 

bergara eguaztenetako azoka
Sasoiko produktuak. 
irailaren 28an, oxirondon, 18:30ean.

Debagoiena plastikoaren bilketa
Siloa estaltzeko, belar boletan, 
negutegietan eta ortua estaltzeko 
plastiko beltzak eta negutegieta-
ko plastiko zuriak batuko dituz-
te. Herri bakoitzak bilketa puntu 
batzuk ditu zehaztuta. 
irailaren 26an, puntu horietan, 17:00etan. 

eskoriatza ostegun bidaiariak
Tanzania, Kilimanjaro, safaria 
eta Zanzibar irla ezagutzeko auke-
ra emango du Aintzane Agirianok. 
Azken saioa izango da. 
irailaren 29an, huhezin, 21:30ean.

ikus-entzunezkoak

aretxabaleta argazki emanaldia
2015-16 ikasturtean egindako 
bidaien eta ekitaldien erretratuak 
erakutsiko dituzte. 
irailaren 26an, basotxon, 18:00etan.

ikastaroak 

oñati antzerkia eneko 
sagardoyrekin
Taldea eta oholtza ikastaroa ema-
tera 11-16 urte bitartekoentzat. 
Aktorearekin solasaldia ere izan-
go dute gaztetxoek.  
bihar, zapatua, irazan antzerki gunean, 
16:00etan.

bergara antzerkia
Egubakoitzetan egingo dute ikas-
taroa, Amaia Arriaranen agin-
duetara.  
aipatutako egunetan, jardunen, 18:15ean.

aretxabaleta Yoga eskola
Martitzenetan eta eguenetan 
emango ditu eskolak Encarna 
Mendezek (616 96 57 95)  
aipatutako egunetan, santa kurtz kaleko 24an.

bergara bertso eskola
Astelehenetan egingo dute ikas-
taroa, Nerea Madariagaren agin-
duetara.  
aipatutako egunetan, jardunen, 18:15ean.

arrasate Yoga eskola
Astelehenetan eta eguaztenetan 
emango ditu helduendako esko-
lak, Encarna Mendezek. Infor-

mazioa eta izen-ematea 616 96 57 
95 telefonoan .  
aipatutako egunetan, yoga elkartean.

bergara nutrizioa
Irailaren 27an eta 29an eta urria-
ren 4an eta 6an emango du Mireia 
Alberdi dietistak, Irizarren. Ize-
na emateko: jardunkultura@
topagunea.com edo 943-76 36 61.  
izen-ematea, aipatutako lekuetan.

arrasate pintura ikastaroak
Irailaren 26an hasiko da Amaia 
Bengoak emango duen ikastaroa. 
Gaur, irailak 23, da izena ema-
teko azken eguna: Kulturateko 
pintura gelan, 17:00etatik 19:00eta-
ra arte.  
izen-ematea, aipatutako lekuan.

irteerak

arrasate aralarrera
Aste bukaerako mendi irteera 
egingo dute Besaide Mendizale 
Elkartekoek. 
bihar, zapatua, garibaitik.

izen-emateak

leintz gatzaga 'gipuzkoa 
saretzen'
Urriaren 1ean Leintz Gatzaga eta 
Donostia erreleboka batuko dituen 
ibilbidean parte hartu gura dute-
nek bi telefono dituzte: 688 88 12 
90 (Oier) eta 608 34 85 22 (Rosa). 
izen-ematea, aipatutako telefonoetan.

arrasate mondran bike 2016
Urriaren 1ean egingo dute men-
diko bizikleta martxa. Izena egu-
nean bertan egin beharko da, 
lasterketa hasi aurretik: 08:00eta-
tik 09:00etara arte. 
izen-ematea, aipatutako egunean eta orduan.

oñati 33. arrasate-oñati
Urriaren 8an egingo dute korri-
kalariendako eta patinatzaileen-
dako lasterketa. Dagoeneko zaba-
lik dute izena emateko epea: 
Herrikrosa.eus atarian edo Arra-
sateko Loramendi kirolak dendan 
egin daiteke. 
izen-ematea, aipatutako lekuetan.

alos Quartet

bergara 'garden' ikuskizuna
Alos Quartet hari-laukotearen azken lanean oinarritutako 
ikuskizuna izango da. Musikariekin batera, Eñaut Elorrieta, 
Oreka Tx taldea eta Aukeran dantza taldea egongo dira ordu 
eta laurdeneko ikuskizuna egiteko.
bihar, zapatua, pilotalekuan, 22:30ean.
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Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

'Puntua' oraindik etxean Jasotzen ez baduzu: 
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo  Whatsapp: 688 69 00 07

Etxe Aundi jatetxean 
prestatutako 
Ondarruko 
hegaluze-entsalada

IdOIA 
EtXEBERRIA

N
i ere bai, batzuetan. 
Mobilari begira joa-
ten naiz kaletik. 
Mezuak irakurtzen. 

Whatsapp-ak idazten. "Bidian 
noia". Amorragarria iruditzen 
zitzaidan lehen. Zentzugabea. 
Bi ostia emateko modukoa. 
Orain ez hainbeste. Nik ere 
egiten dudalako. 

Nahiko trebea naiz, gai-
nera. Ibiltzeari utzi gabe egin 
dezaket. Eta inorekin talka 
egin gabe. Hala ere, patetikoa 
da. Lurra eta mobila bai. Bai-
na ikusi-ikusi, ez duzu askoz 
gehiago ikusten. Bideojoko 
batean bezala, zuregana ger-
turatzen diren bultoak. Bes-
terik ez. Mundu birtual bate-
ko partaide bihurtzen zara 
une horietan. 

Badakizue Txinan mobila-
rekin joateko bideak daudela? 
Bide-gorriak bezala, baina pol-
tsikoko telefonoarekin joateko. 
Kartelak ere badaude, mobila-
ri begira joatearen arriskuez 
ohartarazten. Eta bai, egia da: 
arriskutsua da. Ez dira bat eta 
bi kotxeak edo tranbiak harra-
patuta hil direnak. 

Are gehiago: leku batzue-
tan oinezkoei isunak jartzen 
hasi dira. Eta kartzela zigorrak 
ere bai. Beste batzuetan, ordea, 
argi bereziak jartzen, sema-
foroetan. Lurrean. Berde ala 
gorri. Begirada altxatu beha-
rrik ez izateko. Itsuentzat 
pi-pi-pi soinua jarri zuten 
bezala. Orain, teknologiaren 
itsuentzat. 

Mobilari begira

a z k E n  b E r b a

OIHANA ElORtZA  |  oñati

Hamalaugarren aldiz joan da Ima-
nol Gallego kazetari arrasatearra 
Donostiako Zinemaldira lanera: 
"Gordeta ditut akreditazioak".

Gustatzen zaio zinema eta gus-
tura joaten da hara lanera, nahiz 
eta egun batzuetan gaueko hamai-
ketan edo hamabietan hartzen 
duen denbora bazkaltzeko. "Zine 
komertzialetan estreinatuko ez 
diren lanak ikusteko aukera ere 

ematen du Zinemaldiak eta aha-
lik eta film gehien ikusteko planak 
egiten ditut beti. 2016an uzta han-
dia egon da eta inoiz baino film 
gehiago ikusiko ditut aurten; lauz-
pabost egunean. Borobilena eta 
distiratsuena ere bada", dio Donos-
tiatik Gallegok.

Agenda beteta izatearen beste 
ondorio bat da atzera eta aurrera 
ibili behar izatea, film eta aur-
kezpen guztiak ez direlako toki 

berean egiten. "Kursaalen, Prin-
cipen, Principalen, Victoria Euge-
nian eta Trueban sartzen naiz, 
eta nire telefono mugikorreko 
aplikazio batek esan dit batez 
beste zortzi kilometro egiten ditu-
dala egunean", kontatu du, neka-
tu barik.

Eta lan-jardun horretan izaten 
du tarterik ere aktore edo zuzen-
dariekin egon edo argazkiak ate-
ratzeko. "Austin Stowell aktorea, 

esaterako, afaltzera joateko gomen-
dio eske etorri zitzaigun eta Igel-
doko suitzar mendian beldurra 
pasa zuela kontatu zigun. Sigour-
ney Weaver ere oso adeitsu eta 
jator portatu da gurekin. Baita  
Sexo en Nueva York-en ezagutu 
genuen Cynthia Nixon aktorea 
ere. Betaurrekoak erantzi zituen 
gurekin berba egiteko. Hugh 
Grant-i, berriz, nabaritzen zitzaion 
filma erakustera soilik etorri dela". 

 Sigourney Weaver aktorearekin.  |   aritz dendategi Cynthia Nixon aktorea ondoan duela.  |   aritz dendategi

imanol gallego kazetari eta blogari arrasatearra hamalau urtez joan da zinemaldira lanera 

zapatu gauean egingo den itxiera ekitaldian jakingo da urrezko maskorra zeinek irabazi duen 

Ahalik eta film gehien ikusi guran

b u k at z E kO


