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Maite Txintxurreta dEBAgOIEnA
Auzoko 2008an sortu zen, Topa-
gunearen eta Uemaren eskutik,  
jatorri askotariko herritarrak 
"euskarara gerturatzeko". De-
bagoienean, sei herritan daude 
taldeak martxan.

Antolatzaileek nabarmendu 
dute jaia ez dagoela Auzokon 
parte hartzen dutenei soilik zu-

zenduta, eta herritarrak anima-
tu dituzte parte hartzera. Dina-
mika parte hartzaileak izango 
ditu oinarri. Esaterako, jatorri 
askotariko janariak probatzeko 
aukera izango da. 

antzuolako taldea 
Duela hiru urte jarri zuten mar-
txan Antzuolan Auzoko. Auzo-

tarren –antzuolarrak– eta Auzo-
kideen –beste jatorri batekoak– 
artean, hamar bat pertsonako 
taldea bildu ohi da, eta, Idoia 
Ramirez de Okariz koordinatzai-
leak nabarmendu duenez, taldea 
"dezente" aldatu da. Hasieran, 
gizonezkoak ziren gehienak, eta 
asiarrak nagusitzen ziren. Egun, 
gehienak emakume hegoameri-

karrak dira. Lehengo kideetako 
asko joan egin dira herritik, eta 
zaintza lanetan diharduten ema-
kume gehiago etorri dira.

Yeselki Bonilla Dominikar 
Errepublikakoa da, eta urte eta 
erdi darama Auzokon. Ezagun 
batek hitz egin zion egitasmoaz: 
"Hasieran, ez nuen ia inor eza-
gutzen Antzuolan, eta, neurri 
batean, isolatuta sentitzen nin-
tzen, baina, gerora, jendea eza-
gutzen joan naiz, kalean jendea 
agurtzen, haiekin berbetan...".

Arantzazu Arbulu auzokidea 
da: "Kanpoan bizi izan naiz, eta 
badakit zer den hori". Era berean, 
uste du beste kultura batzuei 
buruz ikasteko balio duela.

Bertakoen eta kanpotik dato-
zenen arteko kontaktua "aurrei-
ritziak alde batera lagatzeko 
beharrezkoa" dela azpimarratu 
du Ramirez de Okarizek.

Antzuolako Auzokoko partaideak: Arbulu, Bonilla eta ramirez de okariz . m.T.

kultura aniztasuna eta 
euskara eskutik helduta
Bihar, zapatua, Auzoko jaiaren laugarren edizioa ospatuko dute Antzuolan. dinamika 
ludiko eta parte hartzaileen bitartez, jatorri askotariko herritarrak euskarara 
gerturatzea helburu duen egitasmoa ezagutarazi eta zabalduko dute

idoia ramirez de okariz 
KOOrdInATzAIlEA

"auzokoren helburu nagusia da 
harremanen bitartez aniztasuna 
bultzatzea herrian; betiere, 
euskara oinarri izanik".

yeselki bonilla 
AUzOKIdEA

"antzuolan integratzeko balio 
izan dit auzokok; lagun berriak 
egin ditut eta bertako ohiturak 
ezagutu ahal izan ditut".

arantzazu arbulu 
AUzOTArrA

"uste dut integraziorako ekimen 
baliagarria dela. bertakooi beste 
kultura batzuei buruz asko 
ikasteko aukera ematen digu".

• 10:00 bergarako 
autobus geltokian egin 
dute hitzordua 
antzuolara oinez 
joateko.

• 11:30 Ongi etorri 
ekitaldia.

• 12:00 auzoko 
dinamikak.

• 12:45 munduko 
janarien dastaketa.

• 13:15 Dantza saio 
parte hartzailea. 

• Goiz osoan zehar 
Photocall-a

auzoko 
jaiaren 
egitaraua

Eneko Azkarate dEBAgOIEnA
Aitor Izagirre Goienako presi-
denteak eta Nekane Artola Ki-
lometroak Kultur Elkartekoak 
sinatu dute lankidetza hitzarme-
na. Hala, Nekane Artolak bi era-
kundeon elkarlanaren garrantzia 
nabarmendu du: "Hitzarmenari 
esker, Goienako hedabideak gure 
ekimenen bozgorailu izango dira. 
Bestetik, ikastolok euskarazko 
hedabideak behar ditugun beza-
la, hedabideek ere behar dute 
ikastolaren eta berau osatzen 
duen komunitatearen premia eta 
guk konpromisoa hartzen dugu 

komunitate horri eskatzeko eus-
karazko hedabideak kontsumi 
ditzaten".

Aitor Izagirrek, berriz, zera 
adierazi du: "Kilometroak Gipuz-
koako jairik garrantzitsuenetakoa 
da, eta, aurten gure eskualdean 
tokatzen denez, guretako inpor-
tantea da elkarlanean aritzea 
euskarazko erakundeekin, gure 
balio eta helburuekin bat egiten 
duelako. Horrenbestez, modu 
naturalean hartu behar dugu 
Kilometroak Kultur Elkarteare-
kin sinatu dugun hitzarmena".

Hitzarmenari esker, Goienak 
jarraipen berezia egingo die Ki-
lometroak 2017k  antolatuko di-
tuen ekitaldiei. Kilometroak 2017k, 
bestalde, Goienan publizitatea 
jarriko du deskontu bereziekin; 
eta euren materiala Goienako 
bazkideen artean zozketatzeko 
emango dio Goienari.Artola eta izagirre. enekO azkaraTe

Goiena Taldea eta Kilometroak 
lankidetzan arituko dira
hitzarmena sinatu dute bi erakundeek, aurten Oñatin 
ospatuko den Kilometroak 2017 jaia sustatzeko

GFa

Natura ardatz duen ekimena
atzo, eguena, aurkeztu zuten Puntaik Punta, eskualdeko bidezidorren 
jaialdia. lehen edizioa leintz Gatzagan eginda, aurtengoak maiatzaren 
19an, 20an eta 21ean bergaran izango du gune zentrala. bertako alkate 
elena letek eta Debagoieneko mankomunitateko Turismo Saileko 
arduradun Joserra zubizarretak eman zuten ekimenaren berri Diputazioan.
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Maite Txintxurreta BErgArA
Astean Bergarako Arrano taber-
nan izan da Sortuko bozeramai-
le eta Ekintza Politikoko ardu-
raduna. Independentzia 2016? 
izenburupean egin zuen hitzaldia.
independentzia lortzearen helburua 
jarrita, zer egitea tokatzen da? 
Katalunian egiten ari direna. 
Lortu behar dugu independen-
tziaren aldeko gehiengoa osatzea, 
eta abiapuntu dezente hobea 
daukagu; han, duela sei urte, 
subiranotasuna apenas heltzen 
zen %15era, eta Hego Euskal 
Herrian %25en bueltan gaude. 
kataluniarekin espainiako estatuak 
duen jarrera zer iruditzen zaizu? 
Eskoziakoa bezalako prozesu 
bat gustatuko litzaiguke, Espai-
niako Estatuak Ingalaterrak 
bezalako jarrera izatea eta gure 
etorkizunaz libreki erabakitzen 
uztea. Zoritxarrez, badakigu 
estatuak  Kataluniarekin izaten 
ari den jarrera bera izango due-
la gurekin. Termino politiko eta 
instituzionaletan ere proiekta-
tuko den gehiengo independen-
tista artikulatu behar dugu, 

erabakitzeko eskubidea prakti-
kan jartzea ahalbidetuko duena.
nola irudikatzen du sortuk balizko 
euskal estatua? 
Estatu propioa behar dugu, be-
reziki, hobeto bizi ahal izateko. 
Independentzia, azken finean, 
hori baino ez da, zu izango za-
rela zure buruaren eta zure era-
bakien jabe. Horrek esan nahi 
du, besteak beste, erabaki ahal 
izatea zer-nolako gizarte eta 
ekonomia eredu eraiki nahi du-
zun. Estatua nahi dugu, noski, 
nazioa garelako eta gure kultu-
ra eta hizkuntza defendatzeko, 
baina baita beste gizarte eredu 
bat eraikitzeko ere.
zer ekarri du sorturen birfundazioak? 
Birfundazioarekin, prozesu so-
beranistaren motorra puntuan 
jarri nahi izan dugu. Badakigu 
Sortuk ezin duela bakarrik bu-
rutu hori, eta asmoa da prozesua 
martxan jartzea horretarako 
borondatea duten eragile guz-
tiekin. Etxeko lanak egin ditugu, 
berrantolatu dugu gure burua, 
eta orain, eragileekin elkarlana 
bilatzeari ekingo diogu. 

Arkaitz rodriguez, martitzenean Bergarako Arrano tabernan. m.T.

Aldundikoak 
Debagoienean
atzo, eguena, markel Olano 
diputatu nagusia arrasateko alkate 
maria ubarretxenarekin bildu zen; 
gero, imanol lasa diputatuarekin 
batera, ausolan enpresa bisitatu 
zuten. ekiden, mondragon Goi 
eskola Politeknikoan eta 
aretxabaletako Otalora enpresan 
ere izan ziren diputazioko ordezkari 
gehiagorekin batera, bailarara egin 
duten bisita aprobetxatuta.

amaia TxinTxurreTa

"Estatu propioa 
behar dugu 
hobeto bizi ahal 
izateko"
arkaitz rodriguez sOrTUKO BOzErAMAIlEA
2026rako independentzia lortzea posible dela uste du 
sortuk, eta horretarako prozesuari ekingo diote
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Jokin Bereziartua BErgArA
1977an amnistiaren aldeko mu-
gimenduetan "kolore ezberdine-
tako milaka euskal herritarrez 
osatutako olatua" errepikatu 
gura du Bergarako ezker aber-
tzaleak, "konponbide osoa lor-
tzeko". Eguazten iluntzean egin-
dako agerraldian, duela 40 ur-
teko borroka gogoratu zuten: 
"Jose Luis Elkoro eta bere ga-
raikoek oso ongi dakite hori 
nola lortzen den eta gaur egun 
ere alboan ditugu, berriz ere 
herria abian jartzeko. Askata-
sunaren eta bakearen alde mar-
txan jartzeko, Kalera Kalera 
dinamika arrakastatsua izan 
dadin laguntzen". Elkorok berak 
ere hartu zuen parte prentsau-
rrekoan: "Instituzioetan, noski, 
egin zen amnistiaren aldeko 
lana, baina emaitza eman zuen 
borroka kalean egin zen". 

Herri mobilizazio hori lortze-
ko hainbat ekitaldi antolatu 
dituzte maiatzerako. Batetik, 
Bergaran, antolatutako bi eki-

taldi daude: hilaren 10ean Ema-
kumea eta kartzela hitzaldia 
Arrano tabernan eta hilaren 
12an, Kalera Kalera dinamikaren 
baitan, 19:30etik 20:00etara Ber-
garan egingo den senideen kon-
tzentrazioaren ostean amnistia-

ren aldeko ekitaldia antolatu 
dute. Argazki erraldoia eta mu-
sika emanaldia izango dira. 

Gainera, Euskal Herri mailan 
egingo diren ekitaldietan parte 
hartzeko dei ere egin du Berga-
rako ezker abertzaleak. Hala, 

maiatzaren 13an, manifestazioa 
egingo da Oreretan. Maiatzaren 
20rako kartzeletara martxa an-
tolatu da eta uztailaren 20tik 26ra 
bitartean Gernikatik Arbizura 
egingo den Askatasun Martxan 
parte hartzeko dei ere egin dute. 

Preso gaixoen alde gasteizera 
Era berean, Bergarako ezker 
abertzaleak bat egin du datozen 
egunetan presoen eskubideen 
alde antolatu diren ekimenekin. 
Bihar, maiatzak 6, Gasteizen, 
Preso gaixoak kalera lelopean 
manifestazioa antolatu du Sarek 
(17:30). Oñatin eta Bergaran au-
tobusa antolatu dute: Oñatitik 
16:00etan irtengo da autobusa, 
postetxetik, eta txartelak erosi 
ahalko dira Arrano tabernan, 
Onan eta Bogan. Bergaran, berriz, 
Arrano tabernan erosi behar dira 
txartelak eta autobusa geltokitik 
irtengo da, 16:00etan. Arrasaten 
eta Aretxabaletan ez dute auto-
busik antolatu, baina autoetan 
gerturatuko dira Gasteizera. 

"arrazoi politikoengatik borrokan"
Ekimenez harago, Bergarako 
ezker abertzaleak aditzera eman 
du Euskal Preso Politikoen Ko-

lektiboak (EPPK) laster bukatu-
tzat emango duen eztabaida pro-
zesuan hartuko dituen erabakiak 
babesteko konpromisoa hartuko 
duela eta herritarrak presoak 
etxeratzeko bidean mobilizatzen 
saiatuko direla: "Erabilitako bi-
deekin ados egon edo ez, presoek 
arrazoi politikoengatik egin zu-
ten eta egiten dute borroka. Ho-
rregatik, egoera politikoa aldatu 
den honetan arrazoi politikoen-
gatik, preso politiko guztiak 
etxean egon behar dira. Konpon-
bide justuak preso guztien etxe-
ratzea eskatzen du, Irlanda edo 
Kolonbian gertatu den legez, 
baita Euskal Herrian ere". 

Gaineratu zuten euskal gizar-
teak erabakitako epeetan eta 
moduetan askatu behar direla 
euskal presoak: "Gai honetan 
ere Euskal Herriak du hitza eta 
erabakia". 

Bergarako Artatse elkartean egindako agerraldia, eguazten iluntzean. miren arreGi

Herria aktibatzeko nahia, 
"konponbide justurako"
'Kalera Kalera' ekimenaren baitan herritarrak mobilizatzeko asmoz, ezker abertzaleak 
hainbat ekitaldi antolatu ditu maiatzerako, "konponbide osoa" lortzea helburu; biharko, 
preso gaixoen etxeratzea eskatzeko manifestazioa deitu du sarek, gasteizen (17:30)

duElA 40 urTE 
AMniSTiArEn AldEko 
MuGiMEnduETAn 
izAndAko "olATuA" 
GoGorATu duTE

J.B. ArrAsATE
Mondragon Goi Eskola Politek-
nikoaren eta Arizmendi Ikasto-
laren arteko hitzarmenari esker, 
informatika arloan hutsetik gra-
dura arteko bidea egiteko auke-
ra izango dute ikasleek Deba-
goienetik irten gabe. Ohiko bidea 
izan da DBH bukatu, batxilergoa 
egin eta gero unibertsitatera 
joatea; orain, berriz, toki berera 
iristeko beste bide bat dago: erdi 
mailako zikloan hasi, goi maila-
ko ziklora pasatu eta unibertsi-
tatean jarraitu. Bide horretan, 
lehen ez bezala, gaur egun ez 

dago sarrera probarik edo bes-
telako oztoporik. Gainera, Ariz-
mendiko Lanbide Heziketako 
arduradun Edurne Erauskinen 
arabera, hitzarmenak "beste ba-
lio erantsi bat" dauka: "Ikaslea 
urtez urte, zikloz ziklo, murgil-
duta egongo da informatika mun-
duan. Alde handia dago hezike-
ta zikloetatik unibertsitatera 
heltzea edo bertatik pasatu gabe, 
hutsetik hastea unibertsitatean". 
Hala, ikasleek aukera izango 
dute euren ikasketen ibilbide 
guztia Mondragon Taldean egi-
teko. 

erdi mailakoa: mikroinformatika
Nobedadea da erdi mailako zi-
kloa, 16 eta 18 urte arteko ikasleei 
zuzenduta eta mikroinformati-
karen sistemak eta sareak jorra-
tzen dituena. "Gure bailaran, 
heziketa ziklo hau ez da eskain-
tzen eta gaur egun berebiziko 
garrantzia duen sektore batek 
heziketa zikloetan zuen hutsunea 
betetzera dator. Zikloa ahalik 
eta modu praktikoenean plan-
teatuko dugu, kontzeptuak eta 
alde teorikoa albo batera utzi 
gabe", dio Arizmendiko informa-
tika irakasle Beñat Irazabalek. 
Ziklo horretarako tailer prakti-
koa egingo dute maiatzaren 10ean 
Arrasateko Ferixalekuan (16:00).  

MGEPko Gorka Aretxagaren 
arabera, 2020rako 3.000 lanpostu 
berri sortzea aurreikusten da 
telekomunikazio, elektronika eta 
informatika enpresen sektorean.

Informatikari izateko hezkuntza 
eskaintza osoa, bailaran bertan 
Mondragon goi Eskola Politeknikoak eta Arizmendik beste 
ziklo bat aurkeztu dute; tailer praktikoa, hilaren 10ean 

4      debagoiena

OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A L D I A
Eguna: 2017ko maiatzaren 12a
Ordua: 14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena
Tokia: MU Enpresagintzako auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea 

batzar honetako akta onartzeko
2. 2016ko ekitaldiko gestio soziala aztertzea, eta, onartzea hala badagokio, eta 

2017ko gestio plana berrestea
3. UlMA Taldeari buruzko txostena  
4. 2016ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, onartzea hala badagokio
5. Auditorea izendatzea edo berrautatzea
6.  Kapitalaren ordainketa. 2016ko ekitaldiari dagozkion interesen sortzapena 
7.  2016ko ekitaldiko emaitzak banatzea
8.  POGU iii-n kooperatiben arteko finantza tresnei buruz ari den iii. idazpuruaren 

aldaketa, hala badagokio
9.  POGU iii-ren ii. idazpuruaren 1.4 atala eta Kooperatibaren Barne Araudiko  

82. artikuluaren 8. eta 9. artikuluen aldaketa, pizgarri kolektiboaren kalkulurako 
erreferentzi taulak egungo egoerara egokitzeko

10. Kooperatibaren Barne Araudiko 27. bi, 28. bi, 29. bat eta 29. lau artikuluen eta 
estatutu sozialetan kontseilu sozialeko kideen agintaldia ezartzen duen 48. hiru 
artikuluaren aldaketak, hala badagokie

11. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes Publikoko beste helburu     
 batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (iPdK)

 11.1.  2016an iPdKetatik egindako erabilerari buruzko deskargua
 11.2.  2017an iPdK-k aplikatzeko proposamena
12.  Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
13.  Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
 13.1.Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipenaren bilakaera eta itxiera
 13.2.Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
14.  Zaintza Batzordeko kideak berritzea
15.  Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
16.  Hurrengo batzarra egiteko lekua
17.  Ahalmenak eskuordetzea
18.  Galde-eskeak
 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie UlMA Hormigón Polímero, S. Coop.en ("Kooperatiba") egoitzan 

eskuragarri dituztela urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo 
ikuskaritzak egindako gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal 
izan ditzaten. 

  Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie kooperatibaren helbide sozialean dituztela eskura-
garri Estatutuetan, araudietan eta POGU iii-n proposatutako aldaketen testu osoa eta aldaketa 
horien justifikazio txostenak, eta horiek denak doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela. 

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2017ko apirilaren 21a

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.   Oñati
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ubane Madera dEBAgOIEnA
"Goizeko lehen argiarekin Ga-
tzagan hasi eta ilundu baino 
lehen Bermeora mendiz iristea 
izango da erronka, eguzkiari 
aurre hartuz. Ibilaldia taldeka 
egingo da eta ez dago taldeen 
artean lehiatzeko asmorik, soi-
lik proposatutako erronka gain-
ditzea". 

Abiapuntu horrekin, Leintz 
Gatzagatik Bermeora errelebo-
ka eta mendiz mendi 77 kilome-
troko ibilaldia egin gura dute. 
Maiatzaren 20rako, zapatua, da 
hitzordua, 07:00etan, "eguna ar-
gitzean" Leintz Gatzagako Gatz 
Museotik irten eta "ilundu au-
rretik", 21:30erako, Bermeora 
iristeko. Izan ere, asteburu ho-
rretan Arrain Azoka ospatuko 
dute Bizkaiko udalerrian, eta 
han Leintz Gatzagak bere sal-
tokia izango du, "ekimenaren 
berri emateko eta baita gatzaren 
kultura eta produktua bera ere 
ezagutzera emateko. Tailer ba-
tzuk egiteko aukera daukagu 
–gatza erauztea, gatzarekin plas-
tilina egitea…–, eta proiektore 
baten bidez ibilaldiari jarraipe-
na egitekoa ere bai", jakinarazi 
du Joannes Mendizabalek, Leintz 
Gatzagako Kultura zinegotziak.

lekuko berezia: ura eta gatza 
Ildo beretik, mendi ibilaldian 
lekukoa eramango dute, taldeek 
elkarri pasatuko diote: Leintz 
Gatzagako Hiruerreketako ura 
eta udalerrian ekoiztutako gatza, 
pote batean. Eta ibilaldiaren 
amaieran ongietorria egingo 
diete parte-hartzaileei, gatzaga-
rrek zein bermeotarrek, ze "ibi-
laldiaren helburuetako bat ha-
rreman sareak bultzatzea da", 
esplikatu du Mendizabalek.  

Historia, elkarlana eta beste 
Ibilaldiak GR38 ibilbidearen zati 
bat hartzen du, Ardoaren eta 
arrainaren ibilbidea-rena, Oion 
eta Bermeo lotzen dituenaren 
zati bat, hain zuzen ere: Leintz 

Gatzaga-Zabalandi-Urkiola-Du-
rango-Gernika eta Bermeo.

Izan ere, Leintz Gatzagako 
gatza promozionatzeaz gainera, 
helburu gehiago ere baditu ga-
tzagarrek bultzatutako ekimenak: 
"Ardoaren eta arrainaren ibil-
bidea jarraitu Leintz Gatzagatik 
hasita; Gipuzkoan, Leintz Ga-
tzagan, ekoizten den gatza Ber-
meora eramatea "bertako" gatza 
erabiltzeko; gatzaren historia 
Gipuzkoan jorratzea; barruko 
Gipuzkoa eta kostaldea lotzea; 
elkarlana, talde lana, sustatzea, 
inoren kontra lehiatu gabe, tal-
de lana eginez eguzkiari aurre 
egiteko eta taldeak osorik iristea 
Bermeora, hau da, gutxienez 

azkenengo bost kilometroak 
taldekide guztiek batera egitea 
helmugaraino". 

batzar informatiboa 
Hau guztiau 4-6 lagun bitarteko 
taldetan eta erreleboka egin 
gura dute. "Talde bakoitzak bere 
ibilbidea aukeratuko du eta nola 
eta non egin erreleboak kudea-
tuko du", esplikatu du Leintz 
Gatzagako zinegotziak. Hori bai, 
taldeak mistoak izatea gura dute 
antolatzaileek. Izena emateko: 
Oier (688 88 12 90) eta Rosa (608 
34 85 22). 

Maiatzaren 19an egingo dute 
batzar informatiboa, Leintz Ga-
tzagako Gatz Museoan, 19:00etan.  

Gatza eta ura: barnealdea 
eta kostaldea lotu guran
Oinez, mendiz mendi, taldeka eta erreleboka, leintz gatzagatik Bermeora 77 
kilometroko ibilbidea egin gura dute, Bizkaiko udalerri hartako Arrain Azoka baliatuta, 
gipuzkoako barrualdean ekoizten den gatza kostaldean promozionatzeko

Goiena komunitatea 
euskalgintza / dEBAgOIEnA

Maiatzaren 14an, domeka, ospa-
tuko da aurten Iparraldeko ikas-
tolen aldeko Herri Urrats jaia, 
(H)aizu! lelopean. Betiko moduan, 
Senpereko lakuaren bueltan 
izango da eta Debagoieneko Lo-
ramendi, Jardun eta AED eus-
kara elkarteok autobusa jarriko 
dugu bertara eroso joateko. 

Aretxabaletatik 08:45ean ir-
tengo da, Azbetik; Arrasatetik, 
berriz, 09:00etan, Garibai etor-
bidetik; eta Bergaratik, 09:15ean, 
autobus geltokitik.

Itzulera, berriz,  19:00etan egin-
go dugu.

Autobuserako txartelak Lora-
mendi, AED eta Jardun elkarteen 
egoitzetan eskura ditzakezue, 
maiatzaren 11ra arte, 12 euroren 
truke –elkarteetako bazkideek, 
berriz, 10 eurotan–.

1984an sortu zuten festa, Seas-
kak behar duen finantzamendua, 
lanak edo eraikin proiektuak 
dituzten ikastolak laguntzeko 
dirua biltzeko helburuarekin.

Iparraldeko Ikastolen 
jaira joateko 
autobusak izango dira

Debagoieneko Saharaldeba elkar-
teak dei egin du astelehenean, 
hilaren 8an, Arrasateko Herriko 
Plazan elkarretaratzea egiteko, 
19:00etan. Elkarretaratzea balia-
tuta, egun berean berrabiaraziko 
duten Gdeim Izik-en kanpalekuko 
protestetan –2010ean, Aaiunen– 
parte hartu zutenen kontrako 
epaiketa salatu gura dute.   

Debagoieneko sahararren ko-
lektiboaren presidente Saleh 
Salek-ek salatu du harrezkero 
preso dauden sahararrek "tor-
turak eta tratu jasangaitz eta 
umiliagarriak" jasan dituztela 
Marokoren eskuetatik, "Sahara 
Mendebaldea okupatzen duen 
potentziarengandik". Eta espero 
du epaiketaren emaitza "positi-
boa" izatea "presoendako eta 
sahararrendako". Salekek gai-
neratu du "haserrea" eragiten 
duela , "oraindik orain, Marokok 
ez izatea saharar herriaren ai-
tortzan oinarritutako politika, 
eta "okerragoa" dela "Nazio Ba-
tuen Erakundeak eta nazioarteak 
beste aldera begiratzea". 

Gdeim Izik-ekin 
lotutako epaiketa 
salatzeko deia

OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A L D I A
Eguna: 2017ko maiatzaren 11a
Ordua: 14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena
Tokia: UlMA Taldeko auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea 

batzar honetako akta onartzeko
2. 2016ko ekitaldiko gestio soziala aztertzea, eta, onartzea hala badagokio, eta 

2017ko gestio plana berrestea hala badagokio
3. UlMA Taldeari buruzko txostena  
4. 2016ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea, eta, onartzea hala badagokio
 4.1.  2016ko urteko banakako kontuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea
 4.2.   2016ko urteko kontu bateratuak aztertzea eta, hala badagokio, onartzea
5. Kapitalaren ordainketa. 2016ko ekitaldiari dagozkion interesen sortzapena
6. 2016ko ekitaldiko emaitzak banatzea
7.  POGU iii-n kooperatiben arteko finantza tresnei buruz ari den   

iii. idazpuruaren aldaketa, hala badagokio
8.  POGU iii-ren ii. idazpuruaren 1.4 atala eta Kooperatibaren Barne Araudiko 82. 

artikuluaren 8. eta 9. artikuluen aldaketa, pizgarri kolektiboaren kalkulurako 
erreferentzi taulak egungo egoerara egokitzeko

9. Kooperatibaren Barne Araudiko 27. bi, 28. bi, 29. bat eta 29. lau artikuluen eta 
estatutu sozialetan kontseilu sozialeko kideen agintaldia ezartzen duen 48. hiru 
artikuluaren aldaketak, hala badagokie

10. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes Publikoko beste helburu   
batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (iPdK)

 10.1  2016An iPdKetatik egindako erabilerari buruzko deskargua
 10.2  2017An iPdK-k aplikatzeko proposamena
11.  Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
12.  Kontseilu Errektoreko kideak berritzea
13.  Zaintza Batzordeko kideak berritzea
14.  Hurrengo batzarra egiteko lekua
15.  Ahalmenak eskuordetzea
16. Galde-eskeak
 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie UlMA Agrícola, S.Coop.en ("Kooperatiba") egoitzan eskuragarri 

dituztela urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo ikuskaritzak 
egindako gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten. 
Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie kooperatibaren helbide sozialean dituztela eskura-
garri Estatutuetan, araudietan eta POGU iii-n proposatutako aldaketen testu osoa eta aldaketa 
horien justifikazio txostenak, eta horiek denak doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2017ko apirilaren 18a

ULMA Agrícola, S. Coop.   Oñati

 2017ko OHIKO BATZAR NAGUSIA

DEIALDIA
Data : 2017ko maiatzaren 12an, ostirala.
Ordua: Goizeko 08:30ean lehen deialdian, 
        eta 09:00etan bigarrenean.
Tokia: AMAIA ANTZOKIAN, Arrasaten.

EGUNEKO AZTERGAIAK
1. Aktak onartzeari buruzko informe eta akordioa.
2. Memoriaren irakurketa eta onarpena
 2.1.  2016ko Gestioari buruzko akordioa
 2.2.  Plan Estrategikoaren Politika eta Estrategiak eta 2017ko 

Gestio plana onartzea.
3. 2016 urteko Kontuen azterketa.
4. 2016 urteko Emaitzen banaketa.
5. Erregimen ekonomikoari buruzko xedapen estatutarioak.
6. “Mondragon Industriarako Automatizazioa” Dibisioari eta 

Fagor Taldeari buruzko txostenak.
7. Fagor S.Coop.-eko Estatutu Sozialen 35. art. aldatzea.
8. Kooperatiba bazkideen Estatutu Sozialen 4.2 art. aldatzea.
9. Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.
10. Kontseilu Errektorea berritzea.
11. Galderak eta eskariak.

*Espresuki jakinarazten da bazkide guztiek dutela Estatutu Sozialei 
buruz proposatutako aldaketen testu osoa eta berorren txosten 
justifikatzailea egoitza sozialean aztertzeko eskubidea, eta 
dokumentu horiek dohainik eskuratu edo bidaltzeko

Arrasaten, 2017ko apirilaren 27an.
Aritz Otxandiano Campo

Errektore Kontseiluko Lehendakaria.   
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OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A L D I A
Eguna: 2017ko maiatzaren 12a
Ordua: 09:00etan lehen deialdia eta 09:30ean bigarrena
Tokia: MU Enpresagintzako auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1. Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak izendatzea 

batzar honetako akta onartzeko
2. 2016ko ekitaldiko gestio soziala aztertzea, eta, onartzea hala badagokio, eta 

2017ko gestio plana berrestea
3. UlMA taldeari buruzko txostena  
4. 2016ko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, onartzea hala badagokio
 4.1  2016ko ekitaldiko banakako urteko kontuak aztertzea, eta, onartzea hala 

badagokio
 4.2  2016ko ekitaldiko urteko kontu bateratuak aztertzea, eta, onartzea hala 

badagokio
5. Auditorea izendatzea edo berrautatzea
6. Kapitalaren ordainketa. 2016ko ekitaldiari dagozkion interesen sortzapena 
7. 2016ko ekitaldiko emaitzak banatzea
8. POGU iii-n kooperatiben arteko finantza tresnei buruz ari den iii. idazpuruaren 

aldaketa, hala badagokio
9. POGU iii-ren ii. idazpuruaren 1.4 atala eta Kooperatibaren Barne Araudiko 82. 

artikuluaren 8. eta 9. artikuluen aldaketa, pizgarri kolektiboaren kalkulurako 
erreferentzi taulak egungo egoerara egokitzeko

10. Kooperatibaren Barne Araudiko 27. bi, 28. bi, 29. bat eta 29. lau artikuluen eta 
estatutu sozialetan kontseilu sozialeko kideen agintaldia ezartzen duen 48. hiru 
artikuluaren aldaketak, hala badagokie

11. Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes Publikoko beste helburu 
batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (iPdK)

 11.1.  2016an iPdKetatik egindako erabilerari buruzko deskargua
 11.2.  2017an iPdK-k aplikatzeko proposamena
12.  Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
13.  Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
 13.1  Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipenaren bilakaera eta itxiera
 13.2  Menpeko Ekarpen Finantzarioen jaulkipena
14. Zaintza Batzordeko kideak berritzea
15. Kontseilu Sozialeko kideak berritzea
16. Hurrengo batzarra egiteko lekua
17. Ahalmenak eskuordetzea
18. Galde-eskeak
 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie UlMA Forja, S.Coop.en ("Kooperatiba") egoitzan eskuragarri 

dituztela urteko kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kontuen kanpo ikuskaritzak 
egindako gestio txostena, Batzar Nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten. 

  Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie kooperatibaren helbide sozialean dituztela eskura-
garri Estatutuetan, araudietan eta POGU iii-n proposatutako aldaketen testu osoa eta aldaketa 
horien justifikazio txostenak, eta horiek denak doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela. 

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2017ko apirilaren 28a

ULMA Forja, S. Coop.   Oñati

iker oñate dEBAgOIEnA
Azken hilabeteetako datuen gisa 
berean iritsi dira apirilekoak: 
behera doa langabeen kopurua 
Debagoienean. Dena den, sindi-
katuetako ibarreko ordezkariak 
ez daude konforme. Diotenez, 
"prekarietatearen hazkundea" 
dago Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikoak argitaraturiko zifren 
atzean. Kasurako, lan kontratu 
partzialak dituzte erdigunean. 

oñatin, beherakada nabarmenena
Debagoieneko herriak alderatu-
ta, Oñatin izan da beherakada 
nabarmenena: 39 langabe gu-
txiago daude apirilean. Ehune-
koetan adieraziz, %6,69tik 
%5,98ra jaitsi da. 

Bestetik, datu adierazgarria 
utzi du Arrasatek; izan ere, ber-
din mantendu da langabeen ko-
purua: 1.315. Ehunekoetan, lan-
gabezian da arrasatearren %12,60.

langabezia  
behera ibarrean; 
"prekarietatea", 
berriz, ez
Apirileko datuek adierazten dutenez, langabeziak 
behera egin du debagoienean. Martxoko datuekin 
alderatuta, %0,32koa da murrizketa: %9,54tik %9,22ra

"Jasotako azken datuen 
arabera, aurreko urteko maila 
bertsuan daude langabezia 
datuak. Oraindik oso urruti 

segitzen dugu europar 
batasuneko zifretatik.

enpresariek eta politikariek 
bPG eta hazkunde ekonomikoa 
gora doazela esaten duten 
bitartean, tragedia da oraindik 
horrenbeste langabe egotea. 
Gainera, horietako askok 
urtebete baino gehiago 
daramate langabezian. 
kontrabidean, gainera, 
zenbatekoari eta estaldura 
mailari dagokienez, beherantz 
doaz langabeei bideraturiko 
prestazioak.

bestalde, kalitate txarrekoa 
da egun sortzen den enplegua; 
kasurako, ohiko bilakatu dira lan 
kontratu partzialak. Hain zuzen, 
kontratu partzialen ehunekoak 
gora egin du 2016ko datuekin 
alderatuta. Gogoratu beharra 
dago, horri dagokionez, sarritan, 
partzialtasun hori ez dela 
aukerakoa, eta, batez ere, 
emakumeei eragiten diela. 
azkenik, azpimarratu 
beharrekoa da sinatzen diren 
kontratuen artean %90 baino 
gehiago direla aldi baterakoak".

amagoia lasagabaster
ElA

"Tragedia da horrenbeste 
langabe egotea"

 

"langabezia datuen inguruko 
bonbardaketa interesatuak 
ohikoak dira. errealitatearen 
argazki bat egiteko, ordea, datu 

horiek ezkutatzen digutenari 
erreparatu behar genioke.

Gasteizko Gobernuak 
Pra-eustaten datuak 
ezagutarazi ditu apirilean: 
lanbidek zenbatzen dituenak 
baino langabe gutxiago ageri da 
horietan. Hortxe lehen tranpa.

ePak emaniko datuen 
arabera, bestetik, jaitsiera xume 
bat izan du langabezia 
orokorrak. baina biztanleria 
aktiboak ere behera egin duela 
ezkutatzen digute. Hemen ere 
tranpa.

Titular ponpoxoetatik harago, 
langabezia tasak behera egin 
arren, pobre diren langileen 
kopurua gora doa etengabe. 
alegia, enplegu bat izateak ez 
ditu ongizate baldintza duinak 
bermatzen.

Finean, herritarrok pobreziatik 
aterako ez gaituzten enpleguak 
onartu behar izaten ditugu sarri; 
horretara garamatza 
prekarizaturiko lan merkatuak. 
egia esan, zinez paradoxikoa da, 
lana soberan egonda, enplegurik 
ez egotea".

xabier llodio
lAB

"Pobre diren langileen 
kopurua hazi egin da" 

"lan kontratuen kopuruari 
dagokionez, egoeraera 
gutxika-gutxika hobetzen doan 
arren, beharrezkoa da sortzen 

den lanaren kalitateari 
erreparatzea. batez ere, 
zenbakiek egoeraren irakurketa 
okerrera garamatzatelako. 
esaterako, lan-kontratu 
partzialak gora egin duela 
ezkutatzen dute.

lan-kontratu partzialek 
kolokan jartzen dituzte langileen 
eskubideak; horrela, enpresek 
erraz manipula ditzakete 
langileak, hainbaten artean, 
hitzarturikoak baino ordu 
gehiago sartaraziz eta 

soldataren zati bat beltzean 
jasoaraziz. egun, inork ez du 
hori kontrolatzen. bada, lan 
baldintza prekarioak dira nagusi.

bestalde, aintzat hartu behar 
ditugu 45 urtetik gorako 
langabeak. Horiek are zailago 
dute lana bilatzeko jarduna; zer 
esanik ez, zein baldintza 
eskaintzen zaizkien.

2012an PPk bultzaturiko lan 
erreforma indargabetu beharra 
dago gisakoei aurre egiteko; 
urrats baliagarria litzateke".

iñaki temPrano
ccOO

"egia da langabeziak 
beherakada xume bat izan 
duela, baina sinatzen diren 
kontratu gehienak aldi 

baterakoak dira oraindik. Hori 
horrela, sortzen den enplegua 
prekarioa da. Horri men eginez, 
aipatzekoa dugu eaeko datua: 
igarozkotasuna %92 ingurukoa 
da autonomia erkidegoan. Datu 
kezkagarria da hori.

bestalde, gogorarazi 
beharrekoa langabeen artean 35 
urtetik beherakoak eta 45etik 
gorakoak direla nagusi. 
esangura handiko datua dugu 
aipaturikoa.

Hori guztia esanda, uGTk 
eskaera argi bat egin gura dio 

eusko Jaurlaritzari: PPrekin 
sinatuko dituen hitzarmenak 
eskaintzen dizkion bitartekoak 
herriarengan inbertitu ditzala, 
eta ez, lehenago egin izan duen 
gisara, murrizketak aplikatzeko. 
Gogoratu eusko Jaurlaritzak diru 
sarrak bermatzeko errentarekin 
(DSbe) eginikoa: kontsumo 
Prezioen indizearekiko (kPi) 
berritu zuen DSbe, bere legeari 
jaramonik egin gabe. Ondo 
bidean, aintzat hartu behar luke 
gutxieneko soldatak izaniko 
%8ko igoera". 

maite aliste
UgT

"Sortzen den enplegua 
prekarioa da"

"lan kontratu partzialek 
gora egin dute nabarmen" 
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Erremolkea

MIKel BIAIN BerrAoNDo
OñATIKO AlKATEA

OñATI

Egia da ohitu egiten garela 
egoera ezohikoetara. Egun 
batetik bestera, paisaian 
agertzen den elementu hori, 
denbora igaro ahala, edozein 
zuhaitz, iturri edo eserleku 
balitz bezala, paisaia 
bilakatzen denean bezala.

Horixe bera gertatu da 
Arrasateko Ospitaleko 
erremolkearekin. Paisaian 
barneratutako elementu bat 
gehiago bilakatua, halako 
batean, zure gertuko bat 
ospitalera joan eta bertako 
bisitaren berri ematen dizun 
arte. "Medikuak esan dit ez 
dela kamioiko erresonantziaz 
fio eta Gasteizen 
erresonantzia egiteko txanda 
eman dit". Orduan 
konturatzen zara ohikoa 
bihurtu den hori ez dela 
normala. 

Murrizketa, pribatizazio eta 
esternalizazioak dotorezia 
handiz egiten dira garaiotan, 
oso modu sofistikatuan, 
erabiltzaile, onuradun edo 
zergadun hori ez 
konturatzeraino askotan. 
Nork igarriko du mediku 
batek egun baten 10 kontsulta 
beharrean, 20 ematen baditu. 
Edo irakasle batek 17 ikasle 
beharrean 25 hartzen baditu. 
Krisiaren izenean, dena da 
egingarri, moldagarri, eta 
salgarri. 

Eta medikuak edo 
irakasleak, irribarrea galtzen 
ez duen bitartean, igarri ere 
ez agian.

Baina badago elementu bat 
beti hor dagoena. 
Disimulatzen edo ezkutatzen 
zaila dena. Arrasateko 
Ospitaleko erremolkea da. 
Martxoan bete dira 5 urte 
"behin-behinekoz" ekarri zela 
Granadako enpresa baten 
eskutik.

Zumarragako Ospitalearen 
eta Arrasatekoaren artean 
partekatu zen, hasiera 
batean. Ondoren, 
Zumarragako Ospitalean 
erresonantzia unitate finkoa 
eraiki zen 2014an eta ordutik 
erremolkea Arrasaten dago 
geldirik. Ospitale berriaren 
ondoan. Errobera azpietatik 
belar kimu berdeak ageri 
zaizkio; agian, krisia 
pasatzear dagoen 
adierazgarri.

Politika publikoen eta 
lehentasun politikoen 
paradigma oso grafikoa. Oso 
garbi ikusten ez diren 
inbertsioetan, beti dago 
aukera ez inbertitzeko, edo 
inbertsio mugikor bat 
egiteko. 

Ez naiz ni publikoaren eta 
pribatuaren artean 
basamortua ikusten duen 
horietakoa. Oreka egokia 
bilatzean dago beti gakoa. 
Baina ez dezagun iparra 
galdu. 

Oinarrizko zerbitzu 
publikoek erabat publikoak 
izan behar dute, eta helburu 
horretara beharrezko 
inbertsio eta baliabide 
publikoak bideratu behar 
dira. Dirurik ez dagoela 
esatea tranpa da. Izatekotan, 
diru publikoa beste inbertsio 
batzuetara lehenetsi izana 

litzateke arrazoi bakarra. Ez 
gaitezen engainatu.

Batu ditzagun indarrak. 
Eskatu diezaiogun 
Jaurlaritzari Arrasateko 
Ospitale berrian 
erresonantzia unitate finkoa 
jartzeko behin betiko 
inbertsioa egiteko. 

Debagoieneko herritarrok 
horrenbeste merezi  
dugulako.

Zorionak eta mila 
esker!

Iosu elorzA AlBerDI
BErgArA KIrOl ElKArTEA

BErgArA

Urte osoko lan gogorraren 
ostean, helburua lortu dugu, 
txapeldunak gara, eta 
datorren denboraldian 
Ohorezko Erregional Mailan 
izango gara berriz. Zorionak 
eman jokalari eta 
entrenatzaile taldeari 
egindako denboraldi 
bikainagatik.

Beraiekin batera, lorpen 
hau posible egin dutenei, 
eskerrak eman nahiko 
nizkieke: partidu guztietan, 
etxean zein kanpoan, alboan 
izan zaituztegun bazkide, 
guraso, lagun eta zale guztioi, 
mundialak zarete! Harrobiko 
gainontzeko entrenatzaile eta 
jokalariei, bereziki, Lehen 
Mailako Erregionaleko 
taldekideei, lehen taldeari 
emandako laguntzagatik. 
Edozertan laguntzeko prest 
gure ondoan izan zaituztegun 
guztioi eta klubeko babesleei. 
Ekainaren 10eko Mahonero 
Egunean espero zaituztegu 
guztiok.

Ezin ahaztu orain bi urte 
gurekin batera proiektu 
honetan hasi ziren Pedro Rico 
eta Iñigo Zaitegirekin, 
garaipen hau zuena ere bada. 
Eta, nola ez, zuzendaritza 
taldeko lankideak. Momentu 
on eta txarretan, bat eginda, 
indarrak batu eta elkarrekin 
hau guztia aurrera ateratzeko 
egindako lanagatik. Zuek ere 
mundialak zarete! 

Zorionez, ametsa ez da 
amaitu, eta oraindik gauza 
handiak ditugu jokoan. 

Mila esker denoi; aupa 
Bergara!

Iñigo Iñurrategiri 
erantzuna

Iosu elorzA, GArBIñe elorzA, JABI 
orBeA, JABI IBArrA, IruNe AlBerDI, 
MArTIN AlBerDI, osKAr NAvArro, 
vIceNTe PIñero, ANToNIo reTes, 
ANGel JIMeNez, J. luIs 
ArIeTAleANIzBeAsKoA , ANToNIo 
PATo, MANu DIAz, eNrIKe NIeTo, 
AITor BlANco eTA MIGuel BAsTerrA
BErgArA KIrOl ElKArTEA

BErgArA

Aurreko astean Iñigo 
Iñurrategik GOIENAn 
idatzitakoari erantzun nahiko 
genioke.

Uste dugu oso arriskutsua 
izan daitekeela gai baten 
gainean inongo informazio 
gabe idaztea. Eta are 
arriskutsuago izaten da, 
askotan, kasu zehatz bat 
hartuta orokortasunetan 
erortzea.

UDAk duen euskara plana 
goraipatzea bazen zure 
helburua, ados egon gaitezke. 
Baina ba al dakizu Bergara 
Kirol Elkarteak ba al duen 

euskararen erabilera 
sustatzeko horrelako planik? 
Norbaitekin hitz egin duzu 
informazio eske gaiaz idatzi 
aurretik? Klubera iristean, 
zuzendaritza honen 
lehentasunetako bat, beste gai 
batzuen artean, euskararen 
erabilera sustatzea zela argi 
utzi genuen, eta Bergarako 
Udalarekin batera euskara 
plana dugu martxan; emaitza 
positiboekin, gainera. Barne 
komunikazioa, formakuntza 
saioetan eta sare sozialetan 
euskara hutsean aritzea, 
gurasoen bilerak ele bitan 
egitea… ez dira gauza berriak 
gurean, baina, galdetzen ez 
baduzu, normala ez jakitea. 
Noski, ez gara perfektuak, 
akatsak ere egiten ditugu eta 
beti izango dugu zertan 
hobetu. 

Lehen aipatu bezala, 
informazio gabe idaztea 
bezain arriskutsua da kasu 
zehatz batetik 
orokortasunetara pasatzea. 
Eguneroko bizitzan bezala, 
euskaraz dakitenei, 
erabiltzeko konpromisoa 
hartzeko eskatu behar diegu, 
baina euskaraz ez dakitenek 
ere eskubide osoa izango dute 
entrenatzen jarraitzeko; 
gurean, behintzat. 

Akatsak onartuz, uste dugu 
zuzenagoa izango litzatekeela 
gutariko edonorekin 
harremanetan jarriko bazina 
eta martxan ditugun 
ekimenak ezagutu. 
Bergarakoa izanda, are 
errazagoa duzu. Harriak 
botatzea baino, hobe ideiak 
ematea euskararen 
sustapenaren alde.

gutunak: karaktereak, gehienez: 2.000 (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, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus

erantzun-gutuna • aldarrikapen-gutuna • kexa-gutuna

amodio-gutuna • eskertza-gutuna • eskari-gutuna

Idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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"Deituko didala esan dit. Baina, oraindik ez dut deirik 
jaso. –17etan deituko dizut, maitia–. Baina, deirik ez. 
Seguruena zerbait garrantzitsua suertatu zaiola. 
Pazientzia izan, emakumea, deituko dizu eta. Baina ez 
badit deitzen? Horrek esan nahi du ez nauela maite? Eta, 
zerbait gaizki egin badut? Bada, ez badit deitzen, ez diot 
deituko. Bueno, agian, arrazoi potolo batengatik ez dit 
deitu. Jo, baina, zergatik ez dit deitzen? Zer egin dut 
gaizki?".

2017ko emakume gazte batek idatzitako testua izan 
zitekeen. 

Nik neuk idatzitako testua, agian. 
Bada, ez. 
Dorothy Parker idazlearen A telephone call ipuinaren 

egokitzapena da. 1928an idatzitakoa. 
Ameriketako Estatu Batuetako lege lehorraren garaiko 

emakumearen egoera salatu nahi izan zuen testu honen 
bitartez. 

Emakume gehienek 
etxeko-andre finak, ama 
onak eta ederrak izan 
nahi zuten. 

Senarra zoriontsu  
mantentzea zen beraien 
helburu bakarra. 

Eta ezkontzen ez ziren 
neskak ezkonduta zeuden 

gizonen amorante izateaz konformatzen ziren. Telefono   
horren zain zeuden amoranteak. Eta, noski, Dorothy   
Parkerrek gogor kritikatu zuen emakumeek bizi zuten 
egoera. Bai emazte perfektuak zirenak, baita amorante 
perfektuak zirenak ere. Azken finean, egoera bertsuan 
zeuden denak: gizonen menpe.

 Parkerren hitzak irakurrita, garai hartatik hona ezer 
gutxi aldatu dela esango nuke. Nik ere inoiz horrela 
pentsatu eta sentitu izan dudalako. Telefono horren zain 
egon naizelako. Eta, ziurrenik, zu ere bai. 

Baina, aizu. Emakumeen aldeko borroka inoiz baino 
indartsuagoa omen. Manifestazioak ugariak dira. 
Lasterketak, zer esanik ez! 

Gure independentziaren alde borrokatzen ari garen 
emakume askeak gara. Manifestazioen ondoren eta 
lilatoiak korritu ostean, telefonoak noiz joko duen zain 
dauden emakume askeak.

Telefono dei bat

zABAlIK

AINhoA vITorIA

lEGE lEHorrArEn 
GArAiko 
EMAkuMEArEn 
EGoErA SAlATu nAHi 
izAn zuEn

Euskaldunok jende gisa

MANex AGIrre
hTTPs://lABUr.EUs/vl50g

Euskaldunok jende gisa 
atsegin gara Madrilen, baina 
ez euskaldun gisa. Joseba 
Tapiaren ahotsak dakartza, 
hamar urte bete berri dituen 
diskoan, Bitoriano Gandiagak 
1977an idatzitako hitzak, eta 
galdetu Itziar Ituñori ea 
aktualitaterik baduten, aste 
honetan bizi izan baitu bere 
haragitan jende gisa atsegin 
dutela han, baina ez gehiago. 
[...] Eztabaidari ihes egin zale 
ez bazara, eta euskal auzia 
urrun samar bizi duten lagun 
eztabaida-zaleak badituzu, gai 
egokiagorik gutxi, pipertzeko. 
Eta solaskide amorragarri 

samarrak izan daitezke, 
bereziki, espainiarrak 
(espainiar ezkertiarrak 
oraindik amorragarriago, 
esango nuke; eta bai, 
orokortzen ari naiz, plazer 
baita noiz edo noiz kategoriko 
samar jartzea, 
pulpitu-zaletasuna 
konfesatzea), beraien ustez 
iritzi ondo formatua baitute 
gure "arazo" honetaz, baina 
hizketan hasi eta laster 
ikusiko diozu diskurtsoari 
kolore bakarra duela, norabide 
itxian datorrela, informazio eta 
kontraste faltak eragindako 
hutsaltasuna duela.

Ba ni jardun izan naiz, lagun 
minekin, eta mimoz gogoratzen 
dut, adibidez, Burgoseko bati 
gure herrietako umeek 

euskaraz hitz egiteko joerarik 
ez dutela esan nionekoa, eta 
nola adierazi nion horrek 
sortzen zigun ezina, eta bere 
argudiaketa libertario 
samarra, umeen 
aukera-askatasuna 
aldarrikatuz; edo, beste behin, 
sutsuki erreferendum baterako 
dugun eskubidea defendatzen 
ari nintzela, Huelvako lagun 
batek nola esan zidan guk nahi 
genuena egitea geneukala, 
baina nafarrei, gaixo horiei, 
bakean uzteko behingoz. 
Gerora, ika-mikak oroitu eta 
argudio berriak asmatzera 
jostatzen naiz, diskusioa 
berritzera, eta amets egiten dut 
beti ni irteten naizela irabazle, 
hau da, konbentzitu egiten 
dudala bestea, gizajoa ni.

hAndIK ETA hEMEndIK
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Bost debagoiendar 
Errumanian

Uztailaren 25etik 29ra 
Errumanian egingo den Red 
Bull Romaniacs Hard Enduro 
Rally proban parte hartuko 
dute bost debagoiendarrek: 
Oñatiko Unai Lopezek, Xabier 
Arnaizek, Gorka Guridik eta 
Gorka Egañak eta Arrasateko 
Luis Rey Nuñezek.
Duela bi urteko lasterketan 
izan ziren parte hartzen bost 
horietako hiru: Arnaiz, Rey 
Nuñez eta Guridi. Eta Guridi 
izan zen amaitu zuen bakarra. 
Arnaizek min hartu zuen eta 
Rey Nuñezek matxura 
mekanikoa izan zuen.
Beste biendako lehenengo 
aldia izango da. 

ITUrrI OnETIK

Labegaraietako 
tirolina konpondu 
egin dute 
Pozik hartu du Bergarako 
Labegaraietako parkeak duen 
erabiltzaile ugarietako batek 
bertako tirolinaren 
konponketa. "Umeekin joaten 
gara Bergarako parke 
horretara, eta tirolinan ibiltzea 
da haiek gustukoen duten 
ekintzetako bat. Pena handia 
hartu genuen norbaitek apurtu 
egin zuelako; baina konpondu 
egin dute, eta asteburu luze 
honetan ederki aprobetxatu 
dugu". 

ubane maDera

gOrA ETA BEhErA

hAU BE BAdOgU!

@iurkullu: "#Kupoa. Akordio 
horrek Euskadi eta Estatuaren 
arteko aldebikotasun 
finantza-harremanetan 
ziurtasuna bermatzen du. 
Akordioa bikaina da".

@ArnaldoOtegi: 
"Aurrekontuak PPrekin 
adostu eta gero, antzerki 
denboraldia bukatutzat eman 
du PNVk".

@NaguaAlba: "Kupoaren 
negoziaketa eta aurrekontuak 
bateratzea axolagabekeria da; 
euskal herritarren eskubideak 
alderdi ustel baten menpe 
jartzea da" (itzulita).

#Kupoa eta 
aurrekontuak, hizpide

Asteartean estreinatu zen La 
casa de papel telesaila, eta 
sare sozialetan boikota 
egiteko deia zabaldu zuten, 
Itziar Ituño aktorea euskal 
presoen eskubideen alde 
azaldu delako. Egoeraren 
aurrean, hainbat erabiltzailek 
elkartasun mezuak partekatu 
dituzte:

@XabierEuzkitze: 
"Elkartasun era1ekoa 
#itziarituño-ri Askatasunak 
eta Giza Eskubideek zergatik 
egin behar dute talka 
lanerako eskubidearekin?".

Itziar Ituñori 
elkartasun mezuak

Langileen Nazioarteko Eguna 
izan zen astelehenean, eta 
sare sozialak euskarazko 
aldarrikapenekin bete ziren, 
#maiatzak1 traola trending 
topic bilakatuta:

@uonederra: "Batasunak 
indarra dakar, baina 
#maiatzak1 elkarrekin ez 
egiteak esango nuke ez duela 
indarra kentzen, akaso 
kontrakoa".

@mikelsanjo6: "Borrokatu 
lanak langileriaren 
duintasuna lortzeko 
#maiatzak1".

#Maiatzak1 'trending 
topic' izan da

oihana Elortza BErgArA
Euskadiko Eslalom 
Txapelketako finala jokatu 
zuten zapatuan Bergarako 
Udal Pilotalekuan, eta etxeko 
batek lortu zuen sari nagusia, 
Aritz Bikuñak.
zorionak! 
Eskerrik asko. Oso pozik 
nago, ez nuen irabazterik 
espero.
aurkariengatik diozu?
Ezagutzen nituen, baina ni 
urduri samar nengoen egun 
hartan.
zergatik? 
Etxean jokatzen nuelako, 
Bergaran. 
baina han zeuden etxekoak eta 
lagun batzuk ere animoak 
ematen. 
Bai, eta hori asko eskertzen 
dut, asko. Dena dela, urduri 
ere jartzen naiz. Kanpoan, 
agian, lasaiago ibiltzen naiz. 
Baina etxean eta, gainera, 
familiakoak eta lagunak 
begira daudela... Hala ere, 
asko eskertzen diet ni 
ikustera Udal Pilotalekura 
etorri izana.  

nolakoa izan zen proba? 
Hiru proba egin behar 
genituen bakoitzak. 
Zirkuituak, ibilbide txikiak, 
ziren, baina ezberdinak. 
Lehenengo probaren bigarren 
zatia, esaterako, oso zaila izan 

zen. Hori izan zen zailena, 
niretako. Gurpil aulkia ondo 
maneiatu behar duzu eta 
trukoak jakin behar dira 
jarritako oztopoa eta lerro 
zuzena ez zapaltzeko. Eta 
proba hartan zaila izan zen 

hori. Baina lortu nuen ahalik 
eta denbora laburrenean 
egitea eta eta oso pozik nago.
eta euskadiko txapelduna izanda, 
espainiako txapelketara orain?
Ez dakit oraindik. Txapelketa 
horretara joateko gutxieneko 
markak lortu behar dira eta 
ez dakit iristen naizen edo ez. 
Datozen egunetan esango 
didate hori. Espainiako 
aurtengo txapelketa Granadan 
egingo dela uste dut. 
noiz eta nolakoak izaten dira 
entrenamendu saioak? 
Astean behin entrenatzen 
naiz; ordu eta erdiko saioa 
egiten dut astelehenero. 
Txapelketan bezala, oztopoz 
betetako ibilbide bat jartzen 
dut eta ahalik eta denbora 
laburrenean egiten saiatzen 
naiz, akatsik egin gabe. 
non ikusten duzu hobetu beharra? 
Aulkiaren maneiuan. Nahiko 
ondo moldatzen naiz, baina 
hobetu beharra daukat. 
Jartzen ditugun konoak eta 
marrak ez ukitzen saiatu 
behar dut, eta, hori azkar 
baldin bada, hobeto.  
badakit bisita gidatu bereziak ere 
egin zenituela txapelketa 
egunean. 
Bai. Kar-kar-kar. Lehiatzera 
etorri ziren lagun batzuek ez 
zuten Bergara ezagutzen, 
lehenbiziko aldia zuten 
hemen, eta herria erakusten 
aritu nintzaien.   

Aritz Bikuña, zapatu goizean Bergaran egindako txapelketan. imanOl SOrianO

"Aulkiaren maneiua 
hobetzen jarraitu behar dut"
aritz bikuña EUsKAdIKO TxAPEldUnA EslAlOMEAn

PrOTAgOnIsTA



EgUBAKOITzA  2017-05-05  goiEnA AldizKAriA10    arrasate

iker oñate ArrAsATE
Asmobi ixteko asmoak ez ditu 
ezustean harrapatu bertako lan-
gileak. Azaldu dutenez, galda-
ragintza enpresak urteak zeroa-
tzan egoera ekonomiko "kaska-
rrean" korapilatuta. "Azken 
urteetan, ostera, nekez ordaindu 
zitzakeen maileguak eskatzen 
jardun du Asmobik. Alegia, zir-

kulu amaiezin batean zegoen 
sarturik: eskaturiko mailegu 
horiek ordaintzeko maileguak 
eskatzen zituen. Gero eta kez-
kagarriagoa zen egoera".

24 urteko ibilbidea
1993ko otsailaren 11n jaio zen 
Asmobi; beste enpresa batzuen-
tzat lanean jardun du ordutik, 

galdaragintzari loturiko lehen-
gaiak ekoizten. Besteak beste, 
trenbideen, energia berriztaga-
rrien eta makinen sektoreetara 
bideratu du ekoizpena. Zehatz 
esanda, azken urteetan, batez 
ere, trenbideen sektorea izan 
dute erdigunean.  

24 urte besterik ez du enpre-
sak, baina gorabehera ugari bizi 

izan ditu tarte horretan. Batetik, 
"urte oparoak" bizi izan ditu, 
langileen hitzetan: "Oso urte 
onak bizi izan ditu Asmobik; 
Duela zazpi urte, adibidez, 
2010ean, lan asko zegoen, eta 
orduak sartu behar izaten ge-
nituen, ekoizpenaren tamaina 
zela eta". 

Bada, enpresak azkeneko ur-
teetan izandako gainbeheraz 
galdetuta, "kudeaketa txarrari" 
egotzi diote errua langileek. 
"Diru larregi inbertitu da, eta 
inbertsio horietako batzuk ez 
dira egokiak izan. Horrek zor 
izugarria ekarri dio Asmobiri". 
Enpresak 2013 eta 2016 urte bi-
tartean izan du beherakada na-
barmenena.

Enpresako zuzendaritza tal-
deak, berriz, ez du GOIENArekin 
gaiaz berba egin gura izan. 

32 langileko enpresa
Guztira, 32 langile ditu enpresak, 
25 eta 59 urte bitartekoak. Ho-
rien arabera, egoera ekonomikoaz 
jakitun eta enpresaren jarrai-
pena bermatu guran, bitartekoak 
jartzen jardun dute azken ur-
teetan: "Geure esku zegoen guz-
tia egitea erabaki genuen. Ba-
tetik, uko egin genion paga 
gehigarria jasotzeari; hiru urte 
daramatzagu halako ordainsa-
ririk jaso barik. Bestetik, urtean 
hitzartutakoak baino 70 ordu 
gehiago sartzen jardun dugu 
azken hamar urteetan".

Ahaleginak ahalegin, egoera-
ri buelta eman ez, eta enplegu-e-

rregulazio prozesuari ekin zi-
tzaion; hala jardun du azken sei 
hilabeteetan. Esan beharra dago 
egungo gerenteak bi urte daroa-
tzala karguan. 

Gaur-gaurkoz, hala ere, enpre-
sa ez dago guztiz itxita. Egun, 
sei langilek jarraitzen dute la-
nean, enpresa itxi aurretiko 
azken jardueretan murgildurik. 
"Lan horiek amaitzean, guztiz 
etengo da Asmobiren jarduera. 
Orduan kaleratuko dituzte orain-
dik lanean dirauten langileak", 
adierazi dute. 

kontratuen etetea, atzeratuta
Enpresako langileek asteartera-
ko, maiatzaren 2rako, egin zuten 
kontratuen etetea sinatzeko hi-
tzordua. Langile talde bat bildu 
zen enpresa kanpoan, 12:00 in-
guruan. Dena den, bertaratu 
zirenean, dokumentazioa pres-
tatu gabe zegoela esan zieten; 
ezin izan zuten ezer sinatu. Edo-
zelan ere, astean zehar deituko 
zieten abisua jaso zuten, behin 
betiko kontratu etetea sina ze-
zaten. Azkenean, baina, martitzen 
arratsaldean bertan hasi ziren 
adosturiko kontratu eteteak si-
natzen. 

Asmobiko hainbat langile, martitzenean, enpresaren aurrean. iker OñaTe

Asmobi enpresa, ixteko 
prozesuan murgildurik
Urte luzez izan dituzten arazo ekonomikoei buelta eman ezinda, Arrasateko 
galdaragintza enpresak ateak ixteko prozesua hasi du. gaur egun 36 langilek osatzen 
zuten eta horietako batzuk asteazkenean hasi ziren kontratuen etetea sinatzen

lAnGilE BATzuk 
ASTEAzkEn 
ArrATSAldEAn HASi 
zirEn konTrATu 
ETETEAk SinATzEn

Xabi Gorostidi ArrAsATE
Aita Menni enpresak kudeatzen 
duen Iturbide egoitzako langi-
leek euren ordezkapen sindika-
la egiten duen enpresa batzordea 
desegiteko lege prozedura akti-
batuko dute. Hala jakinarazi 
zuten pasa den egubakoitzean 
helarazitako prentsa oharrean, 
eta maiatzaren 17an egingo den 
puntu bakarreko batzarrean 
bozkatuko dute batzordea dese-
gitearen alde. "Enpresa batzor-
dea izan beharko litzateke gure 
aldarrikapenak egiteko berezko 
organoa. Baina langileen gehien-

goak hartutako erabakiei kasu-
rik egiten ez dienez, prentsa 
oharra ateratzea erabaki genuen 
gure egoera gizarteratzeko as-
moz", adierazi du langileen 
gehiengoa ordezkatzeko lantal-
deak.

lan egutegia adibide gisa
Oharrean jasotzen zenez, gehien-
goaren interesak defendatu beha-
rrean, euren interesen arabera 
jokatu izanak eragin du batzor-
dearen eta langileen arteko haus-
tura, eta lan egutegiaren auzia 
jarri zuten adibidetzat.

Urtarrilaren 30ean egindako 
batzarrean, lan egutegia onartu 
edo ez bozkatu zuten. Aurretik, 
enpresa batzordeak kontzentra-
zioak eta prentsa oharrak egin 
zituen lan egutegi justua alda-
rrikatzeko. Batzar hartako aktan 
jasotzen denez, langileen gehien-
goak bozkatu zuen proposatzen 
zitzaien lan egutegia onartzearen 
alde. Hain zuzen, 26tik 18k eman 
zuten aldeko botoa, eta, bide 
batez, eskatu zuten lan egutegi 
justua aldatzeko ekintzak etetea. 
Baina hori onartu beharrean, 
kontzentrazioak egiten, pankar-
tak jartzen eta prentsa oharrak 
bidaltzen jarraitu dutela adie-
razi zuten.

kasu gehiago
Haustura eragiteko beste argu-
mentu batean, langileen gehien-
goak lan-jarduna handitzeko 

eskaria babestu zuela adierazten 
zuten, baina enpresa batzordeak 
ez zuen onartu eta ez zion eska-
ria zuzendaritzari helarazi. Oha-
rrean adierazten zenez, Aita 
Menniko zuzendaritzari lanpos-
tuen errotazioa lortzeko eskaria 
ere helarazi zion enpresa ba-
tzordeak, aurrez langileei gal-
detu gabe. CCOO sindikatuak 
praktika horiek onartzea eta 
babestea ere kritikatu zuten.

udalaren oharra
Apirilaren 27an agerraldia egin 
zuen enpresa batzordeak Iraba-
zi eta Baleike alderdietako or-
dezkarien babesarekin, udaletxe 
parean. Udalak oharra kaleratu 
zuen, bertan eta herrian bana-
tutako eskuorrietan bi udal lan-
gileren izenak erabili eta haien 
kontra egindako lintxamendua 
salatzeko.

enpresa batzordea desegiteko 
prozesua aktibatuta Iturbiden
langileen gehiengoaren interesen aurka jarduteagatik 
egin dute muturreko erabaki sindikala hartzearen alde

Goienagusi elkarteak, Arrasa-
teko Udalarekin lankidetzan, 
Pueblos malditos de Euskal He-
rria: Agotes, Judíos hitzaldia 
antolatu du maiatzaren 10erako. 
2016-2017 ikasturteko ekintza 
garrantzitsuenetakoa izango da, 
batez ere, Toti Martinez de Lezea 
izango delako hitzaldia eman 
go duena. 

bi ordutik gora
Jende asko hurbildu daitekeela 
kontuan izanik, Kulturateko 
areto nagusian egingo dute saioa. 
10:00etan hasiko da, eta 12:15ean 
amaitzea espero dute antolatzai-
leek. Elkartearen izaerari ja-
rraiki, ekitaldi irekia eta doakoa 
izango da.  

Toti Martinez de 
Lezearen hitzaldia 
martitzenean
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E.A./M.T. ArrAsATE
Bakarrik bizi diren 80 urtetik 
gorako pertsonen bizi baldintzen 
inguruko txostena aurkeztu du 
Udalak. Atiempo enpresaren 
bitartez egin dute azterketa, eta, 
emaitzen arabera, oro har, per-
tsona horiek "bizimodu ona" 
daukate, nahiz eta "bete beha-
rreko hutsune batzuk" badiren.

417 dira etxean bakarrik bizi 
diren 80 urtetik gorako arrasa-
tearrak, eta 349k erantzun zuten 
inkesta: 287 emakumezkok eta 
62 gizonek. Nabarmentzekoa da 
guztiek diotela eurek nahi du-
telako bizi direla bakarrik.

"Orokorrean begiratuta, ikus-
ten da adin horretako pertsonek 
bizimodu ona eta gauza askotan 
oso ona dutela. Badaude landu 
beharreko hutsune batzuk, bai-
na oso positiboa izan da, eta 
pozik gaude", dio Amaia Azpia-
zuk, Gizarte zinegotziak.

aztertutako arloak
Bakarrik bizi diren gehienek 
senitartekoak gertu dituzte –282– 

eta ia eguneroko harremana 
dute haiekin –298–. Bestalde, 
elkarrizketatutakoen %74 –261– 
egunero jartzen da harremane-
tan lagunekin.

Txostenak jasotzen duenez, 
bakarrik bizi diren pertsona 
nagusiek badute kalera atera-
tzeko ohitura. Hala, 280k erantzun 
dute egunero ateratzen direla; 
51 astean behin ateratzen dira, 
gutxienez; bost pertsona bi as-
tean behin, eta hamahiruk esan 
dute ez direla etxetik irteten.

Menpekotasunari dagokionez, 
%64k ez dute inolako mendeko-
tasunik. Hala, 127 dira menpe-
kotasun egoeran daudenak, 
neurri batean edo bestean. 

Bestalde, galdetutakoen artean, 
245ek adierazi dute beharrak 

"aseta" dituztela eta gainontzeko 
104rek "gabeziak" dituzte.

Bizi baldintzei dagokienez, 
gehienek –257 pertsona– igogai-
lua dute etxean eta 275 dira bai-
nugela egokituta daukatenak.

Prebentzio lana 
Azterketa egiteaz gain, 346 etxe-
bizitzatan su-detektagailuak ja-
rri dituzte eta etxebizitza horien 
plano bat, krokis bat, suhiltzai-
leei helarazi zaie. "Sute kasu 
batean-edo errazago lan egitea 
ahalbidetzen duelako" egin dute 
hori. Aztertu dituztenen 57 etxe-
bizitzatan identifikatu dute arris-
kuren bat edo beste.

Denera, azterketatik hasi eta 
krokisak egiteraino, proiektuak 
48.496,80 euroko kostua izan du.

Udalak azaldu du langileek 
zerrenda bat egin dutela azter-
tutako pertsona guztien izen-a-
bizenekin eta haien beharrekin, 
horiei jarraipena egiteko asmoz. 
Horrez gain, "urtero egin beha-
rreko kontu bat" izan beharko 
litzatekeela dio Aspiazuk.

Txostenaren aurkezpena Arrasateko udaletxean. enekO azurmenDi

417 adineko bizi dira 
bakarrik Arrasaten  
Bakarrik bizi diren 80 urtetik gorako arrasatearren inguruko txostena egin du Udalak, 
eta, azterketek jasotzen dutenez, oro har, "bizimodu ona" dute pertsona horiek. 
gehienek senitartekoekin eta lagunekin harreman jarraitua eta gertukoa daukate

"orokorrEAn 
BEGirATuTA, ikuSTEn 
dA Adin HorrETAko 
PErTSonEk BiziModu 
onA duTElA"

Danimarkan, hiru aldiz gutxiago

Duela 10 urte Danimarkan 270 udal zeuden eta gaur egun, 
berriz, 98 udal besterik ez dago. Horren arrazoiak ulertzeko 
errazak dira: udal txikiek ez zeukaten baliabide nahikorik 
euren kabuz aritu ahal izateko. 

Gaur egun Danimarkako udal batek 58.600 bizilagun dauzka, 
batez beste. Euskadik 250 udal dauzka eta udal horien batez 
besteko biztanleria 8.600 pertsonakoa da. Danimarkako erabaki 
hau Debagoienean ezarriko balitz, udal bakarra izango 
genukeela pentsatu behar dugu. 

Zenbaki hauek ez lirateke kezkagarriak izango gu Danimarka 
baino aberatsagoak izango bagina. Baina, tamalez, ez da 
horrela. Danimarkako soldatak gure soldatak baino bi aldiz 
handiagoak dira. Euskadin daukagun administrazio sarea 
pisutsua da, lau mailaz osatuta baitago. Krisialdiaren eraginez 
administrazioen itomen maila handia da. 

Beraz, geure aldean aberatsagoa den Danimarkak bere 
administrazioa egokitu eta arrazionalizatu behar izan badu, 
noiz egokituko zaigu guri beste horrenbeste egitea?

nIrE UsTEz

AITor oroBeNGoA

ane viTOria

Testigantzak jasotzeko gertu
Otsaileko osoko bilkuran, frankismoaren aurkako kereila kriminala jartzea 
onartu zuen udalbatzak. Hori egiteko, Francoren diktadura jasandako 
herritarren testigantzak biltzeko bulegoa jartzea adostu zuten, eta 
asteartean zabaldu zuten. bazen egongo da, ekainaren 16ra arte, marijo 
axpek kudeatuko du, eta herritarrei bertan parte hartzeko dei egin diete.

Maiatzaren 7an, domeka, egingo 
dute Familian jolasean ekime-
neko laugarren ekitaldia. Oken-
doko ludotekan izango da, 
17:00etatik 19:00etara, eta 0 eta 
8 urteko semeak dituzten fami-
liei dago zuzenduta. 

Udaleko Gazteria Sailak bul-
tzatutako ekimena da, eta maia-
tzaren 28an egingo dute aurten-
go azken saioa. 

'Familian jolasean' 
ekimenaren laugarren 
saioa domekan

2017-2018 ikasturterako matri-
kulazio epea zabalik daukate 
Bedoñabeko eta Musakolako 
haur eskoletan. 

Maiatzaren 2an zabaldu zuten 
izena emateko epea, eta horre-
tarako aukera izango da hilaren 
12ra bitartean. 

2016 eta 2017. urteetan jaiota-
ko haurren gurasoei zuzendu-
tako deialdia da. 

Matrikulazio epea 
zabalik Bedoñaben 
eta Musakolan
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Ane Vitoria ArrAsATE
Domeka goizean izango da Mu-
sakolako BTT irteera. Antola-
tzaileek bi ibilbide prestatu 
dituzte eta norberak hobeto da-
gokiona aukera dezake. Ibilbide 
motzak 32 kilometro izango ditu 
eta luzeak, aldiz, 40. Musakola-
ko Ziar-Ola kultura elkarte pa-
retik irtengo dira, goizeko be-
deratzietan. Ibilbidearen eta 
parte hartzaileen babesa berma-
tu nahian, 300 pertsonarendako 
proba finkatu dute. Eta dagone-
neko bete dute parte-hartzaile 
kopurua. Horrenbestez, orain, 
izena emateko aukera bakarra 
egunean bertan izango da. Eki-
taldiaren antolatzaileek 50 pla-
za mugatu erreserbatu dituzte 
azken momentuan izena eman 
nahi dutenendako. Horregatik, 
funtsezkoa da martxan jardun 
nahi dutenak domekan lehen-
bailehen bertara gerturatzea 
izena ematera. Kasu horretan, 
parte hartzaileek apur bat gehia-
go ordaindu beharko dute, 23 
euro, hain zuzen ere. Proba egin 

ostean, oparien banaketari ekin-
go diote. Izan ere, aurten, ha-
margarren urteurrena ospatu 
nahi dute antolatzaileek. Eta, 
hala, lehenengo 300 parte har-
tzaileei maillota bana emango 
diete.

umeen bizikleta jaia
Helduek ez dira izango bizikle-
tak hartuko dituzten bakarrak. 
Umeen bizikleten jaia ere pres-
tatu dute Musakolan domeka-
rako, eta ibilbidea, helduena 
bezala,  Ziar-Ola kultura etxean 
hasiko da. 10:30ean ekingo dio-
te martxari txikienek, baina, 
adina kontuan izanda, pertsona 
helduen laguntzarekin parte 
hartu dezaten eskatu dute an-
tolatzaileek.

Joan den urteko Musakolako mendi bizikleta martxa.  GOiena

300 lagunek hartuko 
dute bizikleta Musakolan
Musakolako mendi bizikleta martxak 10 urte beteko ditu domekan. Aurten, parte 
hartzaileak ez dira gutxi izango, 300 lagunek eman baitute izena; horrekin, dudarik 
gabe, orain arteko parte-hartzaile kopurua gaindituko dute

12      arrasate

Bilboko Mendi Film Festivaleko 
ikus-entzunezko onenak izango 
dira Amaia antzokian ikusgai, 
maiatzaren 9an, martitzenean. 
19:30ean hasiko da. Besteak bes-
te, Boys in the Bugs, The Trail 
to Kazbegi eta Link Sar West 
filmak ikusteko aukera izango 
dute bertaratutakoek. 5 eurotan 
jarri dute sarrera.

Bilboko Mendi Film 
Festivaleko hainbat 
film ikusgai

Zaldibarko areto futbol txapel-
ketako hirugarren jardunaldia 
jokatuko da asteburuan, maia-
tzaren 6 eta 7 bitartean. Aipa-
tzekoa da Aldatz eta Legends 
taldeak elkarren aurka lehiatu-
ko direla; bi jardunaldi jokatu-
ta, haiek biek soilik lortu dituz-
te puntu guztiak. Bi egunetan, 
10:30ean hasiko dira partiduak.

Zaldibarko txapelketak 
beste jardunaldi bat 
du asteburuan

iker oñate ArrAsATE
Denboraldiaren zati handiena 
sailkapeneko lehen postuan iga-
ro badu ere, azkenean, Mondra-
teko mutilak laugarrenak izan 
dira txapelketan. Dena den, 
Euskal Ligan jokatzeko igoera 
faserako sailkatzea lortu dute; 
egubakoitzean dute hitzordua, 
Tolosan, 21:30ean, Iurre Taber-
na taldearen aurka. Datorren 
asteburuko partidua irabazten 
badute, maiatzaren 12ko aste-
buruan jokatuko dute finala.

Esan beharra dago lehen pos-
tuari eutsi izan baliote, igoera 

faseko lehen norgehiagoka etxean 
lehiatzeko aukera izango zuke-
tela arrasatearrek; baina, esan 
bezala, ez da hala izan.

Taldeko entrenatzaile Josu 
Uribarrenek aitortu duenez, 
Arrasateko mutilak "indartsu 
eta ilusioz" joango dira Tolosa-
ra. 

Bi taldeek ondo ezagutzen dute 
elkar, batera ekin baitzioten 
ibilbideari, eta, gainera, elka-
rrekin igo dira mailaz birritan. 
Uribarrenen hitzetan, "neurri 
batean, derbi kutsua izango du 
asteburuko partiduak".

Igoera faseko lehen partidurako 
prest da Mondrate
Tellatuberri zaldibiarren aurkako partidua galdu ostean, 
Tolosan jokatuko du igoera faseko lehen partidua

arraSaTe DraGOi GimnaSia TalDea

"oso pozik" emaitzekin
Donostiako belodromoan antolaturiko Tximeleta txapelketan esku hartu 
zuten arrasateko Dragoi Gimnasia Taldeko hainbat kidek asteburuan. 
emaitza onak lortu zituzten. arrasateko ordezkaritzak lehen postua erdietsi 
zuen alebin eta gazte mailetan. Taldeko kideak "oso pozik" daude 
emaitzekin eta hurrengo txapelketei begira jarri dira dagoeneko.

Jendearen parte 
hartzea geroz eta 
handiagoa dela 
dio iban Diazek, 
musakolako mendi 
bizikleta martxaren 
antolatzaileak: "lehen 
urtean 80 pertsona 
inguruk eman zuten 
izena. eta, geroztik, 
urteek aurrera egin 
ahala, jende gehiago 
animatzen da. adibidez, 
iaz, 216 parte hartzaile 
izan ziren". Hamar urte 
hauen gaineko 
balorazioa oso 
positiboa dela aitortu 
du, eta antolakuntza 
oso pozik dago proba 
izaten ari den 
oihartzunarekin eta 
arrakastarekin. 

martxaren 10. 
urteurrena

HAMAr urTE HAuEn 
GAinEko BAlorAzioA 
oSo PoSiTiBoA dA; 
AnTolATzAilEAk 
Pozik dAudE 
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Ane Vitoria ArrAsATE
Elkarrekin bi entsegu egin on-
doren, dena prest dute Arrasate 
Musikaleko Orkestrak eta Goi-
kobalu Abesbatzak bihar arra-
tsaldean eskainiko duten kon-
tzerturako.  "Egutegian azpima-
rratuta dagoen data da hau. Urte 
dezente gabiltza elkarrekin, eta 
espero dugu hola jarraitzea urte 
askotan", dio Goikobaluko zu-
zendari Iñaki Maidaganek. Kon-
tzertuaren nondik norakoak 
zehazteko urtarrilean elkartu 
zirela aitortu du Iker Olazabalek, 
orkestra sinfonikoaren zuzen-
dariak: "Dena prestatzea erron-
ka handia da; izan ere, ehun bat 
lagun izango gara oholtza gai-
nean. Gainera, aurten berezia 
izango da, Amaia antzokian jo-
tzea lortu dugulako". Kontzertuak 
bi zati izango ditu: lehenengoa 
Arrasate Musikaleko Orkestra-
ren eskutik joango da eta Itoiz 
taldearen kantu batzuekin osa-
tutako errepertorioa eskainiko 
du: "Bilboko Orkestrak molda-
keta egin zuen eta asko gustatu 
zitzaidan. Juan Karlos Perezekin 
harremanetan jarri nintzen eta 
materiala utzi zigun", dio Ola-
zabalek. Bigarren zatian, aldiz, 
Goikobalu Abesbatza gehituko 
da kontzertura, eta, horretan,  
bi pieza izango direla entzungai 
nabarmendu du Maidaganek: 
"Euskal musika defenditzea to-
katu zaigu eta Juanito Arzamen-
di ilustrearen Oihuska joko dugu. 
Baita Jesus Guridiren Eusko 
irudiak ere".  Kontzertua bihar 
arratsaldeko zortzietan eskai-
niko dute Amaia Udal Antzokian 
eta sarrerak 5 euro balioko du. 
Hain zuzen ere, arrasate.eus 
atarian eta Amaia antzokiko 
leihatilan eskuratu daitezke.

bi ekitaldi gehiago
Musikaldia Jaialdiaren baitan 
beste bi ikuskizun eskainiko 
dira Arrasaten: batetik, saxofoi 
laukotea osatzen duten Iberian 
Quartet taldearen emanaldia; 

gaur arratsaldean izango da, 
Kulturateko areto nagusian, 
20:00etan. Eta, bestetik, Musica 
Boscarecciaren ikuskizuna. Ins-
trumentazio aldakorreko taldea 
da hori, eta, batez ere, XVII. eta 
XVIII. mendeetako ganberako 
ahots errepertorioa interpreta-
tzen du. Musica Boscareccia 
domekan izango da, San Juan 
Batailatzailearen parrokian, 
20:00etan.

musika banda katalunian
Asteburu honetan, Arrasate 
Musikaleko 40 bat ikasle Sant 

Feliu de Guixols herrira joango 
dira, kontzertua eskaintzeko 
asmoz. Arrasate Musikaletik, 
Arantzazu Idigorasek zuzentzen 
dituen hiru talde joango dira, 
eta, han, Arrasateko eta Sant 
Feliuko musika eskolen arteko 
elkartruke musikala egingo dute. 
Joan den urtean, Kataluniakoek 
Arrasaten emanaldia eskaini 
zuten, eta, harremanak sendotu 
dituztenez, aurten alderantzizko 
bidaia egingo dute. Arrasatekoak 
Katalunia aldera joango dira 
musikaz eta esperientzia horre-
taz gozatu nahian.

Arrasate Musikaleko orkestra eta goikobalu Abesbatza, Udaberri Musikaldian. GOiena

Asteburua musikaz blai 
Musikaldiari esker
Arrasate Musikaleko Orkestrak eta goikobalu Abesbatzak kontzertua eskainiko dute, 
asteburuan, Musikaldia Jaialdiaren barne. horrez gainera, Musikaldiaren barruko 
beste bi ekitaldi ere izango dira: Iberian Quartet eta Musica Boscareccia

Aste Kulturala ospatuko dute 
corazon de encina elkartean
Askotariko ekintzak izango dira horren barruan, eta 
bihar arratsaldetik datorren domekara arte iraungo du

Ane Vitoria ArrAsATE
Bihar, zapatua, hasiko da Aste 
Kulturala extremadurarren el-
kartean eta astebete iraungo 
du. 17. urteurren honetan, hain-
bat izango dira Corazon de En-
cina elkartean eskainiko diren 
ekintzak; hain zuzen, gazteei 
eta nagusiei zuzenduta egongo 
dira. 

ekintzaz betetako astea
Bihar arratsaldean emango zaio 
hasiera Aste Kulturalari, mahai
-jokoen lehiaketekin; mus, tute 
eta txintxon karta-jokoen kan-
poraketekin, zehazki. Domekan 
ere mahai-jokoekin jarraituko 
dute; izan ere, kuatrola, domi-
no eta billar kanporaketak izan-
go dira. Maiatzaren 11n, eguena, 
umeentzako marrazki lehiake-
ta izango da arratsaldean, eta 
ondoren, txokolate-jana eta puz-
garriak zentroko terrazan. Ho-

rrez gainera, Extremadura, 
paisaiak, dantzak eta abar ize-
neko argazki erakusketa ere 
eskainiko dute.  Egubakoitzean, 
hilaren 12an, saiheski-jana izan-
go da, eta, gaua girotu nahian,  
kontzertuak eskainiko dituzte: 
Javi Gil Y Su Grupo eta Iker 
Alonso eta Sara Carmona izan-
go dira. Zentroko sevillana tal-
deak ere ikuskizuna eskainiko 
du, eta, jarraian, Azahar fla-
menko taldea ikusteko aukera 
ere izango da. Zapatuan, besteak 
beste, tortilla lehiaketa, lehen-
dakariaren brindisa eta Raices 
Y Brotes eta Alegria De La Sie-
rra folklore taldeen ikuskizunak 
izango dira. Aste Kulturaleko 
afaria egingo dute eta dantzal-
dia ere izango da. Asteari amaie-
ra emateko, txikiteo herrikoia, 
txapelketen finalak eta sari 
banaketak izango dira domekan, 
hilaren 14an, hain zuzen ere. 

Gaur arratsaldean inauguratu-
ko da Koldo Orue bilbotar ar-
gazkilariaren erakusketa.  Eta, 
bertan, rock musikarien 20 erre-
tratu ikusteko aukera izango 
da. Erakutsiko dituen argazkien 
artean daude: Nashville, Bells-
rays, The Wizards, Wyoming... 
Talde horiek Euskal Herrian 
egin dituzten kontzertuetan ate-
ratakoak dira, hain zuzen.  

Inaugurazioa arratsaldeko zaz-
pi eta erdietan izango da, Kajoi 
tabernan; han, Mundu Iñigoatek, 
Plan B taldeko gitarra-jole do-
nostiarrak, Ramones taldearen 
bertsio akustikoak joko ditu.  
Erakusketa gaur hasi eta ekai-
naren 5era arte egongo da; eta, 
argazkiak erakusgai egoteaz 
gain, salgai ere izango dira.
Hau da Gipuzkoan dagoen biga-
rren aldia; izan ere, Bergarako 
gozotegi baten izan zen aldez 
aurretik. Gainera, Bilbon ere 
hainbat alditan izan da. 

Rock musikarien 
erretratuen 
erakusketa hilabetez 

Iturriotz, 9 • ARRASATE 
 Tel.: 943 79 81 82 Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

lurrinDeGia

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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Eneko Azurmendi ArAMAIO
"Bertsolariek kopla doinuetan 
oinarrituta kantatuko duten 
zortzi saio izango dira gaur mar-
txan jarriko den Altxa Kopla 
Hori ekimenean", adierazi du 
Asier Lafuentek, antolatzailee-
tako batek. Izan ere, gaur hasi 
eta ekainaren 23ra bitartean, 
doinu "herrikoi" horretan abes-

ten ariko dira Arabako 28 ber-
tsolari herriz herri, sei gai-jar-
tzaileren eta hainbat musikari-
ren laguntzarekin. Saioaren 
erdia musikarik gabe kantatuko 
dute bertsolariek eta beste erdia, 
berriz, kopla musikatuekin osa-
tuko da –aurrez erabakitako 
doinuekin–. Saio bakoitzean, 
lau bertsolari, gai-jartzaile bat 

eta bi musikari egongo dira", 
zehaztu du Lafuentek. 
 Horrez gain, herri bakoitzean 
herriko talde batek kopla sorta 
bat kantatzea da helburua. "He-
rri bakoitzean saiatuko gara 
sustatzen herriko talde batek 
kopla sorta bat kantatzea, aurrez 
prestatuta eta paperean idatzita. 
Saioaren aurreko asteetan ira-

kasle bat joango da herri horre-
tara eta izena ematen dutenekin 
kopla bat ekoiztuko dute, ondo-
ren egunean bertan kantatzeko", 
dio Lafuentek.

lagunartean 
Arabako Bertsolari Txapelketa 
bukatu berri da. Txapelketa 
bezalako ekimen "itxi" baten 
ostean, parte-hartzaileagoa eta 
irekiagoa izango den ekimen 
bat martxan jarri nahi izan du 
Bertsozale Elkarteak, Lafuente-
ren esanetan. "Txapelketa oso 
formatu konkretua da, oso itxia 
eta bertsozaleek ere nolabaiteko 
maila bat duten bertsolariak 
entzun nahi dituzte bertan. Hain 
zuzen ere, txapelketako giro hori 
ez nagusitzeko helburua du eki-
men honek, Arabako bertsogin-
tzan txapelketa ez izatea erre-
ferente eta foku bakarra". Izan 
ere, Lafuentek dio gizarteak 
askotan bertsolaritza txapelke-
tarekin bakarrik lotzen duela 
eta hori baino askoz gehiago 
dela nabarmendu nahi izan du. 

Gainera, azaldu du bertsolari 
guztiak ez direla ondo moldatzen 
txapelketetan eta horientzako 
beste aukera bat izan daitezkee-
la horrelako ekimenak, "lagu-
nartean eta umore onean" egiten 
direlako, "txapelketak exijitzen 
dizun presio hori gabe". Hala, 
28 bertsolarik eman dute izena.

sei bertsolari aramaioar 
Manex Agirre, Paula Amilburu, 
Andere Arriolabengoa, Xabi 

Igoa, Aitor Ugarte eta Peru Aba-
rrategi izango dira Altxa Kopla 
Hori ekimenean parte hartuko 
duten sei bertsolari aramaioa-
rrak. Horrez gain, Lierni Altu-
na alkateak ere parte hartuko 
du, gai-jartzaile. 

Araian izango da, gaur, lehe-
nengo saioa, 20:30ean, herriko 
plazan, eta bertan Manex Agirre 
arituko da koplatan; bigarren 
saioa Bastidan izango da –Bito-
riano Txokoaren ondoan–, maia-
tzaren 12an, eta Paula Amilbu-
ruren txanda izango da orduan; 
hirugarrena Kanpezun, maia-
tzaren 19an, Andere Arriolaben-
goa eta Xabi Igoa ariko dira; 
maiatzaren 26an izango da lau-
garrena, Artziniegan, baina ez 
da Aramaioko ordezkaririk egon-
go; bosgarrenean Aitor Ugartek 
kantatuko du, ekainaren 2an, 
Oionen; ekainaren 9an Paula 
Amilburu izango da berriro, 
Lierni Altuna gai-jartzaile due-
la, Bastidan; zazpigarren saioa 
Agurainen izango da, ekainaren 
16an, eta Peru Abarrategiren 
txanda izango da orduan; Azke-
neko saioa Amurrion eskainiko 
dute, ekainaren 23an. Xabi Igoak 
bigarrenez kantatuko du Amu-
rrioko azken saio horretan.

duela urtebete Agurainen egin zuten antzeko formatu bateko saio bat, proba modura. arabakO berTSOzale elkarTea

Altxa kopla Hori ekimena 
jarriko dute martxan gaur
Arabako Bertsozale Elkarteak antolatuta, kopla doinuetan oinarritutako zortzi saio 
egingo dira probintziako udalerri desberdinetan, gaur hasi eta ekainaren 23ra 
bitartean; Aramaioko sei bertsolari arituko dira, baita alkatea ere, gai-jartzaile lanetan

TXAPElkETA 
BEzAlAko SAio iTXi 
BATETik AldEndu ETA 
EkiMEn irEkiAGoA 
EGiTEA dA HElBuruA

Gela ilun eta txiki bat. 
Izkina batean kokaturik 
dagoen leiho ñimiñotik 
aspaldian ez da eguzki 
printzarik sartzen. Txokoan, 
porlanezko koadro baten 
gainean utziriko koltxoi 
zahar eta zikin baten 
gainean erortzen utzi duzu 
zure burua.

Azkenengo kimioterapia 
sesioak lur jota utzi zaitu. 
Hezur eta azala besterik ez 
den gorputzak ehun kilo 
pisatzen duela dirudi. 
Goragalea da nagusi. Sabela 
hutsik izan arren, azkenengo 
okaren arrastoak nabari dira 

ohe deitzen diotenaren 
alboan.  Fisikoki bertan 
egon arren zure burua ihesi 
doa,  imajinazioak eta 
esperantzak uzten dioten 
bezain urrun. Minak burua 
galtzera eramaten zaitu. 
Ahal bezain ozen egiten 
duzu oihu. Ez duzu 
erantzunik jasotzen.

Orain imajinatu etxetik 
mila kilometrora zaudela, 
bakartuta, isolatuta. Eusten 
zaituzten hitz eta besoetatik 
aldenduta. Maite dituzun eta 
maite zaituzten 
guztiengandik urrun.

Arrazoi gehiago behar al 
duzu maiatzaren 6an, 
Gasteizen, Sare Herritarrak 
preso gaixoen kaleratzearen 
alde deitu duen 
mobilizazioan parte 
hartzeko? 

Inoiz gertatu behar ez zena 
inoiz berriro gertatu ez 
dadin, larunbatean denok 
Gasteizera!

Istorio erreal bat

ANDere ArrIolABeNGoA

nIrE UsTEz

E.A. ArAMAIO
Urtero moduan, uztailean izan-
go dira aurtengo udalekuak, eta 
izena emateko epea zabalik dago 
jadanik. Horretarako, eskaera 
orria eta bankuko agiria ludo-
tekan entregatu beharko dira, 
maiatzaren 26a baino lehen.

Matrikularen prezioari dago-
kionez, familia bakoitzeko lehe-
nengo umeak 60 euro ordaindu 
beharko ditu; bigarrenak 40 eta 
hirugarrenak, berriz, 30. 

Esan bezala, uztailaren 5ean 
hasi eta 21era arteko hiru as-
teetan egingo dira udalekuak, 

10:00etatik 13:00etara. Gainera, 
auzoko umeentzako autobusa 
egongo da.

begiraleentzako deialdia 
Begirale lanak egiteko deialdia 
zabaldu du Udalak. 17 urtetik 
gorakoa izan behar da derrigo-
rrez, eta baloratuko dena da: 
begirale titulua, irakasle-ikas-
ketak, EGA titulua, umeekin 
esperientzia eta Aramaiokoa 
izatea. Interesatuek 945 44 53 74 
zenbakira deitu beharko dute, 
maiatzaren 26a baino lehen. 
Soldata 310 euro izango da.

Aurtengo udalekuetan izena 
emateko epea zabalik dago
Maiatzaren 26ra arte egongo da horretarako aukera, 
ludotekara deituta, 945 44 53 74 telefono zenbakira

inoiz GErTATu BEHAr 
Ez zEnA inoiz 
BErriro GErTATu Ez 
dAdin, lArunBATEAn 
dEnok GASTEizErA!
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Papargorri haurren abesbatzak 
saltzen dituen txartelak erosita, 
maiatzeko egubakoitz guztietan 
zozketatzen den ONCEko kupoian 
ateratzen diren azkeneko bi zen-
bakiek saria izango dute. Ara-
maioko dendetako produktuz 
osatutako otarre bat izango da 
lau asteetan saria, eta, hain zu-
zen, zenbaki berak lau asteeta-
rako balioko du.

Papargorri 
abesbatzak lau 
zozketa egingo ditu

Eneko Azurmendi ArAMAIO
Lorabarri Asteari hasiera eman-
go dion ekintza garagardo ikas-
taroa izango da. Jon Etxeandiak 
emango du, hain zuzen ere, bihar, 
zapatua, 10:00etatik 14:00etara, 
Sastiñan. Garagardoa modu 
sinplean egiten ikasteko auke-
ra aparta dela adierazi du hark, 
bertan egiteko aukera egongo 
delako.
zer da, zehazki, ikastaroan egingo 
duzuena? nola planteatzen duzu 
horrelako ikastaro bat? 
Oso praktikoa izango da. Hel-
burua da jendea animatzea ga-
ragardoa etxean egin dezan. 
Beraz, nire ustez, ariketa onena 
da garagardoa bertan egitea, 
guztien aurrean. Hala, ikusi 
egiten dute nola egiten den. Soi-
lik teoria azaltzen baduzu, askoz 
ere zailagoa da.  
teoria eta praktika, beraz. 
Hori da. Interesgarriagoa da, 
teoria azaltzen zoazen heinean, 
garagardoa egiten joatea. Ikas-
taro parte-hartzailea izango da 
eta lotea guztion artean egingo 
dugu. Normalean, nik egiten 
dudana da ikastaroa jasotzen 
dutenak borobilean jarri egos-
ketaren inguruan, eta apurka-a-
purka azaltzen eta egiten joan  
zer egiten ari garen eta zergatik. 
Horrez gain, ze beste aukera 
egon litezkeen ere azaltzen diet.

zuk zeuk zer-nolako esperientzia 
daukazu horrelako ikastaroak ema-
ten? 
Lantokian (Urduliz, Bizkaia) 
bertan hilabetean behin  ematen 
ditugu ikastaroak. Horrez gain, 
lantokitik kanpo ere bai, propo-
samenak jasotzen ditugunean. 
Zazpi urte dira dagoeneko ha-
lako ikastaroak ematen dituda-
la; beraz, esperientzia apur bat, 
behintzat, badut. 
oro har, jendearen erantzuna zein 
izaten da? gustura gelditzen dira? 
Ikastaro hauek bete egiten dira 
beti. Talde txikiak izaten saia-

tzen gara; izan ere, ikastaro 
sakona da, lau ordu irauten du. 
Horregatik, plazak mugatu egi-
ten ditugu, errazagoa delako bai 
irakastea, baita ikastea ere. Jen-
dea, orokorrean, pozik irteten 
da ikastarotik eta batzuk, gai-
nera, saiatu egiten dira etxean 
garagardoa egiten.
zer zailtasun ditu garagardoa egi-
teak, zure ustez?
Laburki, helburua da garaga-
rretik azukrea lortzea. Garagar-
doa egiteko zailtasun bakarra 
osagaiak lortzean dagoela esan-
go nuke. Behin hori konpondu-

ta, oso erraza da. Gaur egun, 
Interneti esker, gauzak asko 
erraztu dira.
labur azalduta, zein da garagardoa 
egiteko prozesua?
Lehenengo helburua, azukrea 
lortzea, beroarekin lortzen dugu.  
Beraz, garagar aleak txikitu eta 
berotu egingo ditugu; izan ere, 
berez bihurtzen da azukre. On-
doren, iragazi, hau da, ura eta 
hondakinak bereizi. Ur hori 
ordubetez egosi berriro eta ba-
daukagu lehenengo mostoa. 
zenbat garagardo mota egiten di-
tuzue zuek?
Gure espezialitatea garagardo 
desberdin asko egitea da. Azoka 
askotara joaten gara, lantokian 
bertan ere saltzen dugu gara-
gardoa. Beraz, oso erraz dauka-
gu garagardo mota ezberdinak 
egitea. Baina gurea kasu berezia 
dela esango nuke; izan ere, nor-
malean, ekoizpen handia duenak 
lau edo bost garagardo desberdin 
egiten ditu gehienez eta guk 
20-25 inguru baditugu. Baina 
arraroa da hori.
asko dira, ezta?
Bai. Salmenta zuzena egiten 
duzunean, jendeari garagardo 
mota diferenteak probatzea gus-
tatzen zaio. 
eta ikastaroetan zenbat zerbeza 
mota egiten irakasten duzue?
Niri, bi egitea gustatzen zait, 
baina lantegitik kanpo emanda-
ko ikastaroetan zailagoa da hori, 
denbora, azalpenak eta beste 
hainbat faktore direla eta. Bai-
na lantegian bertan bai gustatzen 
zait bi egitea, teknika desberdi-

nak erabiliz eta azalpenak behar 
diren moduan emanaz. Bihar-
koari begira, saiatuko naiz bi 
egiten, baina konplikatua izan-
go da. Ondoren, hala ere, mo-
kadutxoa izango dugu.
zein motatako garagardoa izango 
da bihar erakutsiko duzuna?
Nik beti esaten dut errazenetik 
hastea dela onena. Hala, konpa-
ratzeko ere errazagoa da. Gaur 
egun badaude fruituak eta bes-
te hainbat berezitasun dituzten 
garagardoak, baina horiek askoz 
zailagoak dira konparatzeko eta 
garagardoa bera ona den jaki-
teko. Beraz, garagardo horia edo 
gorria egingo dugu bihar. 
gehien edaten direnak horiek al 
dira?
Guk gehien gorria saltzen dugu, 
baina, orokorrean, gehien edaten 
dena horia dela esango nuke. 
aramaion eman al duzu ikastarorik 
inoiz?
Lehenengo aldia izango da bihar-
koa. Proposamena jaso genuen, 
eta, normalean, horren urruti 
ez dugu egiten. Baina familia-
rekin komentatu nuen, eta, ikas-
taroa emateaz gain, eguna ber-
tan igaroko dugu, irteera polita 
iruditu zaigulako. Gainera, bes-
te ekintza batzuk ere badaude; 
beraz, gustura joango gara.
nola salduko zenieke biharko ikas-
taroa parte hartuko dutenei?
Aukera paregabea da garagardo 
mundua gertutik ezagutu eta 
garagardoa bera egiten ikasteko. 
Gainera, jendeari ikasitakoa 
etxean probatzeko gomendatuko 
nioke, erraza eta merkea delako.

Jon Etxeandia. eTxeanDia GararDauak

"ikastaro parte-hartzaile 
bat egingo dugu bihar"
jon etxeandia gArAgArdOgIlEA
Etxeandia garardauak enpresako jabeak ikastaro praktikoa eskainiko du, eta, haren 
esanetan, bertan garagardoa egitea da interesgarriena, azalpenetan galdu beharrean

"ikASTAroAn 
ikASiTAkoA ETXEAn 
ProBATzEA 
GoMEndATuko niEkE 
GuzTiEi"

Uztailaren 15ean –zapatua– kin-
tada egingo dute 1977an jaiotako 
aramaioarrek.

Otxandion izango da kintada 
eta ondorengo deialdia egin dute: 
1977an jaiotakoa bazara, Ara-
maiokoa izan edo bertan bizi 
bazara, bidali mezu bat aramai-
xo77@gmail.com helbidera, zure 
izenarekin, abizenarekin eta 
telefono zenbakiarekin.

1977an jaiotako 
aramaioarrek kintada 
egingo dute 

Maiatzaren 7tik 13ra bitartean 
Madrilen izango dira Aramaio-
ko erretiratuak. Torrejonen dau-
kate hotela eta, Madril hiriburua 
bera bisitatzeaz gain, inguruko 
zenbait herri ere bisitatuko di-
tuzte –Chinchon, Alcala de He-
nares, Toledo, Aranjuez...–. 45 
lagun inguru batuko dira bidaian 
eta gidari pertsonalizatu bat 
izango dute aste horretan zehar.

Madrilen astebete 
pasatuko dute herriko 
erretiratuek

"20-25 GArAGArdo 
MoTA dESBErdin 
EGiTEn diTuGu, Hori 
dA GurE 
ESPEziAliTATEA"

Azkenaldian behin baino gehia-
gotan salatu izan du Udalak 
zaborra eta traste handiak tokiz 
kanpo eta egunez kanpo bota 
izana, eta pasa den astean ere 
Kruzetako kargadorean koltxoi 
batzuk agertu zirela jakinarazi 
du. Hori dela eta, Udal Gober-
nuak herritarrei eskatu die zen-
tzuz jokatzeko eta toki eta egu-
nak errespetatzeko.

Zaborra lekuz kanpo 
utzi izana salatu du 
Aramaioko Udalak

Datorren astelehenean, maia-
tzaren 8an, odola emateko au-
kera izango dute aramaioarrek. 
Horretarako, autobusa jarriko 
dute, 16:45etik 20:00etara bitar-
tean, kultura etxe ondoan.

Euskadiko Odol Emaileen El-
karteak ohartarazi du odola 
ematea bizitza oparitzea dela 
eta dei egin die herritar guztiei 
odol eman dezaten.

Astelehenean odola 
emateko aukera 
egongo da
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Mirari Altube ArETxABAlETA
Herriko umeek eta gaztetxoek 
kirolez eta jardueraz betetako 
uda hasiera izango dute beste 
behin; uztailaren 3tik 21era 
bitartean ez dute aspertzeko 
astirik izango.

kirol eskaintza nagusi
Bi eskaintza egin dituzte aur-
ten. Batetik dago ohikoa, eta 
Loramendi elkartearen aisial-
di taldeak izango du horren 
ardura. 3 eta 12 urte arteko 
umeak goiz eta arratsalde el-
kartuko dira Herriko Plazan 
hainbat jarduera egiteko, bes-
teak beste, naturarekin uztar-
tutako sormen ekintzak, txan-
goak eta ikuskizunak. "Aurten, 
haurrek, eurek, ere proposatu 
ahal izango dute egin gura du-
tena", jakinarazi dute aisialdi 
taldeko ordezkariek. 

Kirolez Blai izena jarri diote 
eskaintza horri; izan ere, Lehen 
Hezkuntzako hirugarren mai-
latik seigarren mailara artekoek, 
hau da, 8 eta 12 urte artekoek, 

gutxienez astean hiru aldiz ki-
rol jarduerak izango dituzte 
Ibarra kiroldegian zein kanpoan.

Bestetik, Kirol Udalekuak es-
kaintza dago, kiroldegiko begi-
raleen ardurapean. Eta Lehen 
Hezkuntzako bosgarren maila-
tik DBHko laugarren mailara 
arteko gaztetxoei bideratu die-
te. Horiek ere goizez eta arra-
tsaldez elkartuko dira –eguba-
koitzetan goizez bakarrik– ki-
roldegian bertan eta hainbat 
jarduera egingo dituzte: zenba-
ti kirol modalitate, altxorraren 
bila, eta kirolarekin zerikusia 
duten ekintzak eta jolasak.

izen-emate epea zabalik 
Izen-emate epea martitzena 
ezkero dago zabalik eta hilaren 
15ean, astelehena, itxiko dute. 
Prezioa 75 euro da bi kasuetan, 
eta Laboral Kutxan edo Kutxa-
banken ordaindu behar da. 
Ondoren, izen-emate orria eta 
ordainagiria Ibarra kiroldegian 
edo Algara ludotekan utzi ahal 
izango dira. 

neska-mutiko taldea Herriko Plazan elkartuta iazko udalekuetan. mirari alTube

Bi aukera eskaini dituzte 
uztaileko udalekuetarako
nagusienek 'Kirol Udalekuak' izango dituzte eta 3 eta 12 urte artekoek, 'Kirolez Blai'; 
batean zein bestean izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 15a arte eta Algara 
ludotekara edo Ibarra kiroldegira eraman daitezke izen-emate orria eta ordainagiria

oñatiko natur Eskolakoek Arkupen jarritako erakusketa. m.a.

okilen gaineko kontuak 
ezagutzeko erakusketa Arkupen
Euskal herrian ohikoa den txoriaren bizimoduaren berri 
emango du eta bisita gidatua egingo dute hilaren 17an

M.A. ArETxABAlETA
Oñatiko Natur Eskolak baso 
bihurtu du Arkupe kultura etxe-
ko erakusketa aretoa okilaren 
bizimoduaren gaineko kontuen 
berri emateko, Okilak eta bio-
dibertsitatea izenarekin. 

Euskal Herrian zazpi okil mota 
bizi dira gaur egun, eta horie-
tako bost ikusi izan dituzte Oña-
ti aldean, horiek ikustea ez da-e-
ta hain arraroa. 

Natur Eskolako kideek jaki-
narazi dute biodibertsitatea ez 
dela naturan espezie asko egotea 
bakarrik. Espezieen arteko ha-
rremanak edo oreka ere badela. 

Izan ere, okilek enborretan egi-
ten dituzten habiak eta zuloak 
beste animalia batzuek ere apro-
betxatzen dituzte; muxarrek, 
esaterako. Hain zuzen, horren 
berri jaso dute erakusketan.

bisita gidatua hilaren 17an 
Horren gaineko argibideak ber-
tatik bertara emango dituzte 
Natur Eskolako kideek maia-
tzaren 17an, eguaztena, 19:00etan. 
Erakusketa ikusi gura dutenen-
dako ordutegia hauxe da: aste-
lehenetik egubakoitzera 11:00-
13:00 eta 18:00-20:00 eta zapatue-
tan, 11:00-13:00.

umeek uztailean izango 
dituzten aisialdi aukerak:

'kirolez Blai'
• 3 eta 12 urte artekoak.
• Uztailaren 3tik 21era.
• Astelehenetik eguenera: 

10:00-12:30 eta 
15:00-17:00.

• 2013an jaiotakoak: 
10:00-12:30.

• Herriko Plazan.

'kirol udalekuak'
• 5.LH eta 4.DBH artekoak.
• Uztailaren 3tik 21era.
• Astelehenetik eguenera: 

10:00-12:30 eta 
15:00-17:00.

• Egubakoitzetan: 
09:30-14:00.

• Ibarra kiroldegian.

udalekuetako 
aukerak

JOxe miGel uribarren

eGIko kideak batzokian
aretxabaletako batzokian elkartu ziren Gipuzkoako eGiko hainbat kide 
–eskualdeko zenbait zinegotzirekin batera– joan den apirilaren 29an, 
Deustuko unibertsitateko historia irakasle J.a. rodriguez ranz lagun 
hartuta. agirre lehendakariaren ondarearen bueltan jardun zuten Bigarren 
errepublikatik gerra zibilera (1931-1936) gaia aztertuta.
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Maiatzean hasi eta ikasturtea 
bukatu bitartean hainbat ema-
naldi eskainiko dituzte Leizarra 
musika eskolako kideek. Lehe-
nengoa flautako ikasleena izan-
go da, datorren martitzenean, 
hilaren 9an, 18:00etan, Arkupen. 
Bigarren kontzertua klarinete 
eta saxofoi ikasleek emango dute 
maiatzaren 16an, martitzena, 
19:00etan.

Flautarekin hasiko 
dituzte musika 
eskolako emanaldiak

Eidabe taldeak Baserrian amets 
antzezlana eskainiko die 3 eta 
6 urte arteko neska-mutikoei 
domekan, 12:00etan, Arkupen; 
sarrera 3 euro da. Amets nes-
katoa ezagutuko dute umeek, 
eta, bide batez, baserriko bizi-
moduaren berri jasoko dute: 
ortua, abereak, lurra… Antzer-
kia, musika eta jolasak uztar-
tuko dituzte Eidabekoek.

'Baserrian amets' 
antzezlana domekan, 
umeendako

Larriki gaixorik dauden euskal 
presoak etxera! leloarekin bihar, 
Gasteizen, 17:30ean egingo duten 
manifestazioarekin bat egin du 
Aretxabaletako Sarek. Herrita-
rrak ere hara gerturatzera gon-
bidatu ditu, eta, autobusik an-
tolatu ez dutenez Aretxabaletan, 
adierazi dute interesatuak Ur-
baltzen ager daitezela 16:00etan, 
handik autoetan joateko.

Preso gaixoen aldeko 
manifestaziora 
autoetan joango dira

Atxorrotxeko Egunarekin bat 
egingo dute Aretxabaletako Gu-
raso Foroko kideek eta Eskoria-
tzako Hezkuntza Forokoek eta 
ikasturteko azken mendi irtee-
ra hara egin datorren domekan, 
maiatzaren 7an. 10:00etan elkar-
tuko dira Aretxabaletako Herri-
ko Plazan, 10:30ean Eskoriatza-
koan eta elkarrekin joko dute 
guztiek Atxorrotxera.

Guraso Foroko kideak 
Atxorrotxera joango 
dira domekan

Dantzari eskainitako astea egin-
go dute Jaiki Gorputz Eremuak 
eta Udalak elkarlanean hilaren 
20tik 28ra, eta egitarau mardu-
la antolatu dute. Egun nagusia, 
hilaren 20a, zapatua, izango da 
eta ikuskizunak eta ikastaroak 
eskainiko dituzte orduan –izena 
aurretik ematea komeni da–. 
Swing saioa gidatuko dute Aia-
la Larreinak eta Paula De La 

Fuentek (izena emateko: 688 86 
21 87; langileek 12 euro eta lan-
gabeek 9 euro); hip-hop eta sor-
menezko dantza gaztetxoendako 
eta helduendako egingo dute 
(izena emateko: 688 81 96 65; 
gaztetxoak 4 euro eta gainera-
koak 8 euro); eta Kontakids saioa 
Zigor Lasagabasterrek gidatuko 
du (izena emateko: 688 84 37 01). 
Klake ikastaroa, ostera, maia-
tzaren 21ean egingo dute Rafa 
Eizaguirrerekin (izena emateko: 
688 86 21 87; langileek 12 euro 
eta langabeek 9 euro).

Bigarrenez egingo 
dute Dantza Astea 
maiatzaren 20tik 28ra

Mirari Altube ArETxABAlETA
Futbolean jokatzea gustuko du-
ten neska-mutikoek aurten ere 
aparteko aukera izango dute 
uztailean, Geroa Sortuz campu-
sean. Zazpigarrenez antolatu 
du UDAk eta 2005 eta 2008 urte 
bitartean jaiotakoei zabaldu 
dizkiete ateak. Bi txanda egin-
go dituzte: uztailaren 10etik 14ra 
lehenengoa, eta 17tik 21era bi-
garrena. Eta bakoitzean gehie-
nez 60 ume hartuko dituzte. 
Izena emateko epea, baterako 
zein besterako, maiatzaren 26an 
itxiko dute. Argibide gehiago 
gura dituenak hona bideak: ge-
roasortuzkanpusa@hotmail.com 
eta Facebook.com/geroasortuz-
kanpusa.

entrenatzaile adituak
Orain arte legez herriko neska
-mutikoei ez ezik, Euskal Herri-
ko guztiei dago zabalik Geroa 
Sortuz, eta entrenatzaile eta 
begirale kualifikatuek gidatuko 
dutela iragarri dute UDAko or-
dezkariek. Astelehenetik egu-
bakoitzera bitarteko egunez 
eguneko egitaraua zehaztuta 
daukate dagoeneko webgunean 
(udaretxabaleta.eus). Aurtengo 
nobedadeetako bat da herriko 
eta inguruko umeek gaua etxean 
pasatu ahal izango dutela gura 
izanez gero.

Hainbat ume eta entrenatzaile iaz egindako campusean. GOiena

'Geroa Sortuz' futbol 
campuserako "gogotsu"
zazpigarrenez egingo du Aretxabaleta kirol elkarteak eta izena emateko epea zabalik 
daukate maiatzaren 26a arte. Futbolean jardun, adiskidetasuna eta enpatia bultzatu, 
ingelesa praktikatu, eta aurten, lehenengoz, adimen emozionala landuko dute

uDako futbol eskolaren 
arduradunak campusaren 
ardura ere izango du.
Berrikuntzarik izango da? 
azken urteotako egitaraua 
oinarri hartuta, aldaketa txikiak 
egingo ditugu; irteerak leku 
ezberdinetara, esaterako. Hala 
ere, oinarrizko saioak 
mantenduko ditugu: anoetara 
joango gara, zubietara realeko 
jokalariekin egotera, ingelesa 
lantzen jarraituko dugu…
zein balio landuko dituzue? 
Futbolaren bueltako balio 
positiboak: errespetua, 
lankidetza, adiskidetasuna, 
enpatia… eta adimen 
emozionala. Horren gaineko 
lantxo bat egin dut neuk eta 
horri indarra eman gura diot 
campusean: kontzientzia 
emozionala, erregulazio 
emozionala, autonomia 
emozionala eta interakzio 
soziala landuko ditugu, betiere, 

futbola ardatz hartuta. Jolas 
kooperatiboak erabiliko ditugu, 
adibidez, horretarako.
zein animatuko zenuke 
parte hartzera? 
Futbolean jokatzea gustuko 
duen edonor, noski, baina baita 
futbolzalea dena ere, realzalea 
dena, adibidez, haiekin egotera 
joango garelako. Futbol 
entrenamendu asko izango 
ditugu, baina ez dugu 
lehiakortasuna bultzatuko, 
ondo pasatzea da gure 
helburua, futbolean jardunda.

imanOl SOrianO

"adimen emozionalari emango 
diogu garrantzi handia aurten"
iker arriolabengoa cAMPUsArEn ArdUrAdUnA



EgUBAKOITzA  2017-05-05  goiEnA AldizKAriA18      aretxabaleta

imanol Beloki ArETxABAlETA
Haurren garapenerako Kuku 
Miku elkartearen bitartez, 2, 3 
eta 4 urtekoendako eta gura-
soentzako ekintza bat egiten 
jarraituko dute Aretxabaletan, 
Contakids izenekoa.

Aste Santu aurretik 12 saio 
egin dira guztira, eta datozen bi 
hilabetetan lau saio egingo di-
tuzte Aretxabaletako kirol etxean. 

Lehenengo saioa maiatzaren 8an 
izango da; bigarrena, maiatzaren 
22an; hirugarrena, ekainaren 
5ean; eta laugarrena, berriz, 
ekainaren 19an. Guztiak, 18:00eta-
tik 19:00etara bitartean. Saio 
bakoitzak 10 euro balio du, eta 
libreak dira; hala, saioko or-
dainduko da, eta ez dago zertan  
lehenengotik hasi beharrik. Ira-
kaslea, berriz, Zigor Lasagabas-

ter izango da, eta gurasoei dei 
egin die beraien haurrekiko 
konfiantza eta erlazioa hobetze-
ko saioetara animatzeko, eta, 
hain zuzen, probatuz zer den 
ikusteko.

onura handiko saioak
Contakids egitasmoa kontaktu 
fisikoaren, mugimenduaren eta 
jokoaren bitartez umeen eta 

gurasoen arteko komunikazioa 
sakontzeko metodologia bat da. 
Bestalde, umeak gorputz mugi-
menduaren bitartez bere gaita-
sun motorrak eta bereganako 
konfiantza indartzen ditu. Gu-
rasoek ere umeekin elkarrekiko 
konfiantzan oinarritutako erla-
zioa garatzen dute, euren burua 
berriro ume sentitzeko eta se-
me-alabak kondiziorik gabe la-
guntzeko. Zigor Lasagabasterrek 
honela azaldu du: "Gaur egungo 
gizartean ez dugu denborarik 
hartzen haurrarekin jolasteko, 

ezta berarekin egoteko, ez dago 
kontaktu fisikorik… Ondo pa-
satzeko saioak dira, baina hau-
rrek 2, 3 eta 4 urte dituztenean 
egin behar den zerbait da, 5 
urtetik aurrera independentea-
goak izaten hasten dira-eta…".

Ama haurrarekin jolasean, biak poz-pozik. ziGOr laSaGabaSTer

'Contakids' lau saio 
egingo dira kirol etxean
Kontaktu fisikoaren, mugimenduaren eta jokoaren bitartez, umeen eta gurasoen 
arteko komunikazioa sakontzeko metodologia; 2, 3 eta 4 urteko haurrek gurasoekin 
batera egitekoak dira, elkarren arteko konfiantzan oinarritutako erlazioa garatzeko

uMEEn ETA 
GurASoEn ArTEko 
ErlAzioAn ETA 
konfiAnTzAn 
oinArriTuTA dAGo

Contact dantza inprobisatua 
eginda dauka lasagabasterrek, 
Haur Hezkuntza ikasketak ere 
bai, eta psikomotrizitatea 
lantzen ari da; hala, buru-bularri 
jarri da Contakids saioekin, eta 
horiek egitea oso garrantzitsua 
dela azpimarratu du.
nola sortu zen Contakids? 
Sortu baino gehiago, betidanik 
egin diren jokoak dira. itai 
izeneko batek bere haurrarekin 
Youtube plataformara bideoak 
igo, eta jendea galdetzera 
joaten zitzaion. Hala, hark forma 
eman, eta hala sortu ziren saio 
hauek.
zer egiten da saioetan? 
musika oinarri izanda, modu 
naturalean umeek gurasoekin 
ariketak egitea da. azken 
batean, elkarren artean 
konfiantza hartzeko eta 
umearekin denbora bat 
pasatzeko aukera ematen 
duena. Gaur egungo gizartean 

ez dugu denbora hartzen 
horretarako eta…
Emaitzak nabariak dira? 
umeak ez ditugu derrigortzen 
ezer egitera. Hainbat arau 
azaltzen ditugu, eta 
garrantzitsuena da umeak nahi 
duenean egiten uztea, presio 
barik. Hasieran, tentsioa ikusi 
daiteke, baina, pixkanaka, 
konfiantza hartzen dute. 
Prozesu bat da, eta hori da 
oinarria. Hala ere, gauza 
pertsonal bat da, emaitzak ere 
ezberdinak dira.

ziGOr laSaGabaSTer

"Haurrek, pixkanaka, konfiantza 
hartzen dute, prozesu bat da"
zigor lasagabaster IrAKAslEA

Goiena komunitatea 
basabeazpi / ArETxABAlETA

Iritsi da maiatza, iritsi da uda-
berria eta udaberriarekin ba-
tera Aretxabaletako Udaberri 
Jaia, Arizmendi Ikastolak ha-
mabigarren urtez antolatuko 

duen jaia hain zuzen ere. Aur-
ten munduko jatorrizko herrie-
kin bidaiatuko dugu, hauetako 
batzuk ezagutu, beraiengandik 
ikasi, eta era berean, gure iden-
titate propioa munduan koka-
tzeko.

Goizean goiz Basabeazpin 
elkartuko gara guztiok, eta, 
jaiari hasiera eman ondoren, 
herriko txoko desberdinak bi-
sitatuko ditugu munduko altxor 
desberdinen bila. 

Kalejira, talo tailerra, bu-
ruhandiak, dantzak, Euskal 
Herriko doinu ezagunenekin 
euskal karaokea, eta bukatze-
ko, nola ez, ikastolako haur 
eta heldu guztien lagun den 
Argitxoren bisita izango dugu. 
3, 2, 1, 0... Hasi da jaia! Gora 
udaberria!

zapatuan ospatuko dute 
udaberri Jaia Basabeazpin
Egun osoko ekintzez betetako egitaraua antolatu dute: 
kalejira, buruhandiak, bazkaria, euskal karaokea…

duela bi urte ospatutako Udaberri Jaian egindako bazkaria. GOiena
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Urtero moduan, Eskoriatzako 
Atxorrotxeko Eguna ospatuko 
dute eskoriatzarrek maiatzeko 
lehenengo domekan; hau da, 
etzi. Hala, ohiturari jarraituz, 
738 metro dituen tontorrera 
igoko dira herritarrak domeka 
honetan. Bertan goiza pasa eta 
arratsaldean herrian jarraituko 
dute ospakizunarekin.  

Eskoriatzako Udalak eta Atxo-
rrotx GKEk antolatutako jaia 
berrikuntza barik ospatuko da. 
09:00etan, herria esnatzeko, txis-
tulariek diana joko dute herri-
ko kaleetan zehar, eta 10:30ean 
batuko dira herritarrak plazan, 
goranzko bidea hasteko, nahiz 
eta bakoitza nahi duen orduan 
igoko den. 11:00etan, berriz, 
meza izango da Atxorrotxeko 
Gurutze Santuaren ermitan, eta 
goiz osoan kanpai hotsak en-
tzungo dira. Izan ere, ohiturak 
dioen moduan, bertako kanpaiak 
joz, ekaitzak uxatzen dira. Me-
zaz gainera, eguerdira arte ta-
berna egongo da Atxorrotxen, 

eta mokadutxo bat jan eta zer-
bait edateko aukera izango da 
bertan.

Atxorrotxera igotzeko, berriz, 
hainbat bide erabiliko dituzte 
bertaratzen direnek: herrigu-
netik –zementuzko bidetik– igo-
ta, Bolibar auzotik, Leintz Ga-
tzagako Dorleta Santutegitik 
gora… eta goiza bertan pasa 
ostean, arratsaldean, 18:00etan, 
herritarrek egindako tortillak 
salduko dituzte Herriko Plazan, 
Imanol eta Unai trikitilari eta 
pandero-joleek girotutako erro-
meriarekin. Atxorrotxen jarri-
ko den tabernan eta plazako 
tortillen salmentan ateratako 
dirua, berriz, Atxorrotx GKEk 
bere proiektuetarako erabiliko 
du.

Egitaraua betikoa izan arren, 
modu askotan ospatuko dute 
herritarrek eguna. Mendi buel-
ta eginaz, Atxorrotxen zerbait 
hartu eta beheranzko bidea 
hartuz, gaztetxoen kasuan, ko-
bazulotik sartu-irtenak eginaz… 
Hala ere, eguraldiak laguntzen 
badu, herritar ugari batuko da 
Atxorrotxeko gailurrean.

Hezkuntza Forotik hitzordua 
Eskoriatzako Hezkuntza Foroak 
eta Aretxabaletako Guraso Fo-
roak hitzordua jarri dute Atxo-
rrotxeko Egunera elkarrekin 
joateko. Plazan 10:30ean jarri 
dute ordua, bertatik goranzko 
bideari ekiteko. Aretxabaletako 
eta Eskoriatzako haur, guraso 
eta herritarrak gonbidatu nahi 
dituzte Atxorrotxera igo daite-
zen.

Domekan, 12:00etatik 14:00eta-
na Atxorrotxeko Gaztelua. Den-
boraren Talaiatik dokumenta-
la ikusteko aukera izango da 
Ibarraundin, eta DVDa salgai 
izango da.

duela bi urte Atxorrotxeko Egunean batutako herritarrak. GOiena

Atxorrotxeko Eguna 
ospatuko da domekan
Urtero lez, Eskoriatzako Atxorrotxeko Eguna maiatzeko lehen domekan ospatuko da; 
aurten, maiatzaren 7an, hain zuzen ere. Urteroko egitarau bera izango da, eta, 
eguraldiak laguntzen badu, jendez beteko dela aurreikusten dute antolatzaileek  

HErriTArrAk BidE 
EzBErdinETATik 
iGoko dirA 
ATXorroTX MEndiko 
GAilurrErA

iñaki ruiz de Egino eskultorea, ibarraundin jarri duen erakusketan. i.b

Iñaki ruiz de eginoren erakusketa 
zabaldu dute Ibarraundin
'Arte bakarra bi hemisferiotzat' lana hilabete osoan 
egongo da ikusgai museoko ordutegian

i.B EsKOrIATzA
Iñaki Ruiz de Egino eskultorea-
ren Arte bakarra bi hemisferio-
rentzat erakusketa zabalik da 
atzo ezkero Ibarraundi museoan, 
eta hilabete osoan izango da 
ikusgai, museoaren ordutegian.

Ruiz de Eginok, eskultore eus-
kalduna izan arren, nazioartean 
egiten du lan, batez ere. Hala, 
oraingoan, bere lan zatitxo bat 
ekarri du herrira. Bere bildu-
mako pieza gutxi batzuk jarri 
ditu Eskoriatzan, berak adiera-
zi bezala: "Espazioaren arabera 
aukeratu ditut". Guztira, 16 es-
kultura jarri ditu: burdinazkoak, 
egurrezkoak, altzairuzkoak eta 
brontzezkoak dira. Horrekin 
batera, obra grafikoa jarri du, 
12 grafikoz osatutakoa, figura-
tiboagoa.

Erakusketa maiatzaren 5etik 
25era bitartean egongo da ire-
kita herritarrentzat. Astelehe-
netik egubakoitzera bitartean, 

12:00etatik 14:00etara goizez eta 
18:00etatik 20:00etara arratsaldez. 
Domeketan, 12:00etatik 14:00eta-
ra. Eta zapatuetan, berriz, itxi-
ta egongo da erakusketa.

Helburu zehatza 
Erakusketa didaktikoa izatea 
nahi du egileak, marraztu eta 
diseinatze momentutik eskultu-
ra bilakatzerainoko bidea era-
kutsi nahi du. Batez ere, ikaste-
txeetatik joango diren haurrei 
zuzenduta egongo da.

maiatzaren 16an, hitzaldia 
Maiatzaren 16an Una dimensión 
creativa hitzaldia eskainiko du 
obra jarri duen eskultoreak. 
18:30ean izango da, Ibarraundin 
bertan. Artistaren lana nolakoa 
den, zer egiten duten, zergatik… 
azaltzen ahaleginduko da, eta 
hainbat artista ezagunekin izan 
duen erlazioa eta esperientzia 
kontatuko du bertan.

Maiatzaren 10ean eta 17an, Hez-
kuntza Foroak antolatuta, Bull-
ying-a. Non dago muga? tailerra 
eskainiko dute Eskoriatzako 
kultura etxean. Bi zatitan bana-
tuta egongo da hitzaldia, gazte-
leraz, eta Eli Moreno Carrillok 
emango ditu azalpenak; psiko-
logoa, sexologoa eta bitartekari 
familiarra da hura, eta bull-
ying-ari eta ciberbullying-ari 

buruz arituko da. Bi saiotan 
banatuko da hitzaldia eta 
18:00etan hasiko da, aurrez ai-
patutako bi egunetan.

Hain zuzen, bullying-a zer den, 
bullying-ari aurre egiteko zein 
protokolo dauden eta horiek 
nola erabili behar diren azaldu-
ko ditu hizlariak. Bestalde, bull-
ying-aren eta gatazkaren arteko 
desberdintasunak argituko ditu. 
Tailerrera joateko ez dago izenik 
eman beharrik, eta bertaratzen 
denak aukera izango du dituen 
zalantzak argitzeko. 

'Bullying'-aren 
gaineko tailerra izango 
da kultura etxean
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Motxila 21 ezohiko rock taldeak 
maiatzaren 13an Eskoriatzako 
plazan eskainiko du kontzertua, 
20:00etan, Errekan Gora jaial-
diaren harira, Atxorrotx Kultu-
ra Elkartearen egunean.
nola sortu zen motxila 21 taldea? 
Duela hamabi urte sortu zen, 
emanaldi bat egiteko asmoz; 
bertan jotzeko abesti bakarra 
prestatu zen. Ordutik aurrera, 
rock taldea osatzea pentsatu zen, 
eta gaur arte.
taldea nortzuek osatzen dute? 
Down sindromea duten hamabi 
gaztek osatzen dute taldea, eta 
laguntzaile gisa dabiltzan beste 
bederatzi boluntario ere bai; 
tartean dira Barricadako Enri-
que Villarreal El Drogas, Marea 
taldeko Kutxi eta Piñas… Azken 
hirurak ahal duten guztietan 
etortzen dira kolaboratzaile gisa; 
Eskoriatzara etorriko diren ez 
dago jakiterik. Hala ere, gonbi-
dapena egin diegu.
zein da taldearen helburua? 
Nire kasuan, manager moduan, 
ahalik eta emanaldi gehien lotu 
behar ditut ordainsaria handia-
goa izateko. Motxila 21en kasua 
guztiz kontrakoa da. Gure hel-
burua gazteen bizitza kalitatea 
ahalik eta hoberena izatea da. 
Estres barik ibiltzeko eskatzen 
diegu, disfrutatzeko, azken fi-

nean, afizio moduan izateko. 
Horregatik, emanaldi kopuru 
bat ezartzen dugu; hilean bi 
kontzertutik gora ez ematen 
saiatzen gara. Hala ere, bira 
egiteko proiektu bat daukagu. 
nora joango zarete? 
Talde autofinantzatua gara. Ez 
daukagu diru laguntzarik, mu-
sikari boluntarioek ez dute sol-
datarik… Beraz, gazteei ordain-
tzeko modu bezala taldean in-
bertitzea eta bidaiatzearen alde 
egiten dugu, opari gisa. Abuz-
tuaren 5etik 12ra bitartean, Erro-
mara joango gara. Bertan, aste 

batean bi edo hiru emanaldi 
egingo ditugu, asko jota.
Hala ere, hainbat gastu izango di-
tuzue? 
Guk cache bat dugu, diru bat 
kobratzen dugu emanaldietara-
ko alokairuetako, entsegu loka-
leko gastuetarako… Gazteek ez 
diote diruaren pertzepzio horri 
perspektiba berarekin begira-
tzen. Horregatik, emanaldien 
ostean, merendola bat izatea 
eurentzat oso garrantzitsua iza-
ten da, eta, aurrez esan bezala, 
bidaiak egitea, kontzertuak es-
kainiz, entseguak balira bezala.
errepertorio zabala eskainiko du-
zue? 
Bai; abesti batzuk bereziki tal-
dearentzat idatziak eta eginda-
koak izan direnak; batez ere, El 
Drogas-ek eta Kutxi-k eginak. 
Fitoren abestiren bat… Leire 
taldeko neska bat abesti askotan 
abeslaria da, baina perkusioa 
ere jotzen du… abesteaz gain, 
instrumentuak ere jotzen dituz-
te. Fermin Muguruzaren Big 
Beñat abestia jotzen dugunean, 
batek dantza egiten du…
zer helarazi nahi du taldeak? 
No somos distintos abestia alda-
rrikapen bat da, ez garelako 
ezberdinak. Hala, esfortzu eta 
gogoa jarriz edozein helburu 
lortu daitekeela helarazi nahi 
dugu.

Teo lazaro. mOTxila 21

"Ez garela ezberdinak 
helarazi nahi dugu"
teo lazaro MOTxIlA 21 TAldEKO MAnAgErrA
Atxorrotx Kultura Elkartearen egunean, maiatzaren 13an, Motxila 21 taldeak 
kontzertua eskainiko du Eskoriatzako plazan, 20:00etan hasita

Maiatzaren 13rako, Tortolisek 
Otxandion dagoen Hontza Ex-
trem abentura parkera joateko 
irteera antolatu du. 8 eta 12 urte 
bitarteko haurrei zuzendutako 
irteera egun osokoa izango da 
eta joan nahi duenak 15 euro 
ordaindu beharko ditu. Izena 
emateko, gazteria@eskoriatza.
eus edo txirikila@gmail.com hel-
bidera idatzi beharko da.

Hontza Extremera 
irteera antolatu du 
Tortolis ludotekak

Txirikilak antolatutako udaleku 
irekiak uztailaren 4tik 21era 
izango dira aurten eta begirale 
izateko izen ematea maiatzaren 
17ra arte egongo da zabalik. 
Begirale izan nahi dutenek cu-
rriculuma bidaliko beharko dute, 
bide hauek erabiliz: kultura 
etxera edo Tortolis ludotekara 
eramanda edo txirikila@gmail.
com helbidera bidalita.

Eskoriatzako udaleku 
irekietarako 
begiraleak behar dira

Areto futbol taldeko senior mai-
lako emakumezkoek Idiazabalen 
aurka jokatuko dute, kanpoan. 
18:00etan izango da, eta irabaz-
leak finalerako sailkatuko dira. 
Saskibaloiko seniorrek, berriz, 
finalaurrekoa Ibarra kiroldegian 
jokatuko dute Cafes Aitona As-
katuak B-ren aurka, eta, irabaz-
ten badute, finala Eskoriatzan 
jokatuko dute domekan, 12:00etan.

'Play-off'-eko 
finalerdia dute 
seniorrek, Idiazabalen

iazko gatzagako auto igoera. GOiena

Berrikuntzekin dator Gatzagako 
hogeigarren auto igoera
A+gAs taldea arduratu da antolaketa lanez, eta aurten 
lasterketa berezia izatea nahi dute

imanol Beloki lEInTz gATzAgA
Gatzagako auto igoerak hogei 
urte beteko ditu aurten, eta las-
terketa Gatzagako errepide zaha-
rrean egingo da. Iaz ere, bertan 
egin zen, Arlabango asfaltoa 
egoera txarrean zegoelako. Hala 
ere, iaztik hona aldaketa asko 
ez egon arren, aurten, Eskomo-
tor eskuderiak Arrasateko  
A+Gas taldeari utzi dio antola-
ketaren ardura eta berrikuntze-
kin datoz. 

Iazko bide bera egin beharko 
dute pilotuek, Kuatruenako etxee-
tan hasi eta Gatzagainera arte 
4,8 kilometroko bidea, baina, 
parte-hartzaileei dagokienez, 
berrikuntzak sartu nahi izan 
dituzte A+GAS taldekoek. Ho-
nela adierazi du Oxel Etxebarria 
kideak: "Hemengo lasterketetan 
ikusten ez diren autoak ekarri 
nahi ditugu. Zerbait aurrera-
tzearren, Norma m20 auto bat 
izango da lasterketan… besterik 

ez dugu aurreratu nahi, hala, 
jendea bertaratu dadin…". Ga-
tzagako auto igoera uztailean 
egin izan ohi da azken urteotan, 
baina aurten orain egitea era-
baki dute; horren arrazoia zein 
den azaldu du Etxebarriak: "Den-
boraldiko bigarren lasterketa 
izango da Gatzagakoa, eta ho-
rregatik aldatu dugu igoera egu-
na. Hain zuzen, jende gehiago 
gerturatzeko".  14:00etan hasiko 
da lasterketa, eta, 50 pilotu eta 
30-35 boluntario izango direla 
aurreikusten dute. Beraiengatik 
ez balitz, ezingo genuke laster-
keta gauzatu".

errepide tartea itxita 
Aingeru Guardako biribilgunean 
itxi egingo dute bidea, baina 
Mazmela eta Kuatruena auzoe-
tan bizi direnek ez dute arazorik 
izango etxera joateko, betiere, 
kontrolean esanez gero nora 
doazen.

Aurten ere Ingurumen Astea 
izango dute Leintz Gatzagan. 
Aste osoko egitaraua prestatu 
dute eta ekintza ezberdinez osa-
tuta egongo da.

Maiatzaren 8an, astelehenean, 
ekarpen-gunean batuko dira, 
16:00etan, eta bertan, konposta 
galbahetu eta ontziratu egingo 
dute, konpostaren egoera azter-
tzeko. Martitzenean, Gatzagako 

eskolako umeei konposta bana-
tuko zaie, hainbat azalpen eman-
da. Eguenean, 18:30ean, osoko 
bilkuren aretoan batuko dira. 
Gure eredua aztergai hitzaldia 
emango dute, eta ondoren, pin-
txo dastaketa izango da. Eguba-
koitzean, ekarpen-gunean batu-
ko dira, 16:00etan, eta hondaki-
nen karakterizazioa nolakoa den 
aztertuko dute. Azkenik, zapa-
tuan, San Miguel plazan umeen-
dako jolasak eta Zirika Zirkus 
taldearen Konpost eroak antzez-
lana izango da, 11:00etan hasita.

Ingurumen Astea 
ospatuko dute 
datorren astean
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Ahotsa galdu 
arte, lekaixoka
lekaixoa hedatzen hasi da, Oñatiko Txantxiku Ikastolak 
antolatuta irailaren 24an egingo den Kilometroak 
festaren abestia eta bideoklipa aurkeztearekin bat. 
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Kilometroak 2017k baditu abes-
tia eta bideoklipa eta biak ala 
biak aurkeztu dira joan den 
egubakoitzean, Zubikoa kirol-
degian egindako ikuskizunean. 
Abesti alaia da, bizia, eta dan-
tzagarria; Irailaren 24ko Kilo-
metroetarako deia, lekaixoka, 
Euskal Herrira zabaltzeko apro-
posa. Iraunkortasuna, pareki-
detasuna, aniztasuna, inklusi-
bitatea eta halako balioak bar-
ne-barnean ditu abestiak. 

Badira ia bost hilabete oñatiar 
musikari talde bat aurtengo 
Kilometroak jairako abestia 
prestatzen hasi zela. Urtarrila 
zen, eta bi hilabetetan bazituz-
ten, auzolana ardatz, abestia 
osatuko zuten melodia eta hitzak. 
Musika eta moldaketak auzola-
nean egin dira, Oñatiko hainbat 
musikariren eskutik. Hitzak, 
berriz, Oñatiko Txinparta Ber-
tso Eskolak sortu ditu. 

grabaketa martxoan 
Martxoaren erdialdera egin zen 
abestiaren grabaketa. Elkarrek 
Donostian dituen estudioetan 
egin zen. Grabazioa, nahasketa 
eta masterizazioa Victor Sanche-

zen eskutik egin da. Abestia 
sortu auzolanean egin bazen, 
grabaketa ere modu berean egin 
da, hogei lagun inguruk hartu 
dute-eta parte horretan. Gehie-
nak oñatiarrak, baina badira 
kanpoko kolaborazioak ere. 

aurpegi ezagunak 
Hain zuzen ere, herriko musi-
kariak dira melodia landu eta 
grabatu dutenak. Trikitia, gita-
rrak, baxua, tronpetak, ukelelea, 
bateria... Instrumentuetan mu-
sikari guztiak, herrikoak. Aho-
tsa ipintzeko, kanpokoen kola-
borazioa ere eskatu da. Hain 
zuzen ere, ahotsa Amaia Azpia-
zu sopranoak, Agurtzane Muji-
ka trikitilariak, Txantxiku Ikas-
tolako ikasleak, Aitor Uriartek 
–Latzen–, Ruper Ordorikak, 
Zuriñe Hidalgok eta Anjel Al-
kainek ipini dute. 

Abesti bizia, 
kilometroak 
iragartzeko 
'Euskaraz gatoz lekaixoka' esaldiaren bueltan osatu  
da irailaren 24an Oñatin egingo den Kilometroak 2017 
eguna iragartzeko abestia. dantzagarria eta alaia da, 
Oñatiko hainbat musikarik auzolanean sortutakoa

HoGEi MuSikAriTik 
GorA AriTu dirA 
kiloMETroEn 
ABESTiArEn 
GrABAkETAn arGazkiak: bernaT alberDi
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Apirilean grabatu da Lekaixoka 
bideoklipa. Kepa Aranburu eta 
Bernat Alberdi aritu dira zu-
zendari lanetan, eta, aktoreei 
dagokienez, nabarmendu behar 
da Uxue Murguzurrek egindako 
lana. Bideoklip berritzailea da, 
inondik inora. Stop motion tek-
nikan oinarrituta, orain arteko 
bideoklipetatik desberdina den 
proposamena aurkeztu dute zu-
zendariek. Lanketa itzela eta 
zaindua egin dute. Gidoia pen-
tsatzeari aspaldi ekin zioten eta  
apirilean egin dute grabaketa. 
Ia bi aste eman dituzte gau eta 
egun lanean eta emaitza joan 
den egubakoitzean aurkeztutako 
bideoklipa da. Txantxiku Ikas-
tolaren alde egingo den Kilome-
troak jaiaren lan-ildo diren 
iraunkortasuna, berdintasuna 
eta inklusibitatea ditu bideokli-
pak ere oinarrian.

euskal Herriari keinua 
Euskal Herriko zazpi lurraldeei 
keinu egiten die bideoklipak. 
Hala, Iparraldeko zamaltzaina, 
Donostiako pirata, Iruñeko dul-
tzaineroa, Bizkaiko arraunlaria 
eta Arabako ardo ekoizlea Oña-
tira datoz Kilometroetara. Txan-
txiku Ikastolako ikasleek ongie-
torria egiten diete ikastolako 
patioan bertan. Kontua da, bai-
na, hori guztia neska gazte baten 

irudimenean gertatzen den is-
torio bat dela. Protagonistak, 
supermerkatu baten dagoela, 
irrati esataria entzuten du esa-
ten irailaren 24an Oñatin egin-
go dela, Kilometroak 2017 jaia. 
Horrek bere irudimena martxan 
ipini, eta amets moduko baten 
murgiltzen du. 

zuzendariak "nahiko pozik" 
Kepa Aranburu zuzendariak 
azaldu du "nahiko gustura" gel-
ditu direla emaitzarekin. Hala 
ere, penaz azaldu da ideia batzuk 
kanpoan utzi behar izan dituz-

telako: "Ez da denborarik egon 
dena egiteko". Bideoaren kon-
tzeptua da nabarmenduko lu-
keena: "Bideoa Lekaixoka logoa-
ren metafora bezala landu izana... 
Asmatu dugula uste dut". Zu-
zendari Bernat Alberdik, beste-
tik, azaldu du Kilometroak jaiak 
inguruan sortzen duen ilusioa, 
balioak eta parte-hartzea islatu 
gura izan dituela bideoklipak: 
"Ikastolek inguruan sortzen du-
ten dinamika, alegia. Horreta-
rako, ume baten irudimenean 
sartu gara, kolorea eta dinamis-
mo ikaragarria emanaz". 

Aranburu eta Alberdi zuzendariak eta Uxue Murguzur, protagonista. 

landua eta berritzailea 
den bideoklipa, kalean
Iraunkortasuna, parekidetasuna, aniztasuna eta halako balioak transmititu gura ditu 
bideoklipak. Oinarrian, Kilometrotako logoak irudikatzen duen uhina dago. Uhin 
horrekin, bideoklipak Euskal herrira zabaldu du, lekaixoka, Oñatira etortzeko deia

arGazkiak: bernaT alberDi eTa kePa aranburu
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Kilometroak 2017k baditu abes-
tia eta bideoklipa. Jendez lepo 
zegoen Zubikoa kiroldegian egin-
dako ikuskizunean aurkeztu 
ziren, joan zen egubakoitzean.
Emanaldi herrikoia izan zen, 
herriko hainbat musika taldek 
hartu baitzuten parte bertan. 
Bideoen eta esketxen bidez iru-
dikatu zuten 1989tik gaur arteko 
ibilbidea eta urte horietan guz-

tietan Oñatik musikaren alorrean 
izandako bilakaera izan zen 
ikuskizuneko ardatza.

Juan Carlos Irizar musikari 
oñatiarrak sortutako 1989ko 
Kilometroak jaiko abestiarekin 
hasi zuten emanaldia; ikastola-
ko neska-mutikoek eta irakasleek 
abestu zuten hori, musikaria 
pianoan zutela. Hor Konpon 
taldearen txanda izan zen gero, 

eta, 21 urteren ostean, zuzenean 
aritu ziren. Txinparta bertso 
eskolakoek hartu zuten ondoren 
oholtza; Iñaki Olaldek eta Jose-
ba Lasagabasterrek hiru bertso 
kantatu zituzten, herrian kul-
turaren alde sekulako lan egin 
zuten eta gure artean ez dauden 
Patxi Hipolitori eta Jose Mari 
Agirrebengoa Txinpartari keinu 
eginda. Latzeneko abeslari Aitor 

Uriartek ere txalo zaparrada 
jaso zuen. Baita Sharon Stoner 
eta Malenkonia taldeek ere. Ru-
per Ordorikak, Ander Etxanizen 
laguntzarekin, Zaindu maite 
duzun hori abestu zuen. Eta 
Olatz Zugastiren Bizirik gaude-
lako kantua abestu zuten ikas-
tolako ikasleek, ikastola posible 
egin zutenei omenaldi gisa.

Antzerkiak ere izan zuen bere 
protagonismoa, herriko Irazan 
Antzerki Gunearen eskutik, eta 
Markel Irizar txirrindularia eta 
Amaia Txintxurreta kazetaria 
ibili ziren aurkezle lanetan. 

bideoklipa, berritzailea 
Bukaeran aurkeztu zen Kepa 
Aranburuk eta Bernat Alberdik 
zuzendu duten Lekaixoka bideo-
klipa. Ume batek Kilometroak 
jaiaz imajinatzen duena irudi-
katzen du ikus-entzunezkoak. 
Stop motion teknika erabilita 

osatu dute hori eta ikastolako 
ikasleek eta herriko beste hain-
bat taldek hartu dute parte. Kon-
fiantzaren pedagogia eta auzo-
lana ere izan dute oinarri.

'lekaixoka' abestia bukaeran 
Zubikoa kiroldegia bete zuten 
ikusleek txalo zaparrada luze 
batekin hartu zituzten bai bi-
deoklipa, baita abestia bera ere. 
Bukaeran, musikari talde ederra 
batu zen agertokian aurtengo 
Kilometroak 2017ren melodia 
Lekaixoka zabaltzen ari den abes-
tia eskaintzeko.

Txantxiku ikastolako neska-mutikoak, olatz zugastiren 'Bizirik gaudelako' kantua abesten. arGazkiak: imanOl SOrianO

Xuxurlaka eta deiadarka, 
lekaixoa badoa hedatzen
Juan carlos Irizarrek, latzeneko Aitor Uriartek, ruper Ordorikak, hor Konpon, sharon 
stoner eta Malenkonia taldeek eta Txantxiku Ikastolako neska-mutikoek hartu dute 
parte aurtengo Kilometroak jaiko kantua eta bideoklipa aurkezteko ekitaldian

89ko kiloMETroAk 
JAiTik GAur EGunErA 
BiTArTEAn oñATin 
MuSikAk izAn duEn 
BilAkAErA ikuSi zEn

latzeneko abeslari Aitor Uriarte, ikastolako ikasleekin Laztana abesten.

Juan Carlos irizarrek sortutako 89ko Kilometroak jaiko kantua abesten.
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Elkarrengandik hurbil irla ugari 
dituen itsas zatia da, hiztegiaren 
arabera, artxipielago bat. Hori 
horrela, maiatzaren 21ean Oña-
tiko San Migel parrokian eskai-
niko duten ikuskizunari ezin 
hobeto jarri diote izena sortzaileek: 
Artxipielagoa. Izan ere, musika 
eta bertsolaritza, narrazioa, abes-
tia eta bideo-proiekzioa dira ikus-
kizuna prestatzeko erabilitako 
osagaiak, artxipielagoa eratzen 
duten irlak. 

Diziplina batean edo bestean, 
artearen eta kulturaren munduan 
dabiltzan sei pertsona izan dira 
indarrak, ametsak eta gaitasunak 
metatuz Artxipielagoa posible 
egin dutenak: Andoni Egaña ber-
tsolaria, Belen Ibarrola artista, 
Ainhoa Garmendia sopranoa, 
Pello Ramirez txelo eta eskusoinu 
jotzailea, Garikoitz Mendizabal 
txistularia eta German Ormaza-
bal piano jotzailea. Ikuskizun 
ezberdin bezain berritzailea lor-
tu dute elkarrekin. 

gogoetak eta beste
Ordu eta erdi inguru iraungo 
duen emanaldian, bertsolari za-
rauztarra izango da esatari lane-
tan ibiliko dena, eta bere hizke-
taldian zehar irlen eta artxipie-
lagoen inguruko gogoetak plaza-
ratuko ditu, baita musikaren eta 
kulturaren inguruko hainbat 
hausnarketa eskaini ere. Egaña-
ren esanek Garmendiaren, Ra-
mirezen, Mendizabalen eta Or-
mazabalen musika eta Ibarrolak 
ikuskizunerako propio sortu di-
tuen irudi eta bideo-proiekzioak 
izango dituzte bidelagun. Gogoe-
tak zein musika entzunaz eta 
kantuan ere beraien aletxoa jarriz, 

ezinbestekoa izango da, gainera, 
ikusleen parte-hartzea.

bi atal
Ikuskizunak bi zati ditu: lehenen-
go atalak antzinako zaporea izan-
go du, kultur ondare klasikoko 
abestiek eta abesti herrikoiek 
izango dute-eta protagonismoa 
–Jose Mari Iparragirre, Jesus 
Guridi, Eduardo Gorosarri...–; 
bigarrenean, aldiz, abesti berria-
goak entzun ahalko dira, besteak 
beste, Mikel Laboaren, Itoizen 
eta Ken Zazpiren kantak. Mikel 
Otaolea arduratu da ikuskizunean 
entzungo diren abestien molda-
ketez.

sarrerak salgai
Maiatzaren 21eko emanaldia 
19:00etan izango da, eta sarrerak 
eskuragarri daude dagoeneko. 12 
euro balio du bakoitzak, eta Txan-
txiku Ikastolako idazkaritzan, 
Txokolateixan eta kilometroak.
eus-en eskuratu daitezke.

Ainhoa garmendia eta Pello ramirez, iruñean egindako emanaldian. arTxiPielaGOa

nork bere irlatik 
ekarpena 
eginda, denon 
gozagai 
Maiatzaren 21ean helduko da Oñatira Andoni Egaña 
bertsolariak, Belen Ibarrola artistak, Ainhoa garmendia 
sopranoak eta Pello ramirez, garikoitz Mendizabal eta 
german Ormazabal musikariek indarrak metatuz osatu 
duten 'Artxipielagoa' ikuskizuna

ikuSkizunEAn zEHAr 
AnTzinAko kAnTA 
klASikoAk zEin 
ABESTi BErriAGoAk 
ESkAiniko diTuzTE 

• 'itsasoaren emazteak' Pello ramirez

• 'Hara nun diran' Joxe mari iparragirre

• 'nere amak baleki' Joxe mari iparragirre

• 'Adio Euskal-Herriari' Joxe mari iparragirre

• 'idiarena' eduardo Gorosarri

• 'loa, loa' Herrikoia

• 'oñazez' Herrikoia

• 'Ala baita' Jesus Guridi

• 'Aldapeko' Herrikoia

• 'Aurtxoa seaskan' Gabriel Olaizola

• 'ume eder bat' Tomas Garbizu

• 'Adiorik ez' Pello ramirez

• 'dantza nazazu' Pello ramirez

• 'nere herriko neskatxa maite' benito lertxundi

• 'lau teilatu' itoiz

• 'ilargia' ken zazpi

• 'Txoria txori' mikel laboa

• 'Xalbadorren heriotzean' xabier lete

ikuskizuneko programa
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Kilometroak jaiaren orain arte-
ko ereduaz hausnarketa egin 
eta eredu berria diseinatzen ari 
dira azken urte honetan Gipuz-
koako Ikastolen Federazioko 
kideak. "Oholtza, kontzertuak 
eta txosna. Hiru ezaugarri ho-
riekin lotzen ditugu Euskal He-
rriko edozein jai. Eta Kilometroak 
jaiaren etorkizuneko eredu be-
rria lantzen ari gara orain. Sor-
menak pisua izango duen eredu 
bat, adibidez", dio Kilometroak 

jaiaren Ikastolen Elkarteko koor-
dinatzaile Mikel Egibarrek.

oñatin 
Helburu horrekin, 2016ko urta-
rrilean jarri zuten martxan 
Kilometroak Bidea izeneko pro-
zesua. Jai horrek jatorrian eta 
egun dituen ezaugarriak azter-
tu, konparatu, eta etorkizunean 
nolakoak izan beharko dituen 
aztertu eta definitu gura dute 
prozesu horrekin. 

Joan den urtean Bergaran 
egin zituzten jardunaldietan, 
1977an Beasainen egin zen lehen-
biziko Kilometroak jaia eta 
Bergaran egin behar zutena 
alderatu zituzten. Bigarren 
World Kafea Oñatin egin zuten, 
martxoan, eta ondorio batzuk 
atera zituzten. "Auzolanak ja-
rraitzen duela ikusi dugu. Egia 
da pisu nostalgikoa duela eta 
herri mugimenduaren dinami-
ka beste bat zenean indar be-

rezia zuela. Gaur egun gizartea 
indibidualistagoa da, eta, higa-
tu bada ere, badu bere misioa. 
Egun, 2.500 lagun inguruk au-
zolanari bideratzen diote euren 
aisialdiaren zati bat. Hori kon-
tserbatu beharra dago. Nola? 
Komunikazio sarea indartuz", 
dio Egibarrek.

Auzolanaz gain, funtsezko 
ikusten du Egibarrek komuni-
kazioa eredu berri horretan. 
Era berean, baina, kritikoa da 
teknologia berriekin: "Kontua 
ez da bakarrik informazioa ema-
tea, informazioa trukatzea soi-
lik, lanketa egitea baizik: aurrez 
aurre eginda eta sormenari ere 
aukera emanda".

2020an 
Kilometroak Bidean prozesu 
horretan lantalde ezberdinak 
ari dira parte hartzen. Batzue-
tan, esaterako, federazioko eta 
ikastola ezberdinetako zuzen-
daritza taldeetako kideek hartzen 
dute parte. Beste batzuetan, 
orain arte egin diren Kilome-
troak jaietako batzorde konkre-
tuetan parte hartu duten bo-
luntarioek; txosten teknikoa 
landuko dute azken horiek. Eta 
ereduak horrela hartuko du 
itxura.

Egibarren esanetan, 2017ko 
abenduan aurkeztuko dute ere-
du berria: "Euskal Herri mai-
lako eragile ezberdinen aurrean 
egingo da aurkezpena; batez 
ere, hezkuntza eragileen au-
rrean". Eta 2020an egingo den 
Kilometroak jaia antolatzen 
duen herria izango da lehen-
bizikoa eredu hori aplikatzen, 
edo ez: "Egun, 2019ra arteko 
Kilometroak jaiak esleituta 
daude dagoeneko eta urtarri-
lean esleituko da 2020koa zein 
herrik antolatuko duen. Horko 
ikastolari tokatuko zaio auke-

ratzea eredu berri hau proba-
tzea. Parte-hartzeari indarra 
eman eta kontsumo unilatera-
la murriztu gura izango duen 
eredua". 

ibilaldia eta araba euskaraz 
Gipuzkoan bakarrik ez. Eus-
kal Herriko gainerako lurral-
deetako ikastolen federazioe-
tan ere hasi dira eredu berri 
baten aukerari buruz berba 
egiten. "Eztabaida txikiena, 
agian, Iparraldean dago mo-
mentu honetan, han nahiko 
argi ikusten dutelako lakuaren 
bueltan egitea Herri Urrats. 
Bizkaian, Araban eta Nafa-
rroan, berriz, hasi dira honen 
inguruan berba egiten. Da-
goeneko mahai gainean dute 
jaietara datorren jendeari 
beste eredu bat eskaintzearen 
gaia. Egia da prozesu hau Gi-
puzkoan dagoela garatuen, 
besteetan ez dagoela hemen 
beste landua, ez dutela hemen 
beste aurreratuta". Geroko 
helburuak berdinak izango 
direla adierazi du, amaieran, 
Egibarrek: "Ikastola mundua 
eta Euskal Herriko jendartea 
elikatzea eta zerbitzua eskain-
tzea".

Martxoaren 25ean egin zuten aurtengo World Kafea gaztelekuan. GOiena

Sormenak pisua izango 
duen eredua definitzen
Etorkizuneko Kilometroak jaiak izango duen eredua lantzen hasita daude eta hiru 
ezaugarri finkatu dituzte: orain arteko auzolana mantendu, komunikazio sarea indartu 
eta sormenari lekua utzi. Abenduan aurkeztuko dute hausnarketaren emaitza

BErGArAn ETA 
oñATin EGin diTuzTE 
kiloMETroAk BidEA 
ProzESuA lAnTzEko 
Bi world kAfE

JATorrizko 
EzAuGArriAk ETA 
orAinGoAk 
konPArATu ETA 
GErokoAk zEHAzTu
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udaberriko eta udako 
moda ere lekaixoka dator
denboraldi berriko moda iritsi da Kilometroak 2017ko dendara. Mahuka bako 
kamisetak, kirol-jertseak, monoak... Eta sasoi berriko euritik babesteko, aterki berriak 
ere bai. hori guztia eta gehiago egunero eskuragarri, hankaluze dendan

arGazkiak: rOberTO maizTeGi
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Tonbola batean txartela erosten 
duenak saria lortu gura izaten 
du. Hara joan eta aurrean dau-
den sarietako bat irabazi gura 
izaten du. Sari bat, euro bateko 
txartelaren truke. Bada, hori 
da Kilometroetako tonbolaren 
filosofia: ez dadila inor sari ba-
rik geratu. "Askotariko sariak 
lortu ditugu. Erantzuna oso 

positiboa izan da. Pozik gaude. 
Txartel guztiek dute saria eta 
hori oso erakargarria izaten 
da", esan du Ainara Diaz de 
Gereñuk.

txaketuaneko bidegurutzean 
Kilometroetako ekonomia ba-
tzordearen ardura izan da ton-
bola antolatzea eta sariak lortzea. 

Bergarako jaialdia erreferentzia 
bezala hartuta –han 20.000 sari 
lortu zituzten–, enpresen eta 
merkatarien ateak jo dituzten, 
handik eta hemendik. Oñatiko, 
bailarako eta Gipuzkoako mu-
seoetara, tabernetara, dendeta-
ra, jatetxeetara, aisialdigunee-
tara, landa-turismoetara... eta 
beste hainbat lekutara bidali 

dituzte eskaerak, eta bueltan 
jasotako sariak prest dituzte 
dagoeneko. Oraingoz, 19.000 
batu dituzte, baina helburua 
25.000ra iristea da. "Aste bukae-
rako San Migel txiki jaiak apro-
betxatuko ditugu tonbola zabal-
tzeko. Horren ostean, Kilome-
troak egunean egongo da txar-
telak erosteko aukera. Tartean 
badugu denbora opari gehiago 
lortzeko", esan du Diaz de Ge-
reñuk. 

Gaur, egubakoitza, arratsal-
dean zabalduko dute tonbola. 
Txaketuaneko bidegurutzean 
egongo da. Bihar, zapatua, eta, 
etzi, domeka, ere leku berean 
egongo dira txartelak saltzen.

askotariko sariak 
Beheko argazkietan dituzue 
sarietako batzuk, baina askoz 
gehiago daude. "Ahalegindu 

gara sari erakargarriak lortzen, 
baina, hor, betiere, saria eman 
duenak dauka azken hitza", 
diote antolatzaileek.

Euro baten truke, bizikleta 
berria, landa-turismo baten 
egonaldia, museo bat ikusteko 
sarrerak, ilea mozteko bonua, 
aterkiak, ipuinak... "Aukera 
zabala dago. Okerrenera, boli-
grafo bat edo txokolate-tableta 
irabaz daiteke; baina, zorte apur 
batekin, sari potoloren batekin 
joango dira etxera", azaldu dute 
ekonomia batzordekoak.

Euro baten truke, txartel 
guztiek dute saria
Aste bukaera honetan eta Kilometroak egunean ipiniko duten tonbolan 20.000 sari 
inguru egongo dira. Oñatiko, bailarako eta gipuzkoako enpresek emandako sariak 
dira: bizikleta, landa-turismoan egonaldia, museorako sarrera, aterkiak... 

orAinGoz, 19.000 
SAri diTuzTE 
BAnATzEko, BAinA 
HElBuruA 25.000rA 
HElTzEA dA
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iker OñaTe

Badute arropa jasotzeko lokala 
kale zaharreko 52. zenbakiko lokala ari da prestatzen Hermansoloña 
elkartea, Caritasendako eta beste behar batzuetarako arropa jasotzeko. 
udalak bi urterako alokatu du. ekainaren hasieran egongo da 
herritarrendako erabilgarri eta elkarteko kideak lekualdatzea egiten ari 
dira orain; atzo, eguena, Saharara bidali zuten kargamentu bat.

Mugikortasun arazoak dituz-
tenen aldeko eguna antolatu 
du, biharko, Trauti elkarteak: 
"Mugikortasun Urriaren Be-
taurrekoak jantzita begiratzen 
hastea eskatuko dugu: zailta-
sunak dituenari bidea erraztu, 
eta ez atzeko bide bat egokitu". 
Horretarako, hainbat ekintza 
egingo dituzte bihar, Foruen 
plazan, 11:00etatik 14:00etara. 
Taldeko bazkide egiteko au-
kera ere egongo da, gainera.

Martitzenean Pedro Solis 
animazio filmen zuzendaria 
egon zen Cuerdas lanarekin 
eurak gonbidatuta: "Harrera 
ona izan zuten bi saioek, hun-
kitu ere egin ziren entzuleak", 
diote.

Aldarrikapen ekintzak 
antolatu ditu Trautik 
bihar goizerako

Hauek dira maiatzerako eta 
ekainerako BiziPoz egitasmoa-
ren barruan antolatu dituzten 
tailerrak: Gaurkotasuna mun-
duan: Brexit, Trump eta erre-
fuxiatuak (maiatzak 16); Alkoho-
la, tabakoa eta kafea (maiatzak 
23); Zaintzailea zaintzen (maia-
tzak 30); Globalizazioa (ekainak 
6); eta Teknologia berriak eta 
mugikorren erabilera (ekainak 
13).  

Ikastaro guztiak Euskaldun 
Berria gelan eskainiko dituzte, 
17:00etatik 19:00etara. Doan izan-
go dira, baina aurrez eman behar 
da izena. Horretarako bideak: 
eider@bizipoz.org helbidea edo 
638 51 69 73 telefono zenbakia. 
Plazak mugatuak dira. 

Beste bost tailer 
izango dira BiziPoz 
egitasmoaren barruan

Gaur, egubakoitza, hasiko dira 
San Miel Txiki jaiak, 19:00etan. 
Etzi gauera arte, musika, herri-
ko artisauen azoka, mendiko 
bizikleta irteera, txorimaloak, 
auzoko emakumeendako luntxa 
eta auzokoen bazkaria egingo 
dira. Berritasunen artean, bihar, 
17:00etan, egingo den gaztetxoen-
dako karaokea dago.  

Gaztetxoendako 
karaokea bihar San 
Miel Txikien barruan

Sirian jaioa dokumentalean, 
Herman Zin argentinarrak haur 
aurpegia jartzen dio, gerratik 
ihesi Europara etorkizun bila 
heldu diren errefuxiatuen egoe-
rari buruz hausnartzeko. Doku-
mentalak zazpi haurren bidaia 
kontatzen du, haien begiradatik 
abiatuta. Eguenean eskainiko 
dute, 20:00etan, zinema aretoan.

'Sirian jaioa' 
dokumentala emango 
du Hotz Oñatik

oihana Elortza OñATI
Anfibioei eta narrastiei buruz-
koa izan zen lehendabizikoa eta 
energia berriztagarrien gainekoa 
izango da Udaleko Ingurumen 
Sailaren bigarren beka; Energia 
berriztagarriak: iragana, orai-
na eta etorkizuneko aukera Oña-
tiko udalerrian da ikerketaren 
izenburu zehatza. "Lortu gura 
duguna da energia berriztaga-
rriek zein garapen izan behar 
duten etorkizunean eta zein 
arlotan. Proposamen horiek 
ikertu eta jaso gura ditugu", dio 
Ingurumen teknikariak, Aitor 
Gerenabarrenak.  

mende bat 
Gaia aukeratzeko, herriko errea-
litatea hartu dute oinarri udal 
ordezkariek. "Oñatiko herriak 
100 urteko historia du energia-
ren sorkuntza eta banaketari 
dagokionez. Alde horretatik iru-
ditu zaigu badaudela arrazoiak 
aurtengo beka deialdia helburu 
horretara bideratzeko", adiera-
zi du alkateak.

Mikel Biainek dioen moduan, 
1890eko hamarkadan Hipolito 
Biain eta Juan Zubia oñatiarrek 
lortu zuten lizentzia ekimen 
pribatuaz lehen aldiz errekako 
ura elektraindar bihurtzeko: 
Olate, Lamiategi, Ubao, Tokillo, 
Jaturabe. Ondoren, UCEMi sal-
du zioten. 1908-1915 bitartean 
Oñatiko Udalak energia ekoiz-
penerako bi lizentzia adminis-
tratibo lortu zituen: Olaran eta 
Urdantegieta. Ondorioz, lehen 
elektraindar banaketa sarea 
sortu zen. Elektraindar beharra 
gora zihoan neurrian, beste pau-
so batzuk egin zituen Oñatiko 
Udalak. 1989an Union Cerraje-
rari Oñatiko Ur Jauziak erosi 
zion EVE-EHErekin batera eta 

2016an EVE-EHE Oñatiko Ur 
Jauziak enpresatik atera zen.  

oraina 
Egun, herriko energia kontsu-
moa bi multzo nagusitan bereiz-
ten da: industriala eta etxetiarra. 
"Lehenengoan, herriko kontsu-
moa, urteko, 140 milioi kilowatt 
(kW) da, batez beste. Etxetiarrean, 
aldiz, urteko kontsumoa 15 mi-
lioi kW da, batez beste. Esan 
beharrik ez dago kontsumo etxe-
tiarra industrialarekin aldera-
tuta oso baxua dela; kontsumo 
osoaren %10, alegia", zehaztu 
du Mikel Biainek.  

Testuingurua asko aldatu dela 
ere badio Biainek, eta etorkizu-
nari begira Udalak "zuhurtziaz" 
jokatuko duela adierazi du: "Ba-
tez ere, aholkularitza egokiare-
kin jardutea da garrantzitsua. 
Legez ezarritako betebeharrak 
bete eta, aldi berean, elkartearen 
biziraupena bermatuko duen 
oreka bilatzea. Beka honekin 
etorkizunerako aukerak jaso 
gura ditu Udalak".

zaharren egoitzan, kiroldegian eta Eltzian jarri ziren eguzki plakak duela hamar urte; 120.000 kW sortzen dute urtean. GOiena

Energia berriztagarrien 
garapena zehazteko beka
Ingurumen arloko bigarren ikerketa beka zabalik dago. Energia berriztagarrien egoera 
eta horien garapena aztertu eta etorkizunean ze aukera egongo diren Oñatin jaso 
gura da beka honekin. goiener kooperatiba bidelagun izango du Udalak  

22rAko EnTrEGATu 
BEHAr dirA 
ProPoSAMEnAk ETA 
AukErATuTAko lAnA, 
2018ko ABEnduAn 
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o.E. OñATI
Andraitz Talde Feministak 
jarri zuen martxan Jabekun-
tza Eskola eta aurtengoa Uda-
lak antolatu du. Ez da bakarra 
izango, ordea; jarraipena izan-
go du.
nolako harrera izan du aurten-
goak? 
Oso ona, eta oso pozik gaude 
emandako emaitzarekin.
zer helburu zuten tailerrek? 
Berdintasun batzordean ados-
tu ziren, herriko talde femi-
nisten ekarpenak kontuan 
izanda. Sei ikastaro, hitzaldi 
bat eta ekitaldi bat antolatu 
dira, eta, bakoitzak bere hel-
buru propioak izan baditu 
ere, guztietan helburu oroko-
rra sexismoak emakumeon 
bizitzan duen eragina ezagu-
tu eta bere ondorioak gaindi-
tzeko eta aurre egiteko tresnak 
eskuratzea izan da.
nortzuek hartu dute parte? 
70 izen-emate egon dira; 61 
emakumek hartu dute parte. 
Gazteenak 22 urte zituen eta 
zaharrenak 63.
zein izan da euren ekarpena? 
Parte-hartzaileen balorazioak 
oso onak izan dira. Egin di-
tuzten ekarpenei dagokienez, 
ikastaroen iraupena luzatu 

eta eskaintza handitzea eska-
tu dute. Irakasleen lana eta 
gaitasuna bikain baloratu dute.
datorren urtean berriz antola-
tzeko asmorik badu udalak? 
Bai, noski, aurtengoa hasiera 
baino ez da izan. Ekimena 
sortzen ari gara eta jada 2017-
2018 ikasturteko proposamenak 
prestatzen ere bai. Gainera, 
Oñatirako Jabekuntza Esko-
laren proiektua egin nahi dugu, 
prozesu parte-hartzaile bate-
kin baliatuz; herriko emaku-
meekin elkarlanean zer-nola-
ko eskola izan nahi dugun 
erabakitzeko.

leire zumalde. GOiena

"Jabekuntza eskolak harrera 
ona izan du eta pozik gaude"
leire zumalde BErdInTAsUn zInEgOTzIA
Egitasmoa proiektu bihurtu gura du Udalak, elkarlanean

A.T. / o.E. OñATI
Oñatiko Lege Soziologia Insti-
tutua duela 28 urte zabaldu zu-
ten eta bertatik 130 herrialdeta-
ko 8.000 ikasle, irakasle eta 
ikerlari pasa dira. Horien arte-
ko harreman sarea osatzeko, 
Oñati Community plataforma 
sortu dute. Dagoeneko 300 per-
tsonak eman dute izena, eta 
euren helburua da aurten 500era 
iristea zifra hori.

Harremanetan 
"Konturatu ginen duela bi urte 
etorri ziren adituek ez zituztela 
duela 20 etorri zirenak ezagu-
tzen, nahiz eta gai bera jorratu 
denek. Lantalde bat sortu genuen 
orduan, ezagutza hori guztia 
nola elkartu edo batu dezakegun 
lantzeko, eta horrela sortu zen 
plataforma hau", dio Susana 
Arresek.

Gune horrek jasotzen duen 
informazio guztia bisitariena, 
ikasleena, ikerlariena nahiz adi-
tuena, beraiek sartu dute. Legea 
da oinarria: "Legeak ezin dira 

berdinak izan toki, arlo eta mo-
mentu guztietan eta gure iker-
lariek horixe egiten dute, egun-
go legea zein den ikusi eta, al-
datu behar bada, nola aldatu 
behar den aztertu. Adibidez, 
emakume indigenak eta femi-
nismoa jorratu berri dugu. Oña-
tiarrek euren esperientzia kon-
tatu dute, baina Kanadan, Afri-
kan edo Guatemalan nola bizi 
den ere entzun dugu. Ez da 
berdina, eta bata bestearekin 
ikasi eta entzundako proiektuak 
eurengana nola eraman landu 
dute", azaldu du Arresek.

Gai baten inguruan munduko 
herri edo kultura ezberdinetan 
legeak zer dioen edo bertakoek 
nola jokatzen duten lantzen duten 
ikerlari eta adituak harremanetan 

jartzen ditu plataforma horrek, 
baina ez hori bakarrik. "Adibidez, 
oñatiar bat Mexikora badoa ikas-
tera zein lanera, plataforman 
begiratu dezake Oñatin egondako 
norbait dagoen han, berarekin 
harremanetan jartzeko. Badakigu 
Afrikan, Sierra Leonako ikasle 
bat plataforma honen bidez jarri 
zela harremanetan Ghanako ba-
tekin", azaldu du Arresek.  

liburutegia
21.000 liburu eta beste horrenbes-
te aldizkari daude unibertsitate-
ko liburutegian, munduko libu-
rutegi aberatsena da lege sozio-
logia arloan, eta hortxe ezagutu 
zuen Oñati Community dagoene-
ko bertako parte den Miren Ma-
niasek. Oñati Community-ren 
barruan Euskal Kultura izeneko 
atalaren koordinatzailea da, egun, 
Manias: "Oñatiri eta euskal kul-
turari lotutako edukiak sartzen 
ditugu: gastronomia, paisaia, 
dantzak... agertzen dira, nortzuk 
garen eta non bizi garen jakin 
dezaten".

Miren Manias eta Susana Arrese, egitasmo horretako bi kide, unibertsitateko klaustroan. amaia TxinTxurreTa

oñati Community, 
handituz doan ekimena
Oñatiko lege soziologia Institutuak sortutako plataforma horrek legearen bueltan 
herrian izan diren adituak eta ikerlariak jartzen ditu harremanetan. Oñatiri eta euskal 
kulturari buruzko atala ere badu, Oñati munduan zabaltzeko

MEXikon EkAinEAn 
EGinGo dEn 
konGrESuAn 'oñATi 
SESSion' EkiTAldiA 
EGinGo duTE

Faltsukeriak

"Egia lokarriak lotzen ari den bitartean, gezurrak munduari 
buelta ematen dio", hauxe entzun nion aurrekoan irratiko 
esatari bati, modan jarri diren fake news-ei buruz ari zela. Fake 
news-ak berri faltsuak dira; alegia, betiko gezurrak. Albiste 
faltsuak ez dira oraingo kontuak, betidanik existitu dira, baina 
orain inoiz baino azkarrago hedatzen dira Interneti eta, batez 
ere, sare sozialei esker.

Berri faltsu hauek, gehienetan, asmatutako albisteak dira. 
Nahita sortzen dira, interes eta helburu jakinarekin eta ia beti 
ondokoa mintzeko edota norbera goraipatzeko. Izan ere, herri 
mailako betiko zurrumurruek izaera globala hartu dute sareari 
esker. Zurrumurruekin gertatzen den bezala, gezur digitalek 
izugarrizko interakzio maila lortzen dute sare sozialetan eta 
hauen hedapena kontrolaezin bilakatzen da berehala.

Informazioak –benetakoa edo faltsua, hori gutxiengoa da– 
mundua mugitzen du. Politikariek eta agintariek ondo dakite 
hori, beraien mesederako erabiltzen baitute uneoro.

nIrE UsTEz

MArINA eTxeGoIeN
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Aurten, seigarrenez, Arte Uda-
lekuak antolatu ditu Udaleko 
Haur eta Gazteria Sailak. Besteak 
beste, marrazkigintzan, eskul-
turan eta margogintzan jardu-
teko aukera izango dute LH-3 
eta DBH-3 bitarteko ikasleek. 
Maiatzaren 8tik 26ra bitartean 
egongo da udalekuetan izena 
emateko aukera, gaztelekuan. 
Plaza mugatuak dira.

Zabaltzear da Arte 
Udalekuetan izena 
emateko epea

Asteburuan Martuteneri, sail-
kapenean azken postuan den 
taldeari, 4-0 irabazita, maila ez 
galtzeko lehiari berreldu dio 
Aloña Mendik. Hamabosgarren 
postuan den Beti Gaztek galdu 
ostean, gainera, hiru puntu au-
rretik dituzte lesakarrak. Ga-
raipenen bidea hartu nahian, 
Hernaniren aurka jokatuko dute 
zapatuan, Zubipe futbol zelaian. 

Mailari eusteko 
partidu garrantzitsua 
du Aloña Mendik

Joseba Eceolazaren Camino Os-
coz y otras historias del 36 lana 
aurkeztuko dute gaur, kultura 
etxean; 19:00etan hasiko da. 
Zehatz esanda, 1936ko Nafarroa-
ko fusilatuen kontakizuna landu 
du egileak, Camino Oscoz ira-
kasle errepublikanoaren hilke-
tatik abiatuta; Urbasan hil zuten. 
Bada, aurkezpenean egongo da 
Eceolaza bera.

Eceolazaren liburu 
berria aurkeztuko 
dute kultura etxean

Mailari eusteko urrats garran-
tzitsua egin ostean, asteburuan 
amaituko du Natra Oñatik den-
boraldia. Barakaldon jokatuko 
du, zapatuan, Paules Skodaren 
aurka. Dena den, oraindik ez 
dute maila mantenduko duten 
ziurtasunik, beste taldeen emai-
tzek ere zeresana izango baitu-
te horretan. Zapatuan 69-64 ira-
bazi zuten partidua.

Azken partidua 
saskibaloi saileko 
taldearentzat

iker oñate OñATI
Egitasmoak, herriko hainbat 
eragileren arteko elkarlana izan 
du oinarrian. Zehatz esanda, 
Ganbara Abesbatzak, herriko 
ikastetxeek, Oñatiko Parrokiak, 
Artixa taldeak eta zenbait ar-
gazkilarik antolatu dute egita-
raua; horiek guztiak presente 
daude hitzorduetan.

 Ermitaz ermita, Oñati ezagu-
tzen izenpean aurkezturiko eki-
menaren bultzatzaileek argi dute 
xedea: "Kultura eta hezkuntza 
bateratuz, musika korala apro-
betxatuz, herriko ondarea eza-
gutzea". Aipatzea, egitasmoa eta 
egitaraua San Lorentzoko ermi-
tan aurkeztu zituztela egubakoi-
tzean, apirilaren 28an. 

bost kontzertu
Guztira, bost kontzertu ibiltari 
biltzen ditu egitasmoak; herriko 
ermita batean gauzatuko da ho-
rietako bakoitza. Zehazki, San 
Martineko, Zubillagako, San 
Lorentzoko, Araotzeko eta Ma-
dalenako ermitak izango dira 

emanaldien agertoki. Ganbara   
ko kideez gain, ikastetxeetako 
ikasleek ere esku hartuko dute 
kantaldi horietan.

liburuxka, ermiten bueltan
Herriko ermiten presentzia ez 
da egitarauko ekimenetara mu-
gatzen. Izan ere, berorien argaz-
kiak eta horien bueltako pasar-
te laburrak bilduko dituen libu-
ruxka argitaratu dute. Argital-
penak, ikastetxeetan eta herriko 
bestelako gune publikoetan –kul-
tur etxean, turismo bulegoan 
eta parrokian, kasurako– egon-
go dira eskuragai.

Bestalde, Artixa elkarteko kide 
Jerardo Elorzak liburuko edu-
kiari hertsiki loturiko hitzaldia 
eskainiko du; Oñatiko ermiten 

inguruan gehiago jakiteko pa-
rada izango du bertaraturikoak. 
Oraindik ez dituzte hitzorduaren 
eguna eta ordua finkatu. 

erakusketa, parrokiako klaustroan
Erakusketa ere antolatu dute. 
Bertan, liburuxkan argitaratu 
dituzten irudiak eta herriko 
zenbait ermiten maketatxoak 
izango dira ikusgai; horrez gain, 
ikasleek egindako zenbait lan 
ere bilduko ditu erakusketak.  
Santi Mendiola eta Joxe Fer-
nandez argazkilariek hartu di-
tuzte irudiak.

Hori hala, Mikel Goiangerua-
ren parrokiako klaustroan ko-
katu dute erakusketa; eta, maia-
tzaren 6an, 7an, 13an eta 14an 
irekiko ditu ateak.

Esan bezala, ikastetxeek ere 
zeresana dute ekimenean. Kon-
tzertu ibiltarietan esku hartzeaz 
gain, herriko hamabost ermiten 
aurkezpen bideoak sortu dituz-
te; horiek, parrokiako klaustro-
ko erakusketan eta kontzertu 
ibiltarietan izango dira ikusgai.

Antolatzaileak ekimenaren aurkezpenean, San lorentzoko ermitan. GOiena

Badatoz kontzertu 
ibiltariak, ermitaz ermita
'Ermitaz ermita, Oñati ezagutzen' bataiaturiko egitasmoa antolatu dute herriko 
hainbat eragilek elkarlanean. gisa guztietako emanaldiak antolatu dituzte 
 maiatzaren 13an hasi eta uztailaren 1era bitartean egingo dituztenak

ErMiTEn irudiAk ETA 
HoriEi Buruzko 
PASArTEAk Bilduko 
diTuEn liBuruXkA 
ArGiTArATu duTE

lasterbidean-en esku hartzeko 
izen-ematea zabaldu dute
Ekimenaren baitan antolaturiko hainbat hitzordutan 
aurrez eman behar da izena

iker oñate  OñATI
Lasterbidean Nazio Elkartasun 
Lasterketaren bueltan antolatu-
riko egitarauko zenbait hitzor-
dutan izena emateko epea zabal-
du dute; maiatzaren 22ra bitar-
tean egongo da apuntatzeko 
aukera.

Batetik, lasterketa luzea pres-
tatu dute; 8,3 kilometro egin 
beharko dituzte korrika parte 
hartzaileek. Horrez gain, patin 
gainean egiteko zirkuitua ere 
antolatu dute ekimenaren bul-
tzatzaileek: 9,2 kilometro izango 
ditu. Horietan bietan aurrez eman 
beharko da izena, www.herri-
krosa.eus webgunean.

Horrez gain, aurrekoak baino 
lasterketa laburragoan esku har-
tzeko aukera ere izango da; hiru 
kilometroko ibilbidea prestatu 
dute horretarako. Bertan parte 
hartu nahi duenak, dena den, 
momentuan eman dezake izena.

Bestetik, 14:30ean, herri baz-
karia egingo dute kiroldegian. 
Eskuragai jarri dituzte txartelak; 
Oñatiko Arrano Tabernan eta 
aurretik aipaturiko herri-krosa-
ren webgunean izango da horiek 
eskuratzeko aukera, 15 euroren 
truke. 660 pertsonarentzat egon-
go da lekua; eta, antolatzaileek 
jakinarazi dutenez, menu bege-
tarianoa eskatzeko aukera ere 
izango da.

aurkezpen ekitaldia
Maiatzaren 13an aurkeztuko 
dute Lasterbidean. Egun horre-
tan, lasterketa luzerako presta-
tu duten ibilbidea egiteko auke-
ra izango da. Gero, prentsaurre-
koa egingo dute, ekainaren 4ko 
egitaraua aurkezteko. Dena den, 
oraindik ez dituzte aurkezpen 
eguneko orduak zehaztu; aurre-
rago emango dute behin betiko 
hitzorduen berri.  
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

Jokin Bereziartua BErgArA
Ezohiko omenaldia izango da 
bihar Munibe plazan, holokaus-
to naziaren biktima bat izango 
da-eta protagonista. Pedro Axpe 
(Bergara, 1906 - Dachau, 1944) 
izango da omendua, lau eragilek 
elkarlanean antolatutako ekital-
dian: La Ilusion-ek, Amical de 
Mauthausen-ek, Intxorta 1937 
Kultur Elkarteak eta Bergarako 
Udalak. Omenaldia bihar izango 
da, hilak 6, Munibe plazan (13:00), 
eta bertan, besteak beste, Axpe-
ren omenezko plaka oroigarri 
bat jarriko dute eta biktimaren 
senitarteko batek hartuko du 
hitza. Lora eskaintzarik eta au-
rreskurik ere ez da faltako. 

memoria gogoratzea eta aitortzea
"Historian izandako gertaerarik 
ilunenetako eta lazgarrienetako 
bat gaitzesteaz gain, nazien bik-
tima izandako herritarraren 
memoria gogora ekarri nahi du 
Udalak. Bizikidetza lasaian eta 
errespetuan sinesten dugu. Uste 
dugu arraza, erlijio, kategoria 
sozial, sinesmen eta aldarrikapen 
politikoengatik edota sexualita-
teagatik inor ezin dela baztertua 
edo gutxietsia izan. Horregatik, 
naziek ehunka milaka pertsona 
hil eta jazarri zituztela gaitzes-
teaz aparte, horien artean izan-
dako bergararraren memoria 

gogoratu eta aitortu nahi dugu", 
agertu du asteon egindako aur-
kezpenean Elena Lete alkateak. 
Biharko omenaldiaren aurretik, 
atzo, hitzaldia eskaini zuten La 
Ilusion elkarteko Florentino Ma-
riñelarenak eta Maria Jesus 
Amenabarrek udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. 

Mariñelarenaren arabera, "oso 
garrantzitsua" da Axpe moduko 
holokaustoaren biktima izan 
ziren euskaldunei gertatu zi-
tzaiena ezagutzera ematea: "Ha-
lako baldintzetan normalena 
hiltzea da, bizitzea baino. Gure 

asmoa da Axperi gertatu zitzaio-
na jakinaraztea, eta, harago 
joanda, kontzentrazio-esparruen 
liberazioan hartutako erabakia 
eta adostasuna azpimarratzea. 
Hau da, halakorik berriro ez 
gertatzea". 

 Udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan bertan erakusketa jarri 
dute antolatzaileek, kontzentra-
zio-esparruetako argazkiekin. 

errepublikanoa eta sozialista 
1906an Bergaran jaioa, 12 urte 
zituela Aretxabaletara joan zen 
bizitzera. Politikoki Union Re-

publikana eta Gaztedi Sozialista 
Batuko kidea zen, UGT sindika-
tukoa eta Nazioarteko Sorospen 
Gorriko herriko komiteko par-
taidea. 1934ko urriko iraultzan 
aktiboki hartu zuen parte; atxi-
lotu egin zuten, eta hamasei ur-
teko espetxe zigorra ezarri zioten. 
Iruñeko San Kristobal gotorlekuan 
egon zen preso, 1936ko hautes-
kundeen ostean Fronte Popula-
rreko gobernuak amnistia eman 
zuen arte. 36ko Gerran Dragones 
batailoian aritu zen borrokan, 
hainbat frontetan, eta 1939. ur-
tearen hasieran Kataluniatik 
Frantzia aldera egin zuen ihes. 

1940ko ekainean harrapatu 
zuten naziek, 1944ko abenduaren 
18an Dachauko kontzentrazio-es-
parruan lan behartuak egiten 
ari zela hil zen arte.

"duintasunaren aldeko" borroka 
Nazien basakeriaren biktima 
izan zen Axpe, eta, Elena Lete 
alkatearen arabera, gaur egun-
go gizartearen oinarriak ezarri 
zituenetako bat izan zen berga-
rarra: "Naziek erakutsi zuten 
faxismoa eta totalitarismoa bo-
rrokatzen saiatu zen Pedro, 
pertsonen askatasuna eta azken 
finean, duintasunaren alde bo-
rrokatuz. Gaur egungo gizar-
tearen oinarriak eratu zituzte-
netako bat da, eta oroimen 
historikoaren zati garrantzitsua. 
Horregatik, merezitako ome-
naldia egingo zaio". Antolatzai-
leek bergarar guztiak gonbida-
tu dituzte biharko ekitaldian 
parte hartzera. "Historia ez dugu 
inoiz ahaztu behar, berriro ger-
tatzeko arriskua dago eta", gai-
neratu du alkateak. Bailaran, 
Elgetan ere omendu zituzten 
holokaustoaren biktimak; Gi-
puzkoan, Zarautzen, Hernanin 
zein Errenterian ere antolatu 
dira omenaldiak.

Antolatzaileak, bihar Muniben jarriko den Axperen omenezko plaka erakusten. i. b.

Holokaustoa gogoratzera 
datorren omenaldia bihar
1944ko abenduaren 18an Alemaniako dachau kontzentrazio-esparruan hil zen Pedro 
Axpe bergararrari omenaldia egingo diote bihar Munibe plazan (13:00); biktimaren 
senitartekoek hartuko dute parte eta Axperen omenezko plaka bat jarriko dute

Pedro axpe bergaran jaio 
zen, 1906ko irailaren 20an. 
errepublikaren aldeko 
borrokalari aktiboa, 1939an 
kataluniatik Frantzia aldera 
joan behar izan zuen, Franco 
errepublikanoen setioa ixten 
ari zelako. Frantziako hiru 
errefuxiatu-esparrutan egon 
zen eta 1940ko ekainean, 
naziek Frantzia okupatu 
zutenean, 
kontzentrazio-esparruetara 
pasatu zuten. 

1944ko abuztuaren 28an 
alemaniako Dachau 
kontzentrazio-esparrura 
deportatu zuten. Dachaun 
sei hilabete iraun zuen 
bizirik; errepide bazterrean 
utzi zuten naziek, lan 
behartuak egiten ari zela 
lantaldeari jarraitu ezinik 
zegoelako. Dachaun hil zen 
axpe, abenduaren 18an, 
holokausto naziaren biktima.

Pedro Axpe. JOSe ramOn inTxauSPe

lan behartuak 
egiten hil zen, 
errepidean
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Bidekurutzeta, 36 – BErgArA – Tel.: 943 76 05 77 – www.clinicadentalbergara.es

esperientzia 
inplantologian

urte 
baino
gehiagoko20

Izugarri kostatzen zaizu 
dentistarengana joatea?
Gurekin ez!

rP
S:

 2
07

/1
2

- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- beste iritzi bat konpromiso barik.

- gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         

(dkV, mapfre, imQ/adeslas, santa lucia, ocaso, 
Previsora bilbaina, orbita...).

Jokin Bereziartua BErgArA
Bergara Bizi ekimenak, Bedel-
karrek eta Udalak elkarlanean 
antolatuta, lehenengoz egingo 
dute bihar, maiatzak 6, Street 
Style Gaua deritzon azoka ur-
banoa, Santa Ana parkean. Par-
kea 18:00etan irekiko dute eta 
23:00ak arte aisialdirako tartea 
egongo da. Gaur egun modan 
dauden udaberriko produktuekin 
eta material berrerabilgarriekin 
osatutako azoka izango da. He-
rriko hamasei saltokik eraku-
tsiko dituzte euren eskaintzak 
azoka berezi horretan; arropa, 
osagarriak, dekorazioa, esteti-
ka... Azokarekin batera Eruanek 
taberna postua jarriko du eta 

musika saioak izango dira, Moit-
tuai eta Mary May taldeen eta 
Pino Voice DJaren eskutik. 

Antolatzaileek bergararrak 
parte hartzera animatu nahi 
dituzte: "Herriko saltokien azken 
eskaintzez, lehiaketaz, gastro-
nomiaz eta musikaz gozatzeko".

bat-bateko 'look' onenari saria
Street Style Gaueko ekintza be-
rezi moduan, jantzi lehiaketa 
egingo dute. Izen-ematea eguaz-
tenean itxi zuten eta antolatzai-
leak "pozik" daude lehen lehia-
keta horretarako animatu den 
jendearekin. "Hogei lagunek 
eman dute izena; hamasei ema-
kumek eta lau gizonezkok. Ko-

puru polita da; izan ere, bede-
ratzi jantzi dendak hartuko dugu 
parte lehiaketan eta gainerakoek 
osagarriak saltzen dituzte. Hala, 
bi parte hartzaile izango ditugu 
dendako; hori zen gure helburua, 
eta bete dugu", adierazi du Be-
delkarreko Ainhoa Garitanok. 

Parte hartzaileek praka bake-
roak eta kamiseta zuria jantzita 
joan beharko dira azokara. Au-
rrez izendatutako postuan goiko 
arropak eta elementuak hartu 
eta 30 minututan look urbanoa 
prestatu beharko dute, denda-
riaren aholku barik. Ondoren, 
agertokian jarriko dira eta he-
rritarrek erabakiko dute, boto 
bidez, zein den look irabazlea. 

Azoka eta lehiaketa giro 
onez eta modaz jantzita
Bergara Bizik, Bedelkarrek eta Udalak lehenengoz antolatu dute street style gaua 
deritzon azoka urbanoa, santa Ana parkean (18:00-23:00); herriko hamasei dendak 
udaberriko produktuak saltzeaz gain, hogei lagunek 'look' lehiaketan hartuko dute parte

Bihar, maiatzak 6, 09:00etan el-
kartuko dira gaztetxean eta goiz 
osoan zehar arituko dira lanean. 
"Espazioak egokitzeaz gain, ur-
teurrenari begira txukun-txukun 
jarriko dugu. Hamaika lan egin-
go ditugu". Bilera gela berria 
egin, zinema areto txikia sortu, 
sukaldea eta jangela egokitu, 
hainbat ziega margotu, patioa 
txukundu, garbiketa lanak...

Auzolanerako deialdi 
irekia bihar Kartzela 
Zaharra txukuntzeko

Bergarako hitanoa
Gaur da ikastaroan izena 
emateko azken eguna. Izena 
emateko: 943 76 44 53 (Udal 
euskaltegia). Prezioa: 10 euro. 

1952an jaiotakoak
Maiatzaren 27an elkartuko 
dira. Izena emateko azken 
eguna da maiatzaren 19a. 20 
euroko ordainketa egin behar 
da: ES17-3035 0009 18 
0090098783 (Laboral Kutxa). 

OhArrAK

Herriko gazteen formazioa zabal-
tzeko Erasmus Plus proiektuari 
esker, 15 eta 17 urte arteko ha-
mabi nerabek Alemaniako Wies-
baden hiriko gazteekin elkartru-
kea egingo dute, irailaren 18tik 
24ra –Bergaran– eta urriaren 9tik 
15era –Alemanian–. Izena eman 
behar da www.bergara.eus web-
gunean hilaren 19a baino lehen; 
Udalak 15.000 euro bideratu ditu. 

Udalak 15.000 euro 
bideratu ditu Erasmus 
Plus proiektura

Goiena komunitatea 
Jardun eta udala / BErgArA

Aste Santuko programazio be-
reziaren ostean, berriz ireki 
ditugu Xabalote Gaztelekuko 
ateak. Sekulako egitaraua pres-
tatu dugu maiatzerako, eta uz-
tailera bitartean zabalik egongo 
da; lagunekin egoteko toki lasaia, 
eta tailerrak, irteerak zein lagun 
berriak egiteko primerako lekua!

Maiatzean ere ez da 
aspertzeko astirik 
Xabalote Gaztelekuan
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

Jokin Bereziartua BErgArA
Getariako 5-0 menperatuta lor-
tu du Bergara Kirol Elkarteak 
igoera. Behin-behineko presi-
dentea eta lehen taldeko atezai-
na asteon izan dira Goiena te-
lebistan, luze eta zabal berbetan.
zorionak! nahikoa ospatuta? 
Iosu Elortza: Zapatukoa egun 
ederra izan zen, bixamona pa-
satu dugu. Aurrerago etorriko 
dira ospakizun gehiago.
Iñaki Mardaras: Astelehenean 
jai izateak asko lagundu zigun 
bixamonarekin [barreak].
esperotako igoera izan da? 
I.E.: Iaz gutxigatik egin zuen 
ihes igoerako txartelak, puntu 
bakar bategatik ez ginen igo. 
Aurten hasieratik ikusi dugu 
maila handiko taldea zegoela 
eta ia denboraldi osoa egin dugu 
lehen postuan. 
zer da mailaz igotzea? 
I.M.: Bergarak Ohorezko Mailan 
egon behar du. Iaz pena handia 
izan zen ez igotzea; entrenatzai-
le berria, hasiera zaila... Iaz, ez 
igo arren, oso pozik amaitu ge-
nuen. Aurtengo lanarekin oso 
harro egon gaitezke. 
eta ze ondorio dakar maila galtzeak?  
I.E.: Gipuzkoan Ohorezko Mai-
la da lehena eta bailarako taldeak, 
orokorrean, maila horretan dau-
de. Lehia horrek zale gehiago 
erakartzen ditu, eta aurkariak 

ere hobeak dira. Erregional Pre-
ferenteko talde asko bigarren 
taldeak dira... Igartzen da. Ber-
garak, duen harrobiarekin eta 
historiarekin, Ohorezko Erre-
gional Mailan egon behar du. 
Merezitako lorpena izan da.    

datorren denboraldiko erronkari 
heltzeko gogotsu zaudete? 
I.E.: Bai. Liga oso exigentea da 
baina uste dut taldea badagoela 
erronka berriari aurre egiteko. 
Gerra emango dugu, seguru. 
I.M.: Lagunak ditugu bailarako 
beste taldeetan eta derbiak jo-
katzeko partidu oso politak iza-
ten dira. Erronka handia izango 
da liga berria, baina uste dut 
Bergarak ondo helduko diola. 
igoera alde batera utzita, joan den 
asteko goiena aldizkariko iritzi 
artikulu baten azaltzen zen berga-
raren gazte mailako partidu baten 

gaztelania hutsez aritu zirela. zer-
gatik haserretu zineten? 
I.E.: Kasu puntual bat aipatzen 
zen eta hortik orokortasunean 
erortzea arriskutsua da. Duela 
bi urte sartu ginenean, gure 
lehentasunetako bat izan zen 
euskararen erabilera sustatzea. 
Plana jarri genuen martxan Uda-
larekin batera. Zuzendaritzan 
pertsona bat arduratzen da gaiaz 
eta Udaletik ere, hiru hilean 
behin, jarraipena egiten dute 
entrenamenduetan zein hizkun-
tza erabiltzen den jakiteko; be-
reziki entrenatzaileengan zen-
tratzen dira. Uste dut emaitza 
onak ematen dabilela; badakigu 
perfektuak ez garela eta akatsak 
egiten ditugula, baina uste dugu 
gutxika aurrera goazela. Kiro-
lean, gazteen formazioaz gain, 
euskara sustatu gura dugu. 
I.M.: Euskaraz egiten dugu 
gehienbat. Entrenatzailea Azkoi-
tikoa da eta gaztelaniaz gutxitan 
egiten du. Jokalari batzuekin 
gaztelaniaz egin arren, oroko-
rrean euskaraz aritzen gara.  
eibarrek kirol Hiria bergaran egi-
tearen inguruan zer duzue esateko? 
I.E.: Modu ofizialean ez dugu 
berririk. Eibar ez da jarri gure-
kin harremanetan. Kirol Hiriak 
aurrera egingo balu, ez dakigu 
onuragarria edo kaltegarria izan-
go zen guretako; izan ere, guk 
badugu hemen oinarria eginda.   
eta athleticek bergara harrobiko 
talde moduan hartzearen inguruan? 
I.E.: Harremana egon da, baina 
marko normal baten barruan 
kokatuko nuke, Realarekin du-
gun moduan. Ona da klub pro-
fesional baten laguntza eta erre-
ferentzia izatea; biekin izan di-
tugu harremanak, baina ez dira, 
oraingoz, harago joan. Guk nahi 
duguna da Bergaran kirola sus-
tatzeko ahalik eta baliabide ego-
kienak eskaintzea gure jokalariei.     

iosu Elortza eta iñaki Mardaras, asteon, goiena telebistako platoan. JOkin bereziarTua

"ohorezko Maila da gure 
tokia, merezi izan dugu"
iosu elortza eta iñaki mardaras BErgArAKO PrEsIdEnTEA ETA JOKAlArIA
Iaz puntu bakarragatik ez zen lortu eta aurten, hasieratik ligari ondo heldu ostean, bi 
jardunaldi sobratu zaizkio Bergarari Ohorezko Erregional Mailarako txartela lortzeko

"AkATSAk EGiTEn 
diTuGu, Ez GArA 
PErfEkTuAk, BAinA 
EuSkArArEn GAiAn 
AurrErA GoAz"

Ziklismozale batzuek antolatu 
dute Giroko porra, Lokatzaren 
laguntzarekin. Parte hartzeko 
aukera egongo da gaur –19:00eta-
tik 21:00etara– eta bihar –11:00eta-
tik 14:00etara–, Irala kalean. Sa-
ria lehen hamarrek jasoko dute 
eta beste hamar sari ere egongo 
dira, herriko komertzioek eskai-
nita. Sailkapenak www.lokatza.
com webgunean jarriko dituzte.

Giroko porra egiteko 
aukera dago gaur eta 
bihar, Irala kalean

Musika Eskolako ikasleak izan-
go dira protagonista Udal Mu-
sika Bandak domekan –Pilota-
lekuan, 12:30ean– eskainiko duen 
kontzertuan, hurrengo ikastur-
tean joko duten instrumentua 
aukeratu ahalko dute-eta egun 
horretan. Bestalde, Musika Es-
kolako 2017-2018 ikasturterako 
matrikulazioa zabalik dago ekai-
naren 2ra arte (943 76 57 80). 

Udal Musika Bandak 
kontzertu pedagogikoa 
eskainiko du domekan

Dikothomia konpainiaren Spa-
zi...o obra bereziaz gozatzeko 
aukera egongo da gaur Zabalo-
tegi aretoan (20:00). Barbara 
Govanek eta Endika Salazarrek 
dantza, antzerkia eta bereziki 
zirkuan lantzen diren teknikak 
ekarriko dituzte Bergarara, 
ikus-entzulea axolagabe utziko 
ez duen obran. Sarrera zortzi 
euro ordaindu beharko da. 

Zirkua eta antzerkia 
bateratzen dituen 
'Spazi...o' Zabalotegin
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zUzEnKETA
2016ko udal aurrekontuaren 
likidazioaren inguruan aurreko 
astean orri honetan argitaratutako 
albistean akats bat zegoen. 
elgetako udalak ez du gastuaren 
araua betetzen zaintzaren 
soberakina erabili duelako. Horrela 
adierazi zitzaion udalbatzari 
aurreko astean egindako osoko 
bilkuran. ez dago, hortaz, plan 
ekonomiko finantzarioa egin 
beharrik. zaintzaren soberakina ez 
erabiltzeagatik gertatu zela agertu 
zen argitaratuta orri honetan. 

Mendi irteera
Kantsatzeke mendi taldeak 
antolatuta, domekan 
umeendako mendi irteera 
Andastora. Taldea 09:00etan 
abiatuko da Elgetatik.

'Zumba' maratoia
Maiatzaren 13rako iragarri 
dute. Prezioa hamar euro da 
—ikasleendako zortzi euro—. 
Izen-emateak: 680 68 28 83 / 
666 71 20 73 / 615 74 68 89.

OhArrAK

landaketak Elgetako baratze-parkean. l.z.

Tomate landarearen zainketari 
buruzko tailerra astelehenean
herritar guztiei zabalik, ordu eta erdiko iraupena izango 
du saioak eta zainketa ekologikoa izango du oinarri

l.z. ElgETA
Badator tomate-landareak zain-
tzeko urte sasoi eta Elgetako 
Udalarekin elkarlanean ordu 
eta erdiko tailer praktikoa es-
kainiko du Baratze Parke Sareak. 
Astelehenerako, maiatzak 8, 
iragarri dute. Elgetako baratze 
parkean egingo dute, 18:00etan 
hasita. 

Tailerra elgetar guztiei dago 
zabalik eta doan da. Herrian 
aurretik ere ezagunak diren 
Aitziber Sarobek eta Mitxel Iga-
rataundik gidatuko dute saioa. 
"Oraintxe dator tomate-landareak 
zaintzeko sasoia", azaldu du 
Kutxa Ekoguneko Landa garapen 
jasangarriaren arduradun Ama-
lia Virtok. "Tailer praktikoa 
izango da. Landareak eramango 
ditugu, landatu egingo ditugu, 
ikusiko dugu nola kimatu behar 
diren eta baita ere nola urezta-
tu behar diren...". Tomate-lan-
darearen hainbat barietate ba-

natuko dituztela ere jakinarazi 
du Virtok. "Elgetako baratze 
parkean egin nahi dugu tailerra. 
Erakutsi beharrekoak pantaila 
batean ikusi beharrean bertatik 
bertara erakustea da asmoa. 
Hori bai, eguraldi oso txarra 
egingo balu udaletxeko osoko 
bilkuren aretora mugituko ge-
nuke saioa". Virtok dio tomate
-landarearen zainketaren ingu-
ruan beti sortzen direla galdera 
ugari: "Horiek ere argitzen saia-
tuko gara, noski. Landareen 
artean utzi behar den distantzia 
dela, izozteak direla, sor daitez-
keen arazoak direla... ". Elgetak, 
bestalde, bere kokapena dela-e-
ta baditu baratze lanetarako 
kontuan hartzea komeni diren 
zenbait ezaugarri.  "Komeni iza-
ten da, esaterako, landaketa 
berandutzea azken orduko izoz-
teren bat ez harrapatzeko. Saia-
tuko gara galdera horiek ere 
erantzuten", dio Virtok.

larraitz zeberio ElgETA
Borobil handia egin eta aurreko 
urtean ikasitako dantzak gogo-
ra ekartzen aurkitu zituen 
GOIENAk, eguaztenean, lehen 
taldeko neska-mutikoak. Tarte-
ka, okerren bat eginez, baina, 
pixkanaka, forma hartzen joan 
ziren dantzak. Intentzioa, hori 
bai, irmoa zen. Dantzak politak 
dira eta ondo egiteak meritu 
handia du 5 eta 9 urte arteko 
neska-mutikoendako. Bi hilabe-
tez, eguazten oro jasoko dituzte 
Eibarko Kezka dantza taldeko 
Irati Kortabitarteren eta Amaia 
Rodriguezen eskolak. "Hemen 
izango gara 18:15etik 20:00etara. 
Lehenengo taldean 22 neska-mu-
tiko ditugu eta bigarrenean, 14 
eta 18 urte bitarteko hamar nes-
ka gazte", azaldu dute. "Saiatzen 
gara oinarrizko dantza erraz 
batzuk egiten, betiere, jaietako 
emanaldian eskaintzeko. Iaz 
neska gazteek esan zuten dan-
tza-jauziak, fandangoa eta arin-a-
rina ikasi nahi zituztela. Horre-
tan eman genuen ikastaroa eta 

dantza horiek eskaini genituen 
jaietan". Umeek ondo pasatzea 

eta euskal dantzak ikastea da, 
azken finean, helburua. 

Eguaztenean egindako entseguan parte-hartutako neska-mutiko taldea bi irakasleekin batera. l.z.

intentzio irmoa dantzak 
ikasten jarraitzeko
Martxan da ikasturte honetako euskal dantzen ikastaroa. Bi taldetan banatutako 32 
neska-mutikok hartuko dute parte. Aurrerantzean, astean behin elkartuko dira, Irati 
Kortabitarteren eta Amaia rodriguezen laguntzarekin jaietako emanaldia prestatzeko 

bosgarren urtea da elgetako 
neska-mutikoendako euskal 
dantzen ikastaroa egiten duela. 
Pozik da ekintzak herrian duen 
erantzunarekin.
Martxan zarete berriz ere. 
aurreko astean hasi ginen, eta 
errepaso moduko bat egin 
dugu. aurretik ikasitakoak 
errepasatzea eta dantza 
berriak ikastea da, azken 
finean, ikastaroaren helburua.
dantza berriak ikasiko 
dituzue, orduan, aurten ere? 

bai; normala denez, dantza 
berriak ikasi nahi izaten dituzte 
urtero izena ematen duten 
neska-mutikoek. ikusiko dugu 
zer irteten den.
30 lagunetik gora dituzue 
aurten ere. 
2013an hasi ginen ekimen 
honekin, eta, egia esan, urtero 
30-50 neska-mutiko inguru 
izaten ditugu. batzuetan 
gehiago eta beste batzuetan 
gutxiago, baina jende faltarik 
ez dugu izaten!

l.z.

"dantza berriak 
ikasi nahi izaten 
dituzte"
irati kortabitarte    
dAnTzA IrAKAslEA
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Maite Txintxurreta AnTzUOlA
Abeltzaintzan diharduen Iru-
mendi elkarteak 50. urte betetzen 
ditu aurten. Biharko, maiatzak 
6, egun berezia antolatu dute, 
eta elkartea hobeto ezagutzeko 
hainbat ekintza izango dira.

Lehenik eta behin, hitzaldia 
izango da Torresoroan. Konta-
tukoko dute zer-nolako ibilbidea 
izan duten 50 urteotan, baina 
egungo egoeraz eta etorkizune-
ko erronkez ere arituko dira.  
Ondoren, elkartekideekin bisita 
gidatuak egingo dituzte Irumen-
dik Loidi gainean duen etxalde-
ra eta inguruko belardietara. 
Gero, luntxa izango da Gorla 
Zurin. Biharko eguna bederatzi 
fundatzaile haiendako omenal-
ditxoa izatea nahi dute.

Kooperatiba moduan jarduten 
dute Irumendin, eta ganadua 
hazten dute, haragitarako, 
gehienbat, baina baita bizirik 
saltzeko ere. Gaur egun lau baz-
kide ditu Irumendik: Peio Le-
gorburu, Mikel Mujika, Aitor 
Aranguren eta Anjel Zabaleta. 

bertako arraza
Irumendik gaur egun daukan 
egitura hartu zuenetik, herri 
behiekin dihardute lanean, pi-
rinioar arrazarekin.

"Hasi ginenean, Gipuzkoan 
arraza horretako 40 behi baino 
ez zeuden kontrolatuta", dio Peio 
Legorburuk. Aezkoatik eta Za-
raitzutik ekarri zituzten lehen 
bigantxak, eta horrela hasi ziren. 

"Urteotan, ernai dauden 2.500 
bigantxa zabaldu ditugu Euskal 
Herrian eta estatuan zehar", 
azaldu du Legorburuk. Pirinioar 
arraza horren hobekuntza ge-
netikoan ere jarduten dute. "Ber-
tako arraza izanik hobekuntza 
horiek hemen egin behar ditugu, 
beste inork ez du egingo eta". 

belardi jasangarriak
Irumendikoek azalduko dute 
biharko bisita gidatuan belar-
dien iraunkortasunari buruz 

arituko direla. "Duela 30 urte 
otalorea bakarrik zegoen ingu-
ru hartan". Esfortzu handia egin 
behar izan zuten belardia jar-
tzeko. "Harrezkero, errotazio 
sistema erabili dugu", azaldu 
du Legorburuk. Horrek esan 
nahi du, lehenik, bigantxa txi-
kiak eta txahaldun behiak ibil-
tzen direla, eta atzetik, berriz, 
behi antzuak eta belarra gehia-
go mozten duen ganadua. Neguan 
behorrak ere eraman ohi dituz-
te, belar txarrik izan ez dadin. 

Gorla eta Itxumendi inguruko 
gainetan dituzten larreez gain, 
beherago ere badituzte belardiak, 
Ugarria inguruan, esaterako. 
220 bat hektarea, guztira. 

etorkizunera begira
Irumendikoek diote eurei gauzak 
orokorrean nahiko ondo joan 
zaizkiela, eta erreleboa topatzea-
ri ere ez diote aparteko arazorik 
ikusten. Izan ere, haiek jadanik 
badituzte belardiak, tresnak eta 
baliabideak, eta, hortaz, gazteak 
egin behar duen hasierako in-
bertsioa askoz ere txikiagoa da 
nork bere ustiategia muntatzea-
rekin alderatuta. 

Dena den, Irumendikoek ez 
dute ukatzen etorkizunera be-

gira badutela kezkaren bat edo 
beste. Batetik, "abeltzaintzaren 
jarduna nahiko lotuta dago la-
guntzetara", eta bestetik, okela-
ren kontsumoak behera egiteak 
ere kezkatzen ditu. Ez hori ba-
karrik, ganaduaren gaitzak area-
gotzea ere arazo izan daiteke: 
"Iazko ehiza denboraldian An-
tzuolan ehun basurde ehizatu 
zituzten. Horrelakorik ez da 
orain arte sekula ere ikusi". 
Animalia basatien gainpopula-
zio horrek jada menderatuta 
zeuden zenbait gaitz berragertzea 
ekar lezake. 

irumendi elkartekoen behiak, gorla inguruko larreetan. JOSu bilbaO

irumendi, mende erdi 
abeltzaintzaren bueltan
Elkartearen 50. urteurrena ospatzeko eta egiten duten lana ezagutarazteko asmoz, 
egitarau berezia prestatu dute biharko. Besteak beste, hitzaldia izango da 
Torresoroan, eta loidiko etxaldea eta gorlako larreak bisitatzeko aukera izango da

Bihar, zapatua, maiatzak 6, Agian 
(argian) antzezlanaren estrei-
naldia izango da Torresoroa 
aretoan, Antzuolako Txiruli tal-
dearen eskutik. 19:00etan hasiko 
da emanaldia, eta sarreraren 
prezioa 5 euro da. Antzezlan 
berezia izango da; izan ere, Juan 
Carlos de Petre dramaturgoak 
sortutako Antzerki Ezezaguna-

ren metodologiaren bitartez 
landu dute, "aktorea sortzaile 
autonomo moduan ulertzean 
datzan metodologia" erabiliz, 
Marisol Abreu zuzendariaren 
esanetan.  

Sinopsia: Hiru gizon elkarre-
kin dira bidean, eta bideari au-
rre egiteko orduan, zailtasunean 
eta itxaropenean, konplize bihur-
tu dira. Aldizka, lagun egiten 
dien argi bat ere sumatzen da, 
eta berarekin ordena berria da-
kar argiak.

'Agian (argian)' 
antzezlanaren 
estreinaldia bihar

Bihar, zapatua, Auzoko Jaia 
egingo dute Antzuolan. Herri 
desberdinetako Auzoko egitas-
moan dihardutenendako zein 
herritar ororendako jaia izango 
da, eta bertan, talde dinamika 
irekiak, munduko janarien das-
taketa eta plaza dantzak egingo 
dituzte, 11:30etik 14:30era. Jaia-
ren egitaraua eta informazio 
osatuagoa, bigarren orrialdean.

Antzuolan egingo 
dute aurtengo Auzoko 
Jaia, bihar, zapatua

Bihar, zapatua, Iker Piris & Tho-
mas Troussierren kontzertua 
izango da Aitz-Garbi tabernan, 
19:00etan. Horrez gain, domekan, 
argazki lehiaketako sari bana-
keta egingo dute. Bezeroek gus-
tukoenaren alde botoa emateko 
aukera izan dute, eta, lehen hiru 
sariez gain, sari sorpresa bat 
ere zozketatuko dute ekitaldian, 
parte hartzaile guztien artean.

Argazki lehiaketako 
sari banaketa eta 
musika Aitz-Garbin

M.T. AnTzUOlA
Mahai-jokoetan aritzeko zaleta-
suna duen lagun talde batek 
Jolasenea elkartea sortu du he-
rrian. Euren asmoa jendeari 
jokoak erakustea eta zaletasuna 
zabaltzea da.

maiatzeko hitzorduak
Hilabete honetarako bi hitzordu 
iragarri dituzte: datorren astean, 
hilaren 14an (domeka), Catan 
txapelketa egingo dute, 17:00etan 
hasita, Olaran Etxean. Irabaz-
leari Exploradores jokoa eman-
go diote, eta, horrez gain, esta-
tu mailako finalean egoteko 
aukera ere irabaziko du.

Bigarren hitzordua hilaren 
28an izango da, 17:00etan. Car-
cassonne txapelketa antolatu 
dute. Kasu horretan ere, irabaz-
leak estatu mailako finalerako 
pasea eskuratuko du, baita San 
Juan jokoa ere. 

Parte hartu nahi dutenek Jo-
lasenearen Facebookeko orrial-
deko formularioa beteta eman 
dezakete izena. Aipatutako jokoak 
ezagutzen ez dituztenek edo bes-
telako argibideak behar dituz-
tenek jolasenea@gmail.com -era 
idatzi dezakete.

Catan mahai jokoa. wikimeDia

Jolasenea, mahai-jokoen 
inguruko elkarte berria herrian
Maiatzerako 'catan' eta 'carcassonne' mahai jokoen 
txapelketa bana antolatu dute Olaran Etxean

• 10:00 Hitzaldia 
Torresoroan: Irumendi: 
sorrera, ibilbidea, 
gaurkotasuna eta 
etorkizuna. 

• 12:00 ate irekiak loidiko 
etxaldean eta bisita 
gidatua Gorlako larreetan.

• ondoren, luntxa Gorla 
mendi elkartean.

egitaraua
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LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

Maite Txintxurreta AnTzUOlA
Emakumeen Birak 30. edizioa 
izango du aurtengoa, eta etape-
tako bat, hirugarrena, zehazki, 
Antzuolan hasi eta bukatuko da.

Maiatzaren 17tik 21era bitar-
tean izango da aurtengo Ema-
kumeen Bira, emakumezkoen 
profesional mailako txirrindu-
laritza probarik garrantzitsuena 
Euskal Herrian. Hala, mundu 
mailako izarrak bertatik berta-
ra ikusteko aukera izango da. 
Hilaren 19an, egubakoitza, iri-
tsiko da Antzuolara. Lehen aldia 
izango da herriak proba hone-
tako etapa bat jasotzen duena. 
Beñardo Kortabarria alkateak 
dio "ilusioz" hartuko dutela las-
terketa; izan ere, hark dioen 
moduan", herrian badago txi-
rrindularitzarekiko zaletasuna".

"Beste edozein arlotan bezala", 
kirolean ere emakumea prota-
gonista izateari garrantzia eman 
dio alkateak. Alde horretatik 
ere "oso gustura" jaso du Udalak 
etapa herrira ekartzeko aukera. 

etaparen ezaugarriak
15:30ean abiatuko dira txirrin-
dulariak, eta etapa 17:30 inguruan 
bukatuko da. Bergarako noranz-
koa hartuko dute, eta lehenda-
bizi Eskoriatzaraino joango dira; 
han buelta hartuko dute, atzera 

ere Antzuolatik pasatzeko eta 
Deskargako portuari ekiteko. 
77,6 kilometro izango ditu eta-
pak. Handik Legazpi aldera, 
Udanatik Oñatira jaitsiko dira, 
eta handik Antzuolako helmu-
garaino.

Beñardo Kortabarria, antolatzaileekin eta gainontzeko udal ordezkariekin. b.k.

Emakumeen Birak 
Antzuola bisitatuko du
hirugarren etapa, maiatzaren 19koa, herrian hasi eta bukatuko da; herriak proba 
horretako etapa bat jasotzen duen lehen aldia izango da. Ibilbideari dagokionez, 
deskargako portua izango da zatirik gogorrena, eta erabakigarria izan daiteke
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iTurria: emakumeen bira

ibai zabalo kapitaina erasoan. ake

zaleen aurrean ospatuko du 
Antzuolak mailaz igo izana
Azken partidua eten egin zuten, baina federazioak 
balekotzat jo du antzuolarren aldeko 0-2ko emaitza

M.T. AnTzUOlA
Uste baino korapilatsuagoa izan 
bada ere, azkenean, lortu dute 
helburua Josu Larrearen muti-
lek, eta Antzuolak Erregional 
Preferente Mailan jokatuko dute 
datorren denboraldian.

Atzo jaso zuten albistea. Izan 
ere, gorriek hiru puntu nahikoa 
zituzten matematikoki igoera 
lortzeko, eta bide onetik zihoan 
dena zapatuan Oreretako parti-
duan. Ander Aranaren eta Ibai 
Zabaloren gol banarekin, 0-2 
aurretik ziren antzuolarrak. 
Bukatzeko hamar minuturen 
faltan, baina, Touringeko hain-
bat jokalari epailea jotzen saia-
tu ziren, eta hark norgehiagoka 
bertan behera laga zuen.

Bada, federazioak erabaki 
behar zuen ea emaitza balekotzat 
emango zuen edo hamar minu-
tuak jokatu behar izango zituz-
ten. Azkenean, antzuolarren 
garaipena ofizial egin dute. 

Zapatuan lehen gola egin zuen 
Aranak adierazi du "oso pozik" 
daudela taldekideak, eta zaleekin 
batera ospatzeko gogoz.

asteburuan, ospakizunak 
Atzoko entrenamendura tortilla 
batzuk eramanaz ospatu zuten 
garaipena, eta bihar zaleekin 
batera egingo dute, Estalan. 
16:30ean jokatuko dute, Amara 
Berriren aurka. Gerorako ka-
misetak eta guzti prestatu di-
tuzte, eta, musikaz lagunduta, 
kalean zehar ospatuko dute 
igoera. Merezitako afaria ere 
egingo dute, eta gero, gerokoak.

Igoeraren berri ona borobiltze-
ko, Amara Berriren aurka ira-
bazten ahaleginduko dira. Izan 
ere, finala jokatu nahi dute, eta, 
horretarako, lehen postuan bu-
katu beharko dute liga. "Azken 
hiru partiduak irabazi nahi di-
tugu", dio Aranak. Ziur ez zaie-
la zaleen babesik falta izango.
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Xabier urzelai / Mireia Bikuña 
EsKOrIATzA
Santurtzikoa da Ariane Piñero 
(1993), baina, Eskoriatzara ikas-
tera etorri zenetik, denbora 
luzeagoa egiten du hemen etxean 
baino. Rafa Carriet borroka 
arteetako maisuak konbentzi-
tuta hasi zen kenpoan, uniber-
tsitatean defentsa pertsonala 
probatu eta gero; bost urte ge-
roago, munduko txapeldun da: 
"Denbora laburra daramat bo-
rrokan, baina gogor entrenatu 
naiz".

berba potoloak dira, munduko txa-
pelduna zara.
[Barre] Bai, baina txapelketan 
bertan ez nintzen jabetu zer 
lortu nuen. Oso pozik itzuli 
ginen Portugaldik, baina do-
meka gauean itzuli ginen Es-
koriatzara, goizaldean, eta 
hurrengo egunean egin zigu-
ten omenaldian konturatu 
ginen benetan zer lortu ge-
nuen. Jendea gure zain ikus-
tea plazan, zorion mezu guz-
tiak... Orduan jabetu ginen 
egindakoaz.

ze asmorekin joan zinen Portuga-
lera? 
Ez zen esperientzia berria ni-
retako, bigarren aldia zen ha-
lako mailako txapelketa batean 
parte hartzen nuena, eta nire 
lehentasun handiena gozatzea 
zen. Portugalen aurretik egon 
barik nengoen... Hortaz, bel-
durrak uxatu eta esperientziaz 
gozatu gura nuen.
espainiako selekzioa ordezkatzen 
hartu duzue parte joseba izurra-
tegik eta biok, ala kluba ordez-
katzen? 

Ez, txapelketa horretarako Es-
painiako hautatzaileak 25 lagun 
aukeratu zituen, eta Joseba eta 
biok ginen Euskadiko ordezka-
ri bakarrak. 
momenturen batean pasa zitzaizun 
burutik domina ekartzeko kapaz 
izango zinenik? 
Momentu batean ere ez. Halako 
txapelketa baten aurretik beti 
izaten dut sentsazio bera, ez 
naizela nahikoa entrenatu. Orain-
dik hilabete behar dudala prest 
egoteko, edo bi hilabete, edo 
hiru... [Barre]. Lehen aipatu 
dudan moduan, buruan nuena 
zen txapelketarekin gozatzea, 
KO-rik ez jasotzea eta etxera 
minik hartu barik etortzea. 
ezustean harrapatu zintuen finalak. 
Bai; epaileak finala jokatu behar 
genuela esan zuen arte ez nin-
tzen kontziente izan non nengoen. 
Ordura arte borrokaldiak gain-
ditzen joan nintzen [finalera 
iristeko Arianek borrokalari 
portugaldar bat, argentinar bat, 
holandar bat eta finalean erru-
maniar bat gainditu zituen] eta 
egia da kanpotik babes osoa 
neukala, selekzioko ordezkarie-
kin batera Josebaren eta nire 
entrenatzaile Rafaren oihuak 
ere entzuten nituelako. 
zelan ezagutu zenuen kenpoa? 
Eskoriatzara ikasle moduan 
etorri nintzen, eta unibertsita-
tean Rafak defentsa pertsonale-
ko ikastaro bat antolatu zuen. 
Bertan parte hartu, eta oso gus-
tura ibili nintzen. Hiru hilabe-
teko kontua-edo izan zen, eta 

kenpoa probatzeko konbentzitu 
ninduen. Eta, gaur arte. Gaur 
egun, ikasketak amaitu ditut, 
baina Gipuzkoan jarraitzen dut 
federatuta, nahiz eta askotan 
Galdakaon ere entrenatzen nai-
zen.
eskoriatzartu egin zarela, beste 
modu batean esanda. 
Zalantza barik. Pentsa, Rafaren 
etxean esan nezake logela pro-
pioa dudala [Barre]. Rafarekin 
batera bere emaztea eta alaba, 
Maite eta Garbiñe nire familia 
izatera pasa dira.
Halako lorpenetarako garrantzitsua 
izango da atzean talde bat izatea.
Beharrezkoa da, kirol honetan 
bakarrik ez dagoelako ezer egi-
terik. Txapelketa prestatzeko 
ordu gehiagotan entrenatu behar 
nuenean, taldekideen laguntza 
izaten nuen; giro ederra dugu 
bertan, familia moduko bat gara. 
Hori barik ezinezkoa da.

Ariane Piñero, aste barruan Atama taldeko ordezkariekin, entrenatzen. xabier urzelai

"TXAPElkETAn BAino 
GEHiAGo, 
oMEnAldiAn  
JABETu ninTzEn 
EGindAkoArEkin"

"defentsa 
pertsonala egiten 
hasi nintzen, eta..."
ariane Piñero ATAMA KEnPO TAldEKO KIdEA
 BorroKA ArTEA  Eskoriatzako taldeko ordezkariak asteburuan irabazi du, Portugalen, 
Munduko Txapelketa. Joseba Izurrategi laugarren izan da bi modalitatetan

munduko txapelketatik bueltan, ariane Piñero eta Joseba 
izurrategi atama kenpo Taldeko borrokalariak omendu zituzten 
udaletxean astelehenean. atamako ordezkariekin batera Javi 
Corval presidentea eta Joxerra zubizarreta alkatea izan ziren.

Portugaldik bueltan, omenaldia

Ariane Piñero, Joseba izurrategi eta rafa Carriet entrenatzailea. eSkOriaTza ke

"HAlAko TAldE 
BArik EzinEzkoA dA 
AurrErA EGiTEA; 
BAkArrik Ez dAGo 
zErEGinik" 
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herri Artekoa 
gaur Arrasaten
 PiloTA  Herri arteko 
Txapelketa hasiko dute 
asteburuan, eta arrasateko 
ordezkariek gaur, egubakoitza, 
bertan neurtuko dituzte 
indarrak Donostiako pilotarien 
kontra. 

19:30ean hasiko dituzte 
partiduak, kadeteen mailako 
partiduekin. Oñatikoek 
datorren astean hasiko dute 
txapelketa. 

GOiena

Xabier urzelai ArrAsATE
Ligako azken jardunaldira arte 
eutsiko dio Kanpanzar Arrasa-
tek emozioari, nahiz eta mate-
matikak aldeko dituzten ARTko 
ordezkariak oraindik ez dira-e-
ta ligako txapeldun. Duela ha-
mabost egun bigarren sailkatu 
Zaisa Txingudiri partidu garran-
tzitsua irabazi ostean (25-20), 
zuri-moreek ezin dute asteburuan 

kalerik egin (zapatua, 17:00, Mun-
gia). Liga txapelketa lortzeko 
biderik errazena da bihar Uri-
bealdeari irabaztea, baina par-
tidua galduta ere posible da 
txapela Arrasatera berdin-berdin 
ekartzea, baldin eta Txingudik 
punturik batzen ez badu: "Irun-
darrek euren partidua galduko 
balute, automatikoki txapeldun 
izango litzateke Arrasate, Mun-

giatik esku-hutsik bueltatu 
arren", adierazi du klubak. 

autobusa zaleendako
Klubak doako autobusa jarriko 
du zaleendako –15:30ean Gari-
baiko geltokia–. Aldez aurretik 
eman behar da izena, info@arra-
saterugby.eu helbidera idatzita 
edo Whatsapp bidez, 696 334 912 
telefono zenbakian.

duela bi urte egin bezala, Kanpanzar Arrasatek eskura du mailaz igotzea; erretratua Mojategin, Elorrioren kontra. GOiena

Mungiatik liga ekar 
dezake ArTk zapatuan
 ErrUgBiA  liga txapelketa amaitzeko jardunaldi baten faltan, Kanpanzar Arrasatek 
eskura du urteko sari nagusia, Euskal ligako bigarren mailako txapeldun izatea; 
biharko partidura joateko, Mungiara, klubak autobusa jarri du zaleendako, doan

fuTBolA

OHOrezkO erreG.
Hondarribia-Aretxabal.
zapatua. 16:30. Ondartza.
Mondra-Touring
zapatua. 16:30. mojategi.
Hernani-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. Hernani.

erreGiOnal PreF.
Aretxabaleta-Eibar
Domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-zumaiako
zapatua. 18:30. mojategi.

leHen erreG. iGOera
Elgoibar-Bergara
zapatua. 16:00. elgoibar.
Antzuola-Amara Berri
zapatua. 16:30. estala.

emakumezkOak, iGOe.
Arizmendi-Anaitasuna
zapatua. 17:30. ibarra.

emakumezkOak, kOPa
Mondra-ilintxa
zapatua. 12:00. mojategi.
Bergara (atsedena).

AreTo fuTBolA

euSkaDikO TxaPelkeT.
Eskoriatza-Elorrietako
zapatua. 18:00. intxaurtx.
Tudanca-Aretxabaleta
zapatua. 18:00. miranda.

GiPuzkOakO TxaPelk.

zaldibi-Mondrate
Gaur. 21:15. zaldibia.

SeniOr emakumezk.

idiazabal-Eskoriatza
zapatua. 18:00. idiazabal.

sAsKIBAloIA

euSkaDikO biG. maila

natra oñati-Salleko
zapatua. 19:00. Castañe.

GiP. SeniOr maila

Mu-Hernani
Domeka. 18:00. iturripe.

GiP. biGarren maila

Soraluce BkE-
zapatua. 16:00. labega.

GiP. HiruGarren mai.

Aloña Mendi-Easo
zapatua. 16:00. zubikoa.

SeniOr emakumezkO.

Askatuak B-Eskoriatza 
zapatua. 18:00. ibarra kir.

esKuBAloIA

euSkaDikO TxaP.

ford Mugarri-Basauri
zapatua. 18:00. iturripe 
(lagunartekoa da). 

emakumezkOen kOPa

Egia-iturritxo Aloña
Gaur. 19:45. Donostia.

GizOnezkOen kOPa
Tolosa-izarraitz Aloña 
zapatua. 18:00. Tolosa.
Soraluce BkE-urola
zapatua. 19:15. labegar.
Arrasate-Gure Auzune
Domeka. 12:30. iturripe.

AuToMoBIlIsMoA

GaTzaGakO iGOera

zapatua, 14:00. 

PIloTA
Eskoriatzan: Gaur, 
19:30ean hasita bi 
partidu. bihar, zapatua, 
18:30ean hasita lau 
partidu. 
oñatin: Gaur, 20:00etan 
hasita partidu bat. bihar, 
zapatua, 18:30ean hasita 
bost partidu. 
Bergaran: bihar, 
zapatua, 19:15ean hasita 
lau partidu. 
Arrasaten (Herri 
Arteko Txapelketa): 
Gaur, egubakoitza, 
19:30ean hasita, Herri 
arteko Txapelketako 
partiduak uarkapen. 

AsTEBUrUKO hITzOrdUAK

arrasate errugbi Taldeko Danel 
argoitiak eta Joseba Santa 
Cristinak euskal selekzioarekin 
jokatu dute asteburuan, 18 eta 
16 urtez azpiko kategorietan. bi 
partiduetan nouvelle akitania 
izan zituzten kontrario; argoitiak 
18 urtez azpikoekin jokatu zuen 
eta ondo irabazi zuten (27-24). 
Santa Cristinaren taldeak ere, 
16 urtez azpikoetan, irabazi egin 
zuen (26-24). danel Argoitia eta Joseba Santa Cristina, selekzioarekin. riCarDO SanTa CriSTina

euskal selekzioarekin esperientzia ederra

Ohorezko Erregionalean, Aloña 
Mendik eta UDAk etxetik kanpo 
jokatuko dute. UDA bigarren 
postua harrapatzen ahalegindu-
ko da liga amaitu bitartean, eta 
Aloña Mendik beste final bat 
du; oraingoan, Hernanin. Hala, 
kategoria horretan, Mondra da 
etxean jokatuko duen ordezkari 
bakarra. Zubiaren mutilek Tou-
ring hartuko dute bihar (16:30). 

antzuolak etxeko zaleen aurrean
Erregionaleko igoera fasean, 
Antzuolak etxeko zaleen aurrean 
gura du igoera ospatu (ikus 37. 
orria9; Amara Berriren kontra 
jokatuko dute (16:30).

Eta emakumezkoetan, Ariz-
mendi geroago eta gorago dago 
igoera fasean. Bigarren astez 
jarraian etxean jokatuko dute 
(zapatua, 17:30), eta, joan den 
asteko garaipen garrantzitsuaren 
ostean, bihar, hiru puntura da-
goen liderra hartuko dute, Anai-
tasuna. 

 fUTBolA  Mondrak, 
Antzuolak eta 
Arizmendik etxean
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A. A. ArrAsATE
Urriaren 24ra bitartean dago 
aukera Galtzagorri elkarteak 
eta EAEko liburutegiek bultza-
tutako sariketan parte hartzeko.  
Gaur, egubakoitza, Kulturateko 
Jokin Zaitegi gelan, 17:00etan, 
egitasmoaren gaineko azalpenak 
emango dituzte.
norentzako eta zelakoa da Book-
tuberboom lehiaketa? 
14-18 urte bitartekoendako dago 
pentsatuta. Eskatzen duguna da 
gustuko liburu bat hartu eta 
irakurri ondoren Youtubera   
iruzkin bat igotzea, beste gazte 

batzuei liburu hori irakurtzeko 
gomendioa eginez horrela. 
Hala ere, abian jarri duzuen egitas-
moa zabalagoa da. 
Hala da, bai; lehiaketa parte bat 
da, euskarazko booktuber-ak 
sortzea nahi dugulako, baina 
bestalde, gure asmoa plataforma 
bat sortzea da. Dagoeneko sor-
tuta dugu Booktuberboom.word-
press.com bloga; bertan dituzue 
lehiaketan parte hartzeko egin 
beharrekoak eta egitasmoaren 
gaineko bestelako informazioa. 
euskal booktuber fenomenoa indar-
tu egin gura duzue. zeintzuk dira? 

Liburuen inguruko bideo labu-
rrak Youtubeko kanal batera 
igotzen dutenak dira. Mundu 
mailan nahiko hedatu da feno-
meno hori azkeneko urteetan; 
bereziki, Hego Amerikan oihar-
tzun handia du. Hemen ez dago,  

bila ibili gara Eusko Jaurlari-
tzako liburutegi zerbitzuekin 
abiarazi dugun egitasmoa dela 
eta. Euskal booktuber-ak sortzea 
da, beraz, erronka, iruditzen 
zaigulako irakurzaletasuna bul-
tzatzeko baliagarria dela.
informazio zabalagoa eskuratzeko 
aukera izango da gaur kulturaten.   
Sei kedada proposatu ditugu, 
eta gaur da lehenengoa. Gure 
asmoa saio erabat praktikoa 
egitea da: booktube-a zer den 
erakutsi, hori egiteko aholku 
batzuk eman... Mattin Zeberio 
Tolosako youtuber gaztea era-
mango dugu. Aurrez aipatutako 
blogean duzue hark egindako 
iruzkin bat. Beste hainbat adi-
bide jarriko ditugu; ea, bada, 
gazte gehiago animatzen ditugun. 
Saioa guztiontzako irekia da, 
nahiz eta gure helburua, bere-
ziki, gazteengana heltzea den.

"Irakurzaletasuna bultzatzeko 
'booktuber'-ak sortu gura ditugu"
izaskun jauregi gAlTzAgOrrI ElKArTEA
Abian da 'Booktuberboom' gazteendako lehiaketa

izaskun Jauregi. GalTzaGOrri

A. Aranburuzabala ArETxABAlETA
Berdintasunaren eta integra-
zioaren aldeko spot onenak sa-
rituko dituzte datorren eguenean, 
seigarren Euspot lehiaketan.  
Publizitate arloan euskararen 
erabilera hedatzea eta euskaraz 
lan egiteko gai izango diren pro-
fesionalen harrobi lana egitea 
du helburu Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Aretxabaletako Uda-
larekin, Mondragon Unibertsi-
tatearekin, Arizmendi Ikastola-
rekin eta Arteman enpresarekin 
batera antolatutako sariketak. 

Maiatzaren 11n, 19:00etan, Ar-
kupe kultura etxean egingo dute 
sari-banaketa.

aurten, 51 lan jaso dituzte 
Jasotako lanen kopuruarekin 
eta kalitatearekin gustura dau-
de antolatzaileak. "Orain arteko 
edizioekin alderatuz gorako haz-
kundea nabarmena izan da; ai-
patzekoa da jaso ditugun 51 
lanetatik 30 hamazortzi urtetik 
beherakoek egindakoak direla. 

Horren azalpena da aurten Eus-
pot eta orain arte Arizmendi 
Ikastolak antolatu duen BHKlip 
lehiaketa fusionatu egin direla; 
hortaz, 14-18 urte bitarteko par-
te-hartzaileendako sari bihurtu 
da garai bateko BHKlip zena. 

Kalitateari dagokionez ere pozik 
gaude; urtero jaso izan ditugu 
oso lan onak, horien artean ba-
daude maila profesionalagoak 
dituztenak, baina, orokorrean, 
maila oso onekoak dira aurten-
go guztiak, baita gazteenek aur-

keztu dituztenak ere. Urtetik 
urtera lan hobeak edo landuagoak 
aurkezten direla ikusi dugu", 
dio Gorka Zubizarretak, anto-
latzaile taldeko Arteman enpre-
sako kideak. 

Parte-hartzaileen profilari be-
giratuta, adin ezberdinetako 
ikasleak, ikus-entzunezkoen ar-
loan jarduten duten profesiona-
lak eta euskararekin edo pro-
posatutako gaiarekin lotura 
duten sortzaileak daudela dio 
Artemanekoak: "Ikasleei dago-
kienez, batetik, Mondragon Uni-
bertsitateko ikasleek hartu dute 
parte, baita gazteagoek ere; aur-
ten lehiaketaren antolatzaile 
taldean izan den Arizmendi 
Ikastolakoez gainera, Debagoie-
neko beste hainbat ikastetxeta-
tik ere bidali dizkigute lanak. 
Jatorriari begiratuta, bailarakoez 
gainera, kanpotik ere lan asko 
jaso ditugu: Donostiatik, Bilbo-
tik, Gasteiztik, Errenteriatik, 
Oriotik, Trebiñutik... Badira 
aurreko edizioetan izan diren 
egile batzuk, baina gehienak 
berriak dira".

aniztasunaren aurpegi asko 
Aniztasunak aberastu egiten 
gaitu izan da aurten proposatu 
duten gaia: "Gai zabala izanda, 
nork bere irakurketa egitea zen 
gura genuena. Horrenbestez, lan 
guztiek aniztasuna balioan ja-
rrita, besteak beste, diskrimi-
nazioari, elkarbizitzari eta giza 
eskubideei buruz egindakoak 
jaso ditugu".

Euspot.eus atarian daude ikus-
gai aurten aurkeztutako lanak, 
baita orain arteko edizioetan 
saritutako lanak ere. "Lehiake-
taz harago, beste ekimen batzue-
kin elkarlanean, saritutako ira-
garkiak hainbat tokitan ikuste-
ko aukera eskaintzen dugu: 
Durangoko Azokako Irudienea 
gunean, Topagunea elkarteak 
bultzatzen duen Laburbira eus-
karazko film laburren zirkuituan, 
eta, horrez gainera, EITBren 
Zinez saioan". 

sari-banaketako ateak zabalik 
Lau sari banatuko dituzte egue-
nean: Sari nagusia (1.000 euro); 
MUko ikasleen saria (500 euro); 
BHKlip saria (250 euro) eta pu-
blikoarena (500 euro). "Marti-
tzenean bukatu zen publikoaren 
saria bozkatzeko aukera eta 2.800 
bototik gora jaso ditugu. Arku-
pen epaimahaiak aukeratutako 
20 lan eskainiko ditugu, eta sa-
riak banatu ondoren luntxa 
izango da. Umoretik joko du 
ekitaldiak, Aitziber Garmendia 
eta Iker Galartza aktoreak di-
ra-eta aurtengo jaialdiko aur-
kezleak. Interesa duen edono-
rentzako daude ateak zabalik; 
beraz, gonbidatuta zaudete!"

iazko Euspot lehiaketako sari-banaketa ekitaldia. maiTe TxinTxurreTa

Aniztasunari buruzko 
euskarazko iragarkiak
seigarren Euspot lehiaketako sariak banatuko dituzte maiatzaren 11n, 19:00etan, 
Arkupe kultura etxean; antolatzaileak gustura dira, orain arteko edizioekin alderatuz, 
marka guztiak gainditu dituztelako, jasotako lan kopuruari zein kalitateari dagokionez 

'AnizTASunAk 
ABErASTu EGiTEn 
GAiTu' GAiAri 
Buruzko 51 
EuSkArAzko SPoT

Gasteizko Instrukzioko Auzite-
giak Iruña-Veleiako indusketako 
ustezko iruzurraren ahozko epai-
keta hastea agindu du oraingo 
astean. Epailearen autoaren ara-
bera, besteak beste, Gil, Escri-
bano eta Cerdan daude auzipe-
tuak. "Betiko topikoak errepi-
katzen ditu, baina ez du inolako 
frogarik aurkezten akusatuen 
aurka", esan du Juan Martin 
Elexpuruk, autoaren hasierako 
balorazioan. Hain justu, gaurko 
–barikua– Puntua aldizkarian 
euskalduntze teorien arteko tal-
kari buruzko erreportajea landu 
da, Iruña-Veleia auzia ere aipa-
tuta. Autoa, baina, ez da bertan 
jasotzen, erredakzioa itxi ostean 
iritsi zelako. 

Iruña-Veleiaren auziari 
buruzko ahozko 
epaiketa hasiko da
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Hauek dira maiatzeko sariak:

Umeentzako jokoa
Perretxiko zaindariak 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Jokoa

Otarrea
Bidezko merkataritzako 
produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

Sarrerak
Arrikrutz kobak bisitatzeko, 
sarrerak.
Parte hartzeko sariaren izena:  
 Arrikrutz

Energy Screenlight HD 
Irakurgailua
Parte hartzeko sariaren izena: 
Irakurgailua

arrasate

PArtE HArtzEkO:
E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA "Sariaren Izena" [bazkidearen zenbakia] 
688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu 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.eus

Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

Bazkidetu zaitez: 2017 (maiatzetik aurrera): 30 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua

DUKIENA jAtEtxEArI EsKEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

KLUBA Jatetxea 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Euskara irabazle, denok irabazle!

Ane Vitoria BErgArA
Osintxuko jaietako kontzertu 
eremuari beste zentzu bat eta 
eskaintza ezberdina eman guran 
sortu zen musika lehiaketa hori.  
Osintxun Musikara! II. musika 
talde edo bakarlarien arteko 
lehiaketa estilo librean lelopean 
antolatu dute bigarren edizioa; 
astelehenean hasi zen. Lehiake-
ta horri esker, gainera, ezagu-
tzera eman nahi duten Deba-
goieneko eta EAEko musika 
taldeek (estilo librean) aukera 
ere izango dute. 

bigarren edizioaren berrikuntzak 
Edizio honetan, hainbat aldake-
ta egin dira: batetik, diruaz gain, 
publikoaren saria ere egongo 
da. Aldaketa horren helburua 
musika talde zein publiko gehia-
go erakartzea da. Bigarren be-
rrikuntza da aurten hiru fina-
lista taularatuko direla. Hala 
ere, beste berritasun bat ere 
badago. "Talde gonbidatu bat 
ere izango da kontzertuan bere 
musika eskaintzen", aitortu du 
Ruben Gaunak, Osintxun Musi-
kara! lehiaketaren antolatzaileak. 
Gainera, aurtengo zabalkundea-
ri garrantzi handiagoa eman 
nahi diotela dio: "Joan den ur-
tean, oihartzun eskasa izan ge-
nuen, eta, hala ere, 25 taldek 
eman zuten izena. Gure aurten-

go helburua debagoiendarren 
parte hartzea bultzatzea da". 
Izen ematea ekainaren 9ra arte 
egongo da zabalik eta mezu bat 
bidali beharko da osintxunmu-
sikara@gmail.com helbidera, 
hauek jakinarazita: taldearen 
izena, herria, taldekide bakoi-
tzaren izen-abizenak eta adina, 
biografia, abestiak MP3 forma-
tuan eta harremanetan jartzeko 
telefono zenbakia.  

leihaketaren bi faseak 
"Hilabeteko epea eskaini dugu 
taldeak aurkezteko, eta horien 

artean hiru finalista aukeratuko 
dira. Hori litzateke lehenengo 
fasea.  Bigarrena, aldiz, Osin-
txuko jaietan finalistek eskai-
niko duten kontzertua da. Ho-
rretan, taldeek ikuskizun bana 
eskainiko dute eta irabazlea 
aukeratuko da". Jarraian,  talde 
gonbidatuaren kontzertua ere 
entzungai izango da. Behin  kon-
tzertua amaituta, sari banake-
tari ekingo zaio: lehenengoa 500 
euro, bigarrena 200 euro eta 
publikoaren saria, 300 euroko 
bonua Arrasateko Danatek mu-
sika dendan gastatzeko.

Joan den urteko lehiaketaren parte hartzaile guztiak oholtza gainean. GOiena

'osintxun Musikara!' 
lehiaketa martxan dago
'Osintxun Musikara!' lehiaketa bigarren aldiz jokatuko da. Aurtengo edizioak hiru 
berrikuntza izango ditu: finalistak hiru izango dira, publikoaren saria egongo da eta 
talde gonbidatu batek musika emanaldia egingo du, hain zuzen ere

A. V. ArrAsATE
Ekitaldia Kulturateko areto 
nagusian izango da, hilaren 
11n, eguenean, arratsaldeko 
zazpietan hasita. Aurtengo gon-
bidatu berezia Unai Iturriaga 
bertsolari eta idazlea izango da. 

30. ediziora 75 lan aurkeztu dira 
eta horiek hiru atal ezberdine-
tan banatu dituzte. Hain zuzen, 
ipuinen atala da lan gehien jaso 
dituena; izan ere, 39 lan aur-
keztu dira kategoria horretara. 
Poesia atalera hamazortzi ida-

tzizko aurkeztu dira eta bertso
-paperen atalean ere hamazor-
tzi lan jaso dira. Beste urte 
batzuekin alderatuz, orokorrean, 
parte hartzeak behera egin du. 
Nagusiki, DBHkoen mailan lan 
gutxi aurkeztu direlako. Edo-
zelan ere, epaimahaiek esku 
artean izan dituzten lanen gai-
neko balorazio positiboa egin 
dute.  Epaimahai lanetan Arra-
sate Herri Eskolako, Arizmen-
di Ikastolako eta Arrasateko 
Institutuko irakasle eta bertso-
zaleak izan dira.

30. Arrasate literatura 
lehiaketaren sari banaketa
AEd elkarteak antolatutako lehiaketa horren sari 
banaketa datorren eguenean izango da, Kulturaten

kultura      41



EgUBAKOITzA  2017-05-05  goiEnA AldizKAriA42    zerbitzuak
IrAgArKI sAIlKATUAK

1. etxebizitzak

101. SalDu
bergara. etxebizitza sal-
gai artzamendin. eguzki-
tsua. Hiru logelakoa. 
Trastelekua eta garajea. 
igogailurik ez dago. be-
rritua eta bizitzera sartze-
ko moduan dago. 145.000 
euro. 655 72 79 69 edo 
943 76 06 53

103. errenTan eman
bergara. etxebizitza ema-
ten da errentan barren-
kalen. bi logela. berokun-
tzarekin. Guztiz berritua 
eta jantzia. 629 38 29 96

la Pineda (tarragona). 
apartamentua ematen 
dugu errentan, asteka, 
Punta Prima i urbanizazio 
itxian. Hondartzatik 50 
metrora dago eta igerile-
kua dauka. 4 lagunentza-
ko egokia. leku oso lasaia 
haurrekin joateko. autoa-
rentzat aparkalekua dau-
kagu. 669 23 44 00 
(ainhoa) 

104. errenTan HarTu
bergara edo arrasate. 
etxebizitza behar dut 
errentan. bi logelakoare-
kin nahikoa da. berdin da 
jantzita ez badago ere. 
632 77 35 38 

3. lokalak

301. SalDu
bergara. 79 metro koa-
droko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean. 607 34 90 43 

4. lana

401. eSkainTzak

402. eSkaerak
arrasate edo bergara. 
emakumea eskaintzen da 
pertsona nagusiak zain-
tzeko. Orduka edo etxean 

bertan bizi izaten. 632 51 
85 01 

arrasate. Goizetan, zer-
bitzari moduan lan egingo 
nuke. 632 70 52 82 

arrasate. nagusiak zain-
duko nituzke egunez edo, 
astelehenetik egubakoi-
tzera bitartean, etxean 
bertan bizi izaten. 618 28 
91 28 

arrasate. neska euskal-
duna, pertsona nagusia 
zaintzeko pres nago. 618 
03 04 69 

bergara. etxeak garbitze-
ko edo pertsonak zaintze-

ko prest, egunean zehar 
edo orduka. 632 56 92 32 

bergara. Pertsona nagu-
siak zainduko nituzke. 
etxean bertan bizi izaten 
edo orduka. Hamahiru 
urteko esperientzia dau-
kat nagusiak zaintzen. 
616 20 49 83 

debagoiena. 12:00ak eta 
14:00ak artean edo arra-
tsaldetan, garbiketak eta 
nagusiekin zaintza lanak 
egiteko gertu nago. 622 
24 86 64 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo egunez 

nagusiak zaintzen lan 
egiteko gertu nago. espe-
rientzia daukat. 605 60 
70 16 (elba) 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
zainduko nituzke. 634 21 
59 07 

debagoiena. Geriatria 
titulua duen neska gertu 
nagusi eta gaixoak zain-
tzeko. Orduka ospitalean 
edo gauetan etxean ere 
aritzeko gertu. eskarmen-
tu handikoa. autoarekin. 
600 00 51 60 

debagoiena. Goizetan 
edota gauetan nagusiak 
zaindu eta garbiketa lanak 
egingo nituzke. Telefonoa: 
669 66 33 63 

debagoiena. mutila lan 
bila. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. 631 
70 73 85  

debagoiena. nagusien 
eta ezinduen zaintzarako 
ikasketak dituen gizona 
lanerako gertu. Orduka 

edo etxean bertan bizi 
izaten. erabateko presta-
suna. 602 16 05 93 (Ja-
cobo) 

debagoiena. neska as-
teburuetan nagusiak zain-
tzeko gertu. 632 84 06 52 

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentu handia daukan 
emakumea, goizez edo 
gauez lan egiteko prest. 
aurretik lan egindako fa-
milien erreferentziak aur-
kez ditzaket. 616 35 54 
96 

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentua daukan gizonez-
koa. lan egiteko prestu-
tasun osoa daukat. aurre-
tik lan egindako familien 
erreferentziak aurkez di-
tzaket. 673 43 82 14 

debagoiena. Taberna, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako edo hustu-
tze lanak egiteko prest 
nago. etxeko mandatuak 

egiteko ere bai. autoa 
daukat. 632 77 35 38 

lan bila. Oñatiko gizon 
euskalduna lan bila; gar-
biketa edo zaintza lanak, 
tabernan, dendan edo 
bestelakoak egiteko prest. 
615 70 67 17 

umeen zaintza. neska 
bergararra udako arratsal-
detan umeak zaintzeko 
prest. esperientziaduna. 
616 36 46 32 

umeen zaintzarako 
prest. neska bergararra 
udan, arratsaldez, umeak 
zaintzeko prest. magiste-
ritza ikasketak izateaz 
gain, esperientzia daukat. 
688 66 13 65 

8. denetarik

 807. aurkiTu
bergara. Danborra jotze-
ko makilak topatu ditut. 
naia Okina izena dute 
jarrita. 635 20 18 56 

ARRASATE 

Zerbitzaria 
behar da 

asteburuetarako.
605 72 72 39

943 25 05 05 

sAIlKATUAK@gOIEnA.EUs

WWW.gOIEnA.EUs/sAIlKATUAKK

• Eguazteneko 12:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• Hortik aurrera ez da onartuko 
aldaketarik, ez eta iragarkia bertan 
behera uzterik ere.

• GoiEnak ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
operazioen erantzukizunik.

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/Errentan. 
 lokala saldu/Errentan. 
 Irakaskuntza eman. 
 Motorra saldu/Alokatu. 
 Animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• Iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• Astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro goiena Klubeko bazkideentzat 

(BEz barne).
• Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 22 euro (+BEz).

irAGArkiA JArTzEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Zubiaurre,	60	m²,	2	gela,	igogailua	eta	ganbara.	75.000€.
•	 Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berritua,	bizitzera	sartzeko.	169.000€.
•	 Iraburu,	80	m2	3	logela,	trastelekua,	altzariekin,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 Ibargarai,	87	m2,	3	logela,	trastelekua.	Garajea	aukeran.	165.000€.
•	 Matxiategi,	90	m2,	4	logela,	terraza	ganbaran.	Igogailua.	190.000€.
•	 Simon	Arrieta,	81	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	300.000€.
•	 Fraiskozuri,	100	m2,	4	logela.	Igogailua.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Masterreka,	100	m2,	2	logela.	Igogailua.	Bizitzera	sartzeko.	200.000€.
•	 Martoko,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	igogailua.	Eguzkitsua.	135.000€.
•	 Zabalotegi,	80	m2,	3	logela,	Berritua.	Igogailua.	Eguzkitsua.	177.000€.
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia),	84	m2,	4	logela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	235.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	
•	 Barrenkale,	116	m2,	5	gela.	AUKERA	ONA.	90.000€.
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Zubiaurre,	75	m2,	3	logela,		Igogailua.	Berritzeko.	60.000€.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	83	m2	3	logela,	Berritzeko.	62.000€.
•	 Ola,	52	m2,	2	logela.	Berritzeko.	48.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.
•	 Duplexa,	170	m2,	4	logela,	garajea,	txokoa	eta	terrenoa	180m2.

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRITZEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

UBERA: 
•	 Baserria	eta	15	hektareako	lursaila	(pinuak	eta	zelaiak).	470.000€.

AnTzUolA:
•	 EErrekalde,	68	m2,	2	logela.	Ez	du	obrarik	behar.	Altzariak	barne.	140.000€.	
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.
•	 Errekalde,	65	m2,	2	logela,	igogailua.	Aukera	ona.	90.000€.
•	 Buztin-zuri,65	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	180.000€.

ElGETA: 
•	 Torrealdea,	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

Pertsonal Saila

LAN ESKAINTZA
ADMINISTRARIEN 

LAN POLTSA

Arrasateko Udalak administrarien 
lan poltsa sortzeko deialdia egin du, 
aldi baterako premiei erantzun ahal 
izateko.

Izena emateko epea: maiatzaren 
6tik 15era arte (biak barne).

Oinarri-arauak: BAZen (goiz eta 
arratsalde) eta web gunean jaso 
daitezke (www.arrasate.eus)

LAN ESKAINTZA
KIROL 

TEKNIKARIA

Arrasateko Udalak Kirol teknikaria' 
lanpostua beteko du, behin-betiko 
izaeraz.

Izena emateko epea: 
maiatzaren 22an amaituko da.

Oinarriak: GAOn (2017/04/06) 
eta udalaren webgunean (www.
arrasate.eus) aurki daitezke.

Pertsonal Saila

zaPaTua, 6

09:00 kantari 7

09:30 egun batez: 
errekaleorren

10:00 korapilo

10:30 kantari 8

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 ikustenda #batzuk: 
anaje narbaiza

12:30 ekonomia gurean

13:30 kulturrizketak

14:00 amaia DJ

14:30 egun batez: 
errekaleorren

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 kantari 7

16:30 korapilo

17:00 kilometroak 2017

18:30 kantari 7

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 kantari 7

20:30 amaia DJ

21:00 egun batez: 
errekaleorren

21:30 ikustenda #batzuk: 
anaje narbaiza

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 kilometroak 2017

00:00  kulturrizketak

DOmeka, 7

09:00 kantari 8

09:30 egun batez: 
errekaleorren

10:00 korapilo

10:30 kantari 7

11:00 ikustenda #batzuk: 
anaje narbaiza

11:30 kilometroak 2017

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 egun batez: 
errekaleorren

14:30 kulturrizketak

15:00 ekonomia gurean

16:00 amaia DJ

16:30 kantari 8

17:00 korapilo

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 amaia DJ

19:00 ekonomia gurean

20:00 kantari 7

20:30 Hemen Debagoiena

21:00 kilometroak 2017

22:30 kulturrizketak

23:00 Hemen Debagoiena

00:00 ikustenda #batzuk: 
anaje narbaiza

eGubakOiTza, 5

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 ikustenda #batzuk: 

anaje narbaiza
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 kulturrizketak
13:00 kantari 7
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Gaurkoak
14:45 egun batez: 

errekaleorren
15:15 Hemen Debagoiena
16:15 Gaurkoak
16:30 kulturrizketak
17:00 Gaurkoak
17:15 egun batez: 

errekaleorren
17:45 Gaurkoak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 ikustenda #batzuk: 

anaje narbaiza
19:30 kulturrizketak
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 kulturrizketak
21:30 amaia DJ
22:00 Hemen Debagoiena
23:00 ikustenda #batzuk: 

anaje narbaiza
23:30 egun batez: 

errekaleorren

GAzTEAk, oiHAn VEGArEkin BErBETAn
‘Galdegazte’ Eguaztena, 21:30

zuin

'MidfullnES'-Ari Buruzko ElkArrizkETA
‘Hemen Debagoiena’ Astelehena, 18:00

YOuTube

AsTEA gOIEnA TElEBIsTAn

eGuazTena, 10

EGun BAT, MArrAzTEn
‘Erreportajeak’ 

Eguaztena, 21:00

eGuena, 11

XABiEr uGArTE ETA 
JulEn iriondo, 
AurrEz AurrE
‘Ikustenda #batzuk’ 

Eguena, 21:30

aSTeleHena, 8

GATzAGAko iGoErA
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

marTiTzena, 9

EkonoMiAri 
BuruzkoAk
‘Ekonomia gurean’ 

Martitzena, 21:30

GOiena

GOiena TelebiSTakO 
PrOGramaziO OSOa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emo-
zioak 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 aseguru-konpainiak 

esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin 
ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

EsKEr OnA

Aretxabaletan, 2017ko maiatzaren 5ean.

Eskerrik asko momentu hauetan familiaren ondoan egon eta
babesa eman diguzuen guztioi.

—
haren aldeko meza domekan izango da, maiatzaren 7an, 

11:30ean, Aretxabaletako parrokian.
Aurrez esker on, bertaratuko zareten guztioi.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

2017ko apirilaren 10ean hil zen, 76 urte zituela.

glori 
Andres diez 

UrTEUrrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Antzuolan, 2017ko maiatzaren 5ean.

Urteurreneko meza domekan 
izango da, maiatzaren 7an, 

11:00etan, Antzuolako 
parrokian.

Zuk utzitako hutsunea
oroitzapenek betetzen dute,

zure irudia, hitzak eta maitasuna
gurekin ditugu beti.

Urrun egon arren, alboan zaitugu.
 

Etxekoak

2016ko maiatzaren 7an hil zen, 72 urte zituela.

fernando 
Agirre Sanchez

UrTEUrrEnA

Aurrez esker on, bertaratuko zareten guztioi. 
Oñatin, 2017ko maiatzaren 5ean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, maiatzaren 6an, 
19:00etan, Oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian izango da.

—
Zurekin ditugun oroimenak gure bizitzako poza eta indarra dira.

Marcelino Moyuaren alarguna

2016ko maiatzaren 5ean hil zen, 89 urte zituela.

Cecilia 
Uribeetxeberria Ugarte

EsKEr OnA

Etxekoak.
Bergaran, 2017ko maiatzaren 5ean.

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

—
Izena eta izana bat zugan

ixilik bizi, ixilik joan
zure kantu ixilaren doinua

betirako gure gogoan.

2017ko apirilaren 27an hil zen, 62 urte zituela.

 Modesto 
Aranburu latorre

Jaione Mendizabal Arriola. liman, martxoaren 23an. 86 urte.

Jose M. Hernandez Armenteros. Oñatin, martxoaren 30ean. 74 urte.

Jose Manuel Perez Giraldez. Oñatin, 1ean. 72 urte.

Angel Murillo flores. arrrasaten, apirilaren 2an. 67 urte.

Martin Garai iturbe. arrasaten, apirilaren 3an. 68 urte.

Jesus Mari Martinez Goitia. aretxabaletan, 3an. 82 urte.

Tomas Perez Collar. arrasaten, apirilaren 3an. 83 urte.

Antoni Agiriano kortazar. bergaran, apirilaren 7an. 87 urte.

M. Carmen zubizarreta Agirrebengoa. bergaran, 7an. 85 urte.

M. Mercedes Alberdi zubizarreta. eskoriatzan, 9an. 98 urte.

Glori Andres diez. aretxabaletan, apirilaren 10ean. 76 urte.

libe Mujika zubeldia. bergaran, 10ean. 96 urte.

Maria Pilar Jorge rueda. aretxabaletan, apirilaren 11n. 93 urte.

kepa Murua Arriaran. Oñatin, apirilaren 12an.

rosario Bengoa lizarralde. Oñatin, apirilaren 13an. 94 urte.

Paulina Perea Martinez. arrasaten, apirilaren 15ean. 97 urte.

Aritz Mugarza Villar. Oñatin, apirilaren 15ean. 40 urte.

Simon Garcia Agirre. arrasaten, apirilaren 16an. 86 urte.

Maria Pilar Jauregi zugasti. arrasaten, apirilaren 18an. 83 urte.

M. Mercedes Alberdi zubizarreta. eskoriatzan, 19an. 98 urte.

Tomasa Ezeiza Barrena. arrasaten, apirilaren 20an. 82 urte.

felisa Murua Aguirre. Oñatin, apirilaren 20an. 87 urte.

Carmen uribarren Eguidazu. bergaran, apirilaren 20an. 91 urte.

Eugenia zubizarreta Arregi. bergaran, apirilaren 20an. 79 urte.

Begoña Arabiourrutia Gorroño. bergaran, apirilaren 20an. 86 urte.

Gaspar Perez lopez. arrasaten, apirilaren 21ean. 87 urte.

Jose Angel Garikano zirolalde. arrasaten, apirilaren 21ean. 64 urte.

isabel urteaga Elzo. Oñatin, apirilaren 22an. 85 urte.

rosa Mayo Encinar. arrasaten, apirilaren 22an. 85 urte.

M. luisa Elorza kortabarria. arrasaten, apirilaren 22an. 88 urte.

Jose ignacio de la Cruz Gonzalez. arrasaten, 22an. 71 urte.

Antonia Muñoz Salvador. arrasaten, apirilaren 23an. 92 urte.

feliciano Cires larin. arrasaten, apirilaren 24an. 84 urte.

Maria luisa lazkanoiturburu Garmendia. Oñatin, 25ean. 86 urte.

Cruz Criado Tapia. arrasaten, apirilaren 26an. 85 urte.

Eduardo Altube Arkauz. aretxabaletan, apirilaren 26an. 89 urte.

Modesto Aranburu latorre. bergaran, apirilaren 27an. 62 urte.

Saturnino Bengoa Azkargorta. bergaran, apirilaren 28an. 86 urte.

Carmen larrañaga Garitagoitia. bergaran, apirilaren 28an. 94 urte.

M. dolores fraguas rodriguez. arrasaten, apirilaren 29an. 83 urte.

Tomas Anduaga Madina. Oñatin, apirilaren 29an. 79 urte.

Maria luisa urreta Garcia. arrasaten, apirilaren 29an. 91 urte.

Eusebio Errasti Agiriano. arrasaten, maiatzaren 2an. 88 urte.

felisa Garcia Gomez. bergaran, maiatzaren 2an. 84 urte.

Joaquin Esnaola Telleria. bergaran, maiatzaren 3an. 89 urte.

hIldAKOAK

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 5 FernanDez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
zapatua, 6 irizar: erguin 11 / 943 79 12 39
domeka, 7 amezua: Santa marina 32 / 943 79 09 74
Astelehena, 8 eSPañOl mOraleS: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 9 ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 10 eTxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguena, 11 alberTO azkOaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 5 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
zapatua, 6 mOzOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
domeka, 7 mOzOS: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 8 urriTikOeTxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 9 zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguaztena, 10 OiarbiDe: San antonio 5 / 943 76 11 05
Eguena, 11 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 5 GaraTe: kale barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 6 GaraTe: kale barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 7 GaraTe: kale barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 8 JulDain: kale barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 9 JulDain: kale barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 10 anDuaGa: San lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 11 anDuaGa: San lorentzo 3 / 943 78 21 16

arrasate  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abuztuaren 15era arte:
FernanDez: maisu aranbarri  
943 79 22 26

bergara  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urriTikOeTxea: Orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play-etik edo 
appStore-etik.

gUArdIAKO FArMAzIAK

EskElak jartzEko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € /  Goiena Klubeko 
bazkideendako 142 €

 Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 
 140 € / Goiena Klubeko bazkideendako 125 €
Goiena: irakurriena Debagoienean.

astE BarrUaN, BaIta ErE:
arrasatE Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
BErGara Jardun elkartea: Errotalde (kultura etxean).   

943 76 08 19. 
oÑatI Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
ElGEta Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.
aNtzUola Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.
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TxUTxU-MUTxUAK

2. Bretainiako ikasleak Arrasaten
xvii. trukean parte hartzen ari diren ikasleak iritsi ziren 
bretainiatik arrasatera, 38 gazte. Quimper eta vannes hiriko 
DbHko ikasleak frantsesa ikasgaitzat duten Gaztelupeko 36 
ikasleren etxeetan egongo dira eta arrasate eta inguruak 
bisitatu dituzte. baita gertuko hiriburuak ere.

4. Jose luis eta Mari karmen 
arrasateko Jose luis aranburuk eta mari karmen iraolak maiatzaren 
4an 50 urte bete zituzten ezkonduta. "egun guztiz zoriontsua pasa 
dezazuela opa dizuete zuen seme-alabek eta bilobek. musu eta 
besarkada handi bat biontzako, denon partetik, eta igandean egingo 
dugun ospakizunean ondo-ondo pasatu familia osoarekin!".

1. Pol-Polekoen irteera
bergarako Pol-Pol elkartekoak oso ondo ibili ziren apirileko 
irteeran. eguraldi zoragarria eta giro aparta izan zuten. 51 
pertsona joan ziren eta valvanera-SanQuirico-angiago 
ibilbidea egin zuten. Hurrengoa maiatzaren 21ean izango da, 
egun osokoa: Trabakua-Oiz-Gernika.

3. Bergaratik eta Aramaiotik Galiziara
bergarako musika eskolako txalapartariak, trikitilariak eta 
dantzariak, erandioko eta aramaioko ikasleekin batera, 
Galiziako rianxo herrian izan dira Pazko astean. Galiziako eta 
euskal Herriko folklore topaketan hartu dute parte, 
"etengabe" dantzatzen eta abesten.

4

1

3

2

kontatu, kontatu!
Badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen batenik? 
Kintada egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? Ibilaldi politen 
bat erakusteko baduzu? Bestelako ospakizunen bat? Kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

Posta elektronikoa 
Mezua bidali berriak@goiena.eus helbidera, eta idatzi nortzuek, non, 
noiz, zergatik eta zer ospatu edo egin duzuen.

ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (Otalora 31, Arrasate) edo deitu 943 25 
05 05 telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean argitaratuko ditugu.

MAiTE zAiTuT
euskal Telebista Asko maite zaitut 
saioa prestatzen ari da berriro. 
Hilabete honetan, maiatzaren 14an, 
emango dute lehen atala eta 
grabaketak egiten ari dira euskal 
Herriko hainbat herritan. eta 
oñatin ere izan dira. aspanogi 
elkarteak eskerrak eman gura 
izan dizkio markel irizar 
txirrindulariari, eta grabazio talde 
guztia, zuzendaria eta 
produkzioko langileak barne, 

Oñatin izan dira saio hori 
grabatzen. irizar Foruen plazara 
heldu zenerako, han zeuden bere 
zain herriko eta kanpoko hainbat 
txirrindulari, amama, ama, etxeko 
beste hainbat senide eta lagunak. 
kuadrillakoak ere ez ziren 
kanpoan gelditu. maiatzaren 28an 
eskainiko dute atal hori.

AzokAn
arrate irratiko esatari bernardo 
ibarrari gustatzen zaio bergaran 

egiten diren azoketara etorri, zer 
dagoen ikusi eta erosketak egitea. 
San martin jaietakoan behin baino 
gehiagotan egon da eta azkeneko 
erramu zapatuko azokatik ere 
erosketak eginda bueltatu zen 
etxera.

diSkoA
Josu zubia musikari oñatiarraren 
diskoak badu aurkezpen eguna: 
maiatzaren 19an egingo du 
zuzeneko emanaldia gaztelekuan 

azken lana erakusteko. Diskoan 
datorren kantuetako bat, Hegaldia, 
dagoeneko entzungai dago 
sarean.  

zAldiBArrEn
arrasateko zaldibar parkeko 
jolastokia berritu egin zuten, 
baina tirolinarekin istripuren bat 
edo beste izan da azkenaldian. ez 
dago tirolinaren esparrua 
mugatzen duen ezer, eta, 
despistatuta ibiliz gero, horko 

erabiltzaileak aurrean eramaten 
ditu ondotik pasatzen diren nagusi 
zein umeak.

zuzEnEAn
Oñatiko errekalde jaietako 
batzordeak prest du dagoeneko 
aurtengo jaietako kontzertuen 
kartela. Peter and the test tube 
babies, rat-zinger, Discipulos De 
Dionisos eta John Dealer and The 
Coconuts taldeek joko dute 
maiatzaren 26an.

#dIOTEnEz
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zOrIOn AgUrrAK

OñATI
aner urrutia garcia 
de albeniz
maiatzaren 5ean, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! Patxo 
handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

BErgArA
xabat altube
apirilaren 30ean, 6 
urte. zorionak, mutil 
handi! Primeran 
pasatuko dogu 
igandian! muxu handi 
bat, antzuolako 
familiaren eta, 
bereziki, Juneren eta 
iratiren partetik!

BErgArA
aitor, danel eta iker
apirilaren 28an, maiatzaren 2an eta 21ean, 10 
urte. zorionak, artistak! Ondo-ondo pasatu zuen 
urtebetetzean. Patxo handi bat, etxekoen partetik.

BErgArA
maria gonzalez 
martinez
maiatzaren 5ean, 
urtebete. zorionak, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik. 
muxu handi bat.

ArAMAIO
amaiur, bittor, uxue 
eta aitor
zorionak, kuadrilla! 
urtebetetze hilabetea 
pasatu zaigu: 
amaiurrek apirilaren 
12an, 13 urte, aitita 
bittorrek, 25ean, 
uxuek, 29an, 11 urte 
eta azkenik aitorren 
maiatzaren 2an. ederto 
ospatu ditugu danak 
eta zorionak etxeko 
danon partetik!

ArrAsATE
andde leibar 
belinchon
maiatzaren 5ean, 3 
urte. zorionak! Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
aitteitteren eta 
amamaren partetik, 
muxu handi bat!

OñATI
eneko rodriguez altube
apirilaren 30ean, 5 urte. Gure mutikoak bost urte. 
zorionak eta urte askotarako, etxekoen partetik.

ArAMAIO
ilare agirre errasti
apirilaren 27an, 2 urte. 
zorionak, ilare! bi 
urtetxo beteten dittuzu 
ja! Jarraittu holan, 
gure bizixe 
alaitzearren! Patxo bat.

ArETxABAlETA
igotz Cantera 
Herrasti
apirilaren 30ean, 5 
urte. zorionak, igotz! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

AnTzUOlA
iban mendia Valor
apirilaren 27an, 7 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako etxeko 
mutil handiarentzat! 
Jaso belarri tirakada 
handi bat etxeko 
guztien partetik; 
bereziena, aitanarena!

ElgETA
Haizea agirre osa
apirilaren 27an, 
urtebete. zorionak! 
Gure panpintxoak 
urtebete jada. Jarraitu 
zoriontsu izaten. asko 
maite zaitugu! Patxoak 
denon partetik.

ArrAsATE
june dominguez
apirilaren 30ean, 7 
urte. zorionak, 
printzesa! ederto 
ospatu zure 
urtebetetzea. Patxuak, 
etxekuen partetik.

ArrAsATE
marta Fuentes 
rodriguez
apirilaren 26an, 
urtebetetzea. zorionak, 
tia marta! Ondo pasatu 
zure eguna. Patxo 
handi bat, familia 
osoaren partetik!

ArrAsATE
izaro Prol bilbao
apirilaren 28an, 4 urte. 
zorionak, printzesa. 
Ondo pasatu zure 
eguna eta muxu potolo 
bat, familia osoaren 
partetik.

ArETxABAlETA
aimar akizu eta begoña uribetxebarria
aimarrek apirilaren 25ean, 5 urte eta begoñak 
27an, 69 urte! zorionak, bikote! Segi orain arte 
bezala, gure bizitzak pozez betetzen! etxekoak.

OñATI
maia igartua zubia 
apirilaren 28an, 2 urte. 
zorionak, printzesa! 
Ondo pasatu zure 
bigarren urtebetetzian! 
Patxo potolo-potoloa 
eta besarkada handia, 
zure familixaren eta 
laguntxoen partetik!

ArrAsATE
lide azkarate 
ojanguren
apirilaren 18an, 11 
urte. zorionak, lide! 
Garaziren, amatxoren, 
aitatxoren, lehengusu 
Oihanen eta Hegoiren, 
amama-aitaiten eta 
osaba-izeben partetik.

OñATI
uxue lopez lasa
maiatzaren 1ean, 10 urte. zorionak, uxue! 
Dagoeneko 10 urte! Gure konpainian ondo-ondo 
pasatu zure eguna! maite zaitugun guztion partetik.

BErgArA
unax maeztu 
elkoroberezibar
apirilaren 30ean, 8 
urte. zorionak, unax! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
muxu potolo bat denon 
partez. bereziki, ander, 
irati eta aratz.

OñATI
aiora diaz aizpurua
maiatzaren 4an, 12 
urte. zorionak, aiora! 
Ondo pasatu eguna. 
muxu pila bat, 
familiaren partetik.

BErgArA
manex larrañaga 
eskarza
maiatzaren 3an, 22 
urte. Ondo ospatuko 
duzulakoan...

OñATI
ane urigoen osa
maiatzaren 3an, 4 urte. 
zorionak, anetxo, zure 
4. urtebetetzian. 
laztan handi bat, 
familixa danaren 
partetik.

ArETxABAlETA
xabat larrinaga 
maiatzaren 3an, 7 urte. 
zorionak, mutil handi! 
Oso ondo ospatu eta 
muxu erraldoi bat, 
etxeko guztien 
partetik.

BErgArA
endika ibaibarriaga 
bengoa
maiatzaren 2an, 13 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, endika! 
muxuak etxekoen 
partetik. maite zaitugu.

BErgArA
ane ibarzabal Velez 
de mendizabal
maiatzaren 1ean, 4 
urte. zorionak, ane! 
Patxo bat etxekoen 
eta, bereziki, noraren 
eta ikerren partetik.

BAsAUrI
koldo astigarraga bellido
maiatzaren 2an, 7 urte. zorionak, familiakoen 
partetik, eta ondo-ondo pasatu zure urtebetetze 
egunean. aupa athlelic!

OñATI
mara mugarza urizar
maiatzaren 7an, 8 urte. 
aupa, mara! 8 urte 
bete dau maiatzeko 
lorerik polittenak. 
etxeko danon partetik, 
muxurik handixena 
zuretako. Ondo pasatu 
zure eguna!

OñATI
aiantze arregi orueta
maiatzaren 7an, 7 urte. 
zorionak, poxpolin! 
Oso ondo pasatu zure 
zazpigarren 
urtebetetzia! Patxo 
bana aitatxoren, 
amatxoren, iraiaren eta 
aneren partetik! mua.

AnTzUOlA
uxue unanue urbieta
maiatzaren 7an, 
urtebete. zorionak, 
printzesa! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
muxu erraldoi bat 
amatxoren, aitatxoren 
eta etxekoen partetik.

ArETxABAlETA
alba mier Pavon
maiatzaren 7an, 9 urte. 
zorionak, printzesa! 
egun ahaztezina pasa 
dezazula gurekin 
batera! Patxo handia 
Oscarren eta amaren 
partetik. maite zaitugu!

ArETxABAlETA
laia rodriguez 
alberdi
maiatzaren 7an, 
urtebete. zorionak, 
pitxirrintxo! badoie 
hazten etxeko sagutxo 
polittena! muxu eta 
besarkada erraldoi bat, 
familiaren partetik.

ArETxABAlETA
oxel aldalur zuazua
maiatzaren 6an, 5 urte. 
zorionak, artista! Oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu pilo bat, batez 
ere nikoleren partetik!

ArAMAIO
elaia jauregi ibabe
maiatzaren 10ean, 6 
urte. zorionak, elaia! 
asko gure zaittugu. 
Patxuek familixako 
danon partetik!

OñATI
Helene erle agirre
maiatzaren 9an, 2 urte. 
zorionak, pototi! 
Primeran ospatu zure 
eguna familiarekin eta 
laguntxoekin! Patxo 
handi bat etxekoen 
partetik. Orain bezain 
alai segi!

BErgArA
erik gartzia Perez
maiatzaren 8an, 6 urte. 
zorionak, txapelduna! 
Ondo-ondo pasatu 
eguna eta patxo handi 
bat. etxeko guztiak 
eta, bereziki, irati, 
nora, elene, Jurgi, ane 
eta ander.
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EMAiGuzuE zuEn EkiTAldiEn BErri EGuAzTEnEko EGuErdiA BAino lEHEn. Tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

eGuBAKoITzA 5
ArrASATE Musakolako jaiak
erretiratuendako mus, briska eta 
tute txapelketetako finalak.
Auzoko elkartean, 17:00etan.

BErGArA ipuin kontaketa
izaskun mujikaren saioa, 
umeendako.
Liburutegian, 18:00etan.

ArrASATE 'Booktuber'-en bilera
Booktuberboom lehiaketan parte 
hartu ahal izateko, irakurritako 
liburuen iruzkinak nola egin behar 
diren azalduko dute.
Kulturaten, 18:30ean.

BErGArA 'Begiradak eta arima' 
erakusketa
manu barreiroren bilduma, 
maiatzaren 21era arte.
Aroztegin, 18:30ean.

oñATi kilometroetako tonbola
Txaketua tabernaren parean egongo 
da domekara arte.
Aipatutako lekuan, 18:30ean.

oñATi 'Camino oscoz y otras 
historias del 36' liburuaren 
aurkezpena
urbasan hil zuten emakumearen 
bizitza eta garai hartako beste 
hainbat pasadizo bildu ditu Joseba 
ezeolatzak. egilea bera egongo da 
aurkezpenean.
Kultura etxean, 19:00etan.

oñATi San Migel Txiki jaiak
Jaiak hasiko dituzte 19:00etan. 
Txorimaloak, batukada eta 
kontzertuak, besteak beste. egitarau 
osoa, Oñatiko orrietan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

ArrASATE rock musikarien 
erretratuak
Hainbat talderen kontzertuetako 
koldo Orueren bilduma.
Kajoi tabernan, 19:30ean.

ArrASATE iberian Quartet
antonio Floresek, luis Coelhok, 
Patricia allerrek eta Pedro melok 
osatzen dute saxofoi laukotea. 
emanaldia egingo dute udaberri 
musikaldiaren baitan.
Kulturaten, 20:00etan.

BErGArA 'Spazi...o' ikuskizuna
Dikothomia taldeak dantza, 
antzerkia eta zirkua bateratzen ditu. 
Sarrerak, zortzi euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

zAPATuA 6
oñATi Txorien kantuak 
ezagutzeko ibilaldia
mikel Olanok gidatuko du ibilaldia. 
Prismatikoak eraman behar dira.
Parketxean, 10:00etan.

BErGArA 'Baratze ekologikoa 
nola zaindu izurrite eta 
gaixotasunen aurrean' ikastaroa
leire ibarretxeren eskutik, bizikasik 
eta bergarako udalak gonbidatuta. 
San Juan auzoan, 10:00etan. 

ESkoriATzA San Juan Txiki 
eguna
10:00etan, kanpai jotzea; 10:30ean, 
elixabarrira igoera; 11:30ean, meza; 
eta, 12:00etan, salda eta txorizo 
pintxoak, trikitilarien doinuekin. 
Mendiolan, aipatutako orduetan.

ArAMAio Garagardo ikastaroa
etxeko baliabideekin eta samur 
garagardoa nola egin erakutsiko 
dute, lorabarri astearen barruan.
Sastiñan, 10:00etan.  

oñATi 'flea market' azoka
bigarren eskuko objektuak saltzeko 
merkatua egingo dute.
Foruen plazan, 10:00etan.

oñATi San Migel Txiki jaiak
ludoteka ibiltariarekin hasiko 
dituzte eguneko ekintzak, 10:30ean. 
egitarau osoa, Oñatiko orrietan.
Kale Zaharrean. 

ArETXABAlETA udaberri Jaia
10:45ean, jolasak; 12:00etan, 
kalejira; 12:30ean, erraldoiak eta 
talo tailerra; 14:00etan, bazkaria; 
15:00etan, tailerrak; 15:30ean, 
karaokea; eta, 17:00etan, agurra. 
Basabeazpi gunean.

oñATi 'ispiluak' erakusketara 
bisita
Jerardo elortzak gidatutakoa, arGi! 
festibaleko erakusketara.
Sancti Spiritus unibertsitatean, 
11:00etan.

oñATi Trauti Eguna
Jolasak, luntxa eta informazio 
puntua egongo dira.
Foruen plazan, 11:00etan.   

lEinTz GATzAGA Gatzagako XX. 
auto igoera
eskoriatzatik Gatzagarainoko bide 
zaharrean egingo dute. aingeru 
Guardako biribilgunean bidea itxi 
egingo da, mazmela eta kuatruena 
auzoetako bizilagunendako izan ezik. 
Biribilgunean, 16:00etan.

ArETXABAlETA Arozgintza 
tailerra
Gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:00etan.

ArrASATE Muralgintza
Gazteendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

ESkoriATzA zinema emanaldia
Gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:00etan. 

ESkoriATzA Musikariekin 
tertulia
Drop, Des-kontrol eta arkada Social 
taldeetako kideak egongo dira.
Gaztelekuan, 18:00etan.

oñATi 'Ermitaz ermita, oñati 
ezagutzen' erakusketa 
Herriko auzoetako ermitak ikusgai, 
erretratuetan. 
Parrokiako klaustroan, 18:30ean.

BErGArA 'Street Style' moda 
ikuskizuna 
modan dauden produktu eta 
material berrerabilgarriekin 
osatutako azoka. Jantzi lehiaketa 
egingo dute. 
Santa Ana parkean, 18:30ean. 

AnTzuolA 'Antzerki ezezaguna 
ezagutzeko ordua' antzezlana 
Juan Carlos de Petre dramaturgoak 
venezuelan sortutako metodologiaz 
sortutako lana. 
Torresoroan, 19:00etan.

ArrASATE Arrasate Musikaleko 
orkestra eta Goikobalu 
Abesbatza 
udaberri musikaldiko emanaldia 
egingo dute. 
Amaia antzokian, 20:00etan.

ESkoriATzA 'Atxorrotxeko 
gaztelua. denboraren taialatik' 
ikus-entzunezkoa
nabarralde Fundazioak eta Hernani 
errotzen elkarteak egindako lana.
Fernando Eskoriatza plazan, 
22:00etan.

DoMeKA 7
ESkoriATzA Atxorrotx Eguna
09:00etan, diana txistulariekin;  
10:30ean, atxorrotxera igoera; 
11:00etan, meza; 18:00etan, tortilla 
salmenta, eta unai eta imanol 
bikotearekin erromeria.
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

ElGETA Mendi irteera 
umeendako
andastora joango dira kantsatzeke 
mendi taldekoekin.
Mendizaleen plazan, 09:00etan.

ArrASATE Musakolako mendi 
bizikleta irteera
300 lagunek parte hartuko dute. 
irteera eta helmuga, ziar-Ola 
elkartean.
Aipatutako lekuan, 09:00etan.

ArAMAio Belar meta
belar meta egingo dute umeekin, 
lorabarri astearen barruan.
Parkean, 10:00etan.

ArrASATE umeendako bizikleta 
jaia
3-12 urte artekoendako hiru 
kilometroko ibilaldia.
Ziar-Ola elkartean, 10:30ean.

ESkoriATzA Atxorrotxera goiz 
pasa
Gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 10:30ean.

BErGArA irukurutzeta Eguna
Salda eta txorizoa banatuko dituzte 
tontorrean.
Irukurutzetan, 11:15ean.

oñATi 'Ermitaz ermita, oñati 
ezagutzen' erakusketa 
Herriko auzoetako ermitak ikusgai, 
erretratuetan. 
Parrokiako klaustroan, 12:00etan. 

BErGArA Musika bandaren 
kontzertu didaktikoa 
5-9 urte artekoendako saioa, igor 
larrañagak gidatuta. instrumentuak 
probatzeko aukera izango dute 
neska-mutikoek.
Pilotalekuan, 12:30ean.

oñATi San Migel Txiki jaiak
auzoko hildakoen aldeko mezarekin 
hasiko dute eguna, 12:30ean. 
informazio osoa, Oñatiko orrietan.
Kale Zaharrean. 

ArrASATE 'Erase una vez el 
rey' antzezlana
el Salvadortik etorritako Tiempos 
nuevos Teatro taldearen antzezlana. 
Seber Altuben, 13:00etan.

ArrASATE 'familian jolasean'
Gurasoen eta seme-alaben arteko 
harremana era ludikoan lantzeko 
aukera, 0-8 urte arteko umeak 
dituzten familiendako. 
Okendoko ludotekan, 17:00etan.

agenda

IMAnOl sOrIAnO

ElGETA Herrixa dantzan Gerard Godonekin
Soinu-jole frantziarrarekin egingo dute dantza saio berezia. askotariko 
dantzak egingo dituzte, taldeka, bikoteka, banaka... Sarrera irekia izango da, 
baina musikariari ordaintzeko txapela pasako dute.
Etzi, domeka, Spaloian, 19:00etan.  
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ArrASATE Sukaldaritza tailerra
Gazteendako ekintza. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ArETXABAlETA zinema 
emanaldia
Gazteendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

AnTzuolA Argazki lehiaketako 
sari banaketa
aitz Garbi tabernan banatuko 
dituzte sariak. 
Aipatutako lekuan, 19:00etan.

ArrASATE Musica Boscareccia 
taldea
xvii. eta xviii. mendeetako musika 
lantzen duen taldeak itxiko du 
udaberri musikaldia 
Parrokian, 20:00etan.

AsTeleheNA 8
ElGETA Tomateari buruzko 
tailerra
Tomatea, baratzeko erregina delako 
tailerra egingo dute, herritar 
guztiendako. 
Baratze parkean, 18:00etan.

MArTITzeNA 9
oñATi 'nacidos en Siria' 
ikus-entzunezkoa
DbH-4ko eta batxilergoko 
ikasleendako emanaldia Hotz 
Oñatiren eskutik. 
Santa Anan, 10:30ean.

ArETXABAlETA flauta 
emanaldia
leizarra musika eskolako ikasleen 
kontzertua. 
Zaraia aretoan, 18:00etan.

oñATi literatura solasaldia
agota kristofen El gran cuaderno 
liburuari buruz egingo dute berba, 
ruben arias koordinatzailearekin 
eta gazteleraz. 
Liburutegian, 18:30ean.

ArrASATE Mendi Tour
bilbao mendi Filma jaialdiko hainbat 
film labur emango dituzte. Sarrera, 
doan.
Amaia antzokian, 19:30ean. 

eGuAzTeNA 10
BErGArA kafe konpon
etxeko tresna txikiak konpontzeko 
tailerra.
San Joxepen, 16:00etan.

ESkoriATzA 'Bullying'-ari 
buruzko tailerra
Hezkuntza Foroaren eskutik, 
bullying-ari aurre egiteko bideak 
landuko dituzte.
Kultura etxean, 18:00etan.

oñATi Euskararen erabileraren 
datuen aurkezpena
kale neurketaren emaitzak 
aurkeztuko dituzte.
Euskaldun berri gelan, 18:00etan.

BErGArA '100 metros'
marcel barrenaren pelikula. euskal 
ekoizpenak egitarauaren barruan. 
Sarrerak, hiru euro.
Zabalotegin, 20:00etan. 

eGueNA 11
BErGArA 'Gure seme-alabek 
ikusi eta entzuten dutena 
ikasten dute?' hitzaldia
irekia izango da herritar 
guztiendako.
Irizar jauregian, 18:00etan.

ArETXABAlETA 'Euspot' 
lehiaketako sari banaketa
euskarazko spot onenak sarituko 
dituzte.
Arkupen, 19:00etan.

ArrASATE literatura 
lehiaketaren sari banaketa
30. deialdira aurkeztutako lan 
onenak sarituko dituzte, ipuinen, 
poesiaren eta bertso-paperen 
ataletan. unai iturriaga idazlea 
egongo da ekitaldian.
Kulturaten, 19:00etan. 

oñATi 'nacidos en Siria' 
ikus-entzunezkoa zineklubean
Herman zin argentinarrak haur 
aurpegia jartzen dio gerratik ihesi 
europara etorkizun bila heldu diren 
errefuxiatuen egoerari buruz 
hausnartzeko. Dokumentalak zazpi 
haurren bidaia kontatzen du.
Kultura etxean, 20:00etan.

antonio zabala

ArrASATE

amaia anTzOkia

Cantabrico
Domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

la vida de 
calabacin
Domeka: 17:00.

oñATi

kulTura eTxea

filmaxxxx
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

ArETXABAlETA

arkuPe

Mañana empieza 
todo
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Ballerina
zapatua eta 
domeka: 17:00.

EiBAr

COliSeO

Plan de fuga
zapatua eta 
domeka: 17:00.

eguaztena: 20:30.

lady Macbeth
zapatua: 19:45, 
22.30.
Domeka: 20:00.
astelehena eta 
martitzena: 20:30.

El jugador de 
ajedrez
zapatua: 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:30.

ovejas y lobos
zapatua: 17:00.

COliSeO

Plan de fuga
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena eta 
martitzena: 20:30. 

Ardiak eta otsoak
Domeka: 17:00.

GASTEiz

bOulevarD

El circulo
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
18:00, 20:15, 
22:30. 

un italiano en 
noruega
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50, 

17:45, 19:40, 
21:35.
eguaztena: 23:30.

nunca digas su 
nombre
egubakoitzetik 
eguenera: 16:10, 
18:20, 20:30, 
22:40. 

fast & furious 8
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 16:30, 
19:15, 22:00.
zapatua eta 
domeka: 19:15, 
22:00.

Guardianes de la 
galaxia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:30, 19.30, 
21:15, 22:15.
eguaztena: 00:00.

Guardianes de la 
galaxia 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45.

la bella y la 
bestia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:45. 

un golpe con 
estilo
egubakoitzetik 
eguenera: 21:00.

El bebe jefazo
egubakoitzetik 

eguenera: 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00.

Plan de fuga
egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:45.
astelehenetik 
eguaztenera: 18:20, 
20:30, 22:45.
eguena: 17:00, 
22:45.

John wickx
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30. 

los pitufos
egubakoitzetik 
domekara: 16:20, 
18:20.
astelehenetik 
eguaztenera: 16:20.

Mañana empieza 
todo
egubakoitzetik 
eguenera: 21:30. 

Ballerina
zapatua: 16:00.

Vaiana
Domeka: 16:00.

El bar
eguaztena: 23:00.

life
eguaztena: 23:50.
00:00.

FlOriDa

El bebe jefazo
zapatua eta 

domeka: 12:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
18:30. 

lady Macbeth
egubakoitzetik 
eguaztenera: 16:30.
eguena: 16:30, 
20:30.

un italiano en 
noruega
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
22:30. 

Ballerina
zapatua eta 
domeka: 12:00.

El circulo
egubakoitzetik 
astelehenera: 
20:25, 22:30. 
martitzenetik 
eguenera: 22:30.

la mano invisible
egubakoitzetik 
eguenera 18:35.

El jugador de 
ajedrez
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30. 

Guardianes de la 
galaxia
zapatua eta 
domeka: 12:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

ovejas y lobos 
(euskaraz)
zapatua eta 

domeka: 12:00.

egubakoitzetik 

eguenera: 16:30.

Plan de fuga
egubakoitzetik 

eguenera: 16:30. 

egubakoitzetik 

astelehenera, 

eguaztena eta 

eguena: 16:30, 

20:30, 22.30.

Power rangers
zapatua eta 

domeka: 12:00. 

rosalie Blum
egubakoitzetik 

eguenera: 18:45.

El otro lado de la 
esperanza
egubakoitzetik 

eguenera: 22:30. 

un reino unido
egubakoitzetik 

eguenera: 17:30, 

20:00, 22:30.

la bella y la 
bestia
zapatua eta 

domeka: 12:00.

zInEMA

kriTika

lady Macbeth  
zuz.: william Oldroyd. aktoreak: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis 

animalia harraparia

lady macbeth william 
Shakespearek sortutako 
pertsonaia bada ere, william 
Oldroyden zuzendaria nicolai  
leskoven Lady Macbeth 
eleberrian oinarritu da filma 
egiteko. istorioa 1865eko 
ingalaterrako landa-eremuan 
gertatzen da. katherine neska 
gazteari senarrak ez dio kasu 
handirik egiten, eta, hura 
etxetik kanpo dagoenean, 
aitaginarrebak ematen dion 
tratua ez da batere ona. 
katherinek sentitzen duen 
bakardadea aldatu egingo da 
etxeko langile batekin 
maitemintzen denean. Hasieran 
ahula zirudien neskak animalia 
harraparien portaera izango du. 
berea denari uzteko, asaldakaitz 
eta gupidarik gabe, ekintza 
krudelak burutuko ditu. william 
Oldroyden moduak laburrak eta 
zorrotzak dira. ez du kamera 

gehiegi mugitzen eta, 
azalpenetan galdu barik, 
pertsonaia nagusiaren portaera 
erakusten digu. Pertsonaia itxia 
eta hitz gutxikoa da. ekintzak 
aurrera eramateko moduak bere 
izaera adierazten digu. Hotza 
ematen badu ere, senak 
zuzentzen du bere portaera. 
mutilarekin dituen harremanak 

edukitze harremanak dira. irrika 
eta senak sentimenduak baino 
garrantzi handiagoa dute. 
aktoreen lana eta argazkia 
bikainak dira. irudien koloreak, 
arropen koloreak, gelen argiak…  
giroa ematen diote kontatutako 
istorioari. Oldroydek modu 
egokian azaltzen digu katherinen 
istorioa. 

ElrIncOndETv
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iker oñate BErgArA
Egitasmoaren oinarria afari 
bateko ideia zaparradan badago 
ere, egunotan ahoz aho dabil 
Elosuko txondorraren existen-
tzia. Hori ez litzateke posible 
izango, ideia serio hartu, eta 
auzotarrek auzolanari ekin ez 
baliote. 40 auzotar inguru ditu 
Elosuak. "Txondorrekin jarduten 
zuten antzinako ikazkinek egin 

diote bultza proiektuari; gaine-
rakook ahal bezala lagundu 
dugu", dio Iñigo Zubeldiak, Elo-
suko auzo-alkateak.

Txondorgileengandik berres-
kuraturiko jakintza belaunaldi 
berriei helarazi gura diete au-
zotarrek; eremua bisitatzeko 
aukera eskaini zaie ikastetxeei. 
"Antzinako ikazkinen jarduna 
gertuagotik ezagutzeko aukera 

izango dute ikasleek", dio Elo-
suko auzo-alkateak 

Oraingoz, txondorra zainduko 
duen pertsonarendako bizitokia 
–txabola– besterik ez dute erai-
ki; txondorra bera astearen 
amaieran egitea espero dute. 
Ondo bidean, hiru egunen bu-
ruan amaituko dute egitura. 
"Txondorra pizten den momen-
tutik, une oro jardun beharko 

dugu hura zaintzen; besteak 
beste, erre ez dadin", azaldu du 
Zubeldiak. Guztira, hogei egunez 
egongo da sutan.

amaiera egunarekin jaio da
Esan bezala, txondorrak aintzat 
hartu beharreko lana dakar, gau 
eta egunez zaindu behar baita. 
Hori horrela, bertatik ikatza 
atera ostean emango zaio amaie-
ra egitasmoari; maiatzaren 21ean 
aterako dute ikatza, jai giroan. 

Dena den, egitasmoak izanda-
ko oihartzuna ikusirik, asmoak 
ugaritu zaizkie bultzatzaileei. 
Esaterako, dokumental bat egin-
go dute, txondorgileen istorioak 
berreskuratu guran. "Interesga-
rria da txondorgileen historia. 
Elosuan, adibidez, txondorrak 
diru-iturri esanguratsu ziren 
auzotarrentzat, baldintzek era-
ginda, zaila baitzen lursailetatik 
dirua ateratzea.".

Txondorra zaindu behar duenarentzat txabola eraiki dute. iker OñaTe

Txondorraren tradizioa 
berreskuratu dute Elosuan 
Bergarako Elosua auzoko bizilagunek txondorra egiteko tradizioa berreskuratu dute; 
hainbat hilabete iraungo du egitasmoak. Egitura bisitatzeko aukera izango dute 
ibarreko ikastetxeetako ikasleek, antzinako ikazkinen jardunera hurbilduta

BUKATzEKO

Parte hartzearen 
aprendizak

Parte-hartzea gauzatzea ez da 
erraza erakunde publikoetan, 
ez eta enpresa 
demokratikoetan ere. Ertz 
asko ditu eta oraindik ez da 
soluzio egokirik aurkitu, 
hainbat formula erabiltzen 
badira ere.

Arlo publikoan, 1993-1994 
urteetan izan zen, seguruenik, 
bailarako prozesu 
parte-hartzaile handiena: 
Maltzaga-Urbina komunikazio 
ardatzarekin lotuta, NIP 
deituriko taldeak antolatu 
zituen Aldundiak. 
Metodologiari dagokionez, 
NIPen dinamikak ez zuen, 
ordea, gehiengoa ase. 

Arrasateko Biteri plazaren 
kasuan beste sistema bat 
erabili zen. 2005eko apirileko 
(orduko) udal aldizkariak 
proiektua zekarren portadan 
eta barruan ideiak eskatzen 
ziren. Obra amaituta, 
gunearen aldeko iritziak gutxi 
ziren eta, 2009an, Udalak eta 
Aldundiak bilera batzuk 
abiatu zituzten herritarren 
proposamenak jasotzeko. 
Edonola ere, pergolak bere 
horretan segitzen du.

Azkenaldian, parte hartzen 
duten herritarrek esandakoa 
gauzatuko dela bermatzeko, gai 
arinagoak ohiko bihurtzen ari 
dira: zuhaitz moten edo leku 
izenen aukeraketa, adibidez.

Parte-hartze kontuetan, 
salbuespenak salbuespen, 
mundua hastapenetan dago 
oraindik. Aprendizak gara.

AzKEn BErBA

ANDer eTxeBerrIA

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


