
Eskoriatzako 21. 
Ferixie berrikuntzekin 
dator, udalerriko bi 
gune nagusitan 
banatuta/ 19

Patxi Larrañaga, txondorraren 
puntan, pago-egurrez 
elikatzen, astelehenean, hura piztu 
zuten egunean.

Piztu dute Elosuko txondorra eta 1.500 kilo
ikatz ateratzea espero dute / 24

Iragana, oraIn

gaur lehertuko dira Pazko jaiak
Herriko futbolariek botako dute jaien hasierako suziria eta ekainaren 6ra arte bada zertaz gozatu Bergaran / 25

Imanol BelokI

SInadurak Paloma 
martinEz / 17 

maidEr 
aldai / 22 

andEr 
EtxEBErria / 48 

xaBiEr arrEgi 
murgiondo / 8 

EnEritz 
urrutia / 12 

ikEr martinEz 
‘ItzalEn 
mundua’ 

dIskoa oparI

zu hemen zaude
2017-06-02 EguBakoitza / 730. zEnBakia / 17. urtEa

debagoieneko doako aldizkaria goiEna.Eus
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ubane Madera BErgara
UNED-Bergara Errege Minte-
giaren zaharberritzerako lanak 
uda hasi baino lehenago abia-
razi eta 12 hilabetean, 2018-2019 
ikasturte hasierarako, bukatzea 
aurreikusi dute; lan astunenak, 
gainera, uda partean egingo 
dituzte, egoitza itxita dagoenean.

Hiru fasetan egingo dituzte: 
lehen fasean, besteak beste, es-
kailera nagusia aldatu egingo 
dute eta forjaketa egingo dute. 
Bigarren fasean, eraikinaren 
barruko aldeko espazioen behin 
betiko konfigurazioa egokituko 
dute; eta hirugarren fasean, eki-
pamenduz hornituko dute erai-
kina. Obrak zatika egiteko arra-

zoia da unibertsitatearen "jar-
duera akademikoa bermatzea". 

5 milioi euroren bueltan
1.382.346 eurotan esleitu dituzte 
UNED-Bergararen birmoldake-
ta lanak. Kopuru horri beste 
290.292 euro gehitu behar zaizkio, 
BEZarengatik. Eta ekipamen-
duak eta informazio eta komu-
nikazio teknologikoen osaketa, 
berriz, Jaurlaritzarekin adostu-
tako laguntza ekonomiko bati 
esker egingo dela jakinarazi 
dute. 

Zifra potolo horiei beste batzuk 
gehitu behar zaizkie; orain arte 
egindako inbertsioak, alegia: 
2008an eta 2015ean 2,575 milioi 
euro bideratu zituzten eraikina 
erosteko eta hainbat hobekuntza 
egiteko. 2016an, beste 1,1 milioi 
euro bideratu zituzten arrazoi 
berengatik. Eta orain, 1,3 milioi 
euroko inbertsioa egingo dute 
(BEZ barik) birmoldaketan. 

3.000 laguneko komunitatea
Gutxi gorabehera, bada, 4,98 mi-
lioi euro inbertitu dituzte hain-
bat erakunderen artean, "bai 
UNEDeko komunitatearen pres-
takuntza beharrak eta baita ere 

bergararren eskari kulturalari 
erantzuteko", UNEDetik bidali-
tako oharraren arabera. 

Bestela esanda, azken obren 
esleipenarekin, Patronatua osa-
tzen duten Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Kutxabankek, Ber-
garako Udalak eta UNEDek zu-
zendutako beste hiru "operazio 
estrategiko borobiltzen dira: 
egoitzaren titulartasuna berega-
natzea; bergararren erabilpene-
rako antzinako elizan dagoen 
espazioan erabilera anitzetarako 
aretoa eratzeko obren exekuzioa 
eta, azkenik, Errege Mintegi bar-
neko espazioen eraberritze inte-
gralerako obren esleipena". 

Eta horri guztiari esker, UNED 
Bergaran jarraitzea ahalbidetzen 
dela azpimarratu dute, "espazio 
balioanizdun bat izateko berga-
rarren eskaerari erantzuten" 
zaiola eta "UNEDi metodologia 
aldetik aitzindaria izan den uni-
bertsitateari bere jabetzapeko 
eraikin,a guztiz eraberritua bai 
kanpoaldetik eta bai barnealde-
tik bermatzen" zaiola, eta horrek 
3.000 ikasle, irakasle, tutorez… 
osatutako komunitateari "kali-
tatezko zerbitzua izateko oina-
rriak jartzen" dituela.   errege Mintegia, Uned-Bergararen gaur egungo eraikina. goIena

unEd, "punta-puntako" 
unibertsitaterako bidean 
"xxi. mendeko punta-puntako unibertsitate bati dagozkion azpiegiturak eta ekipamenduak 
eskaintzeko" helburuarekin, Bergarako Errege mintegiaren birmoldaketa lanak esleitu 
dizkiete, 1.382.356 eurotan, goitu Eraikuntzak eta aizkorpe Elektrikariak utE enpresei
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"Denen arteko elkarlana behar 
da", Kultura sailburuak dioenez
Bingen zupiria goienaren egoitzan izan zen, tokiko 
hedabideen jarduna bertatik bertara ezagutzen 

u.M. dEBagoiEna
"Uste dut denen arteko elkarla-
na behar dela (…) gauza asko 
daudela egiteko eta denon beha-
rra izango dela gauzak aurrera 
ateratzeko", adierazi zuen Eus-
ko Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Politikarako sailburu 
Bingen Zupiriak Goiena Komu-
nikazio Taldera egindako bisitan. 

Harekin batera Goienan izan 
ziren, Jaurlaritzatik etorrita, 
Miren Dobaran Hizkuntza Poli-
tikarako sailburuordea eta Eus-
kara Sustatzeko zuzendari Esti 
Alkorta ere. Eta Tokikometik, 
Toki Komunikabideen Batera-
gunetik, etorrita bertako presi-
dente Jone Guenetxea eta zuzen-
dari Alaitz Artolazabal.  

elkarlanerako asmoak 
"Goiena ezagun zaharra dut, eta 
Goienaren berri aspalditik dau-
kat. Iruditu zitzaidan kargu har-

tuta hainbat toki bisitatzea on 
dela eta horien artean zegoen 
Arrasatera etortzea eta Goiena-
ren egitura, lanak eta produktuak 
gertuagotik ezagutzea", esplika-
tu zuen Jaurlaritzako ordezkariak. 
Eta hala egin zuten, Goienako 
zuzendaritzako kideen eskutik.  
"Nolabait, gure arazoak zeintzuk 
diren, ze estrategia daukagun, 
zertan ari garen, eta aldaketa 
sendo batzuen aurrean nola jo-
katzen ari garen erakutsi genien 
ordezkari politikoei. Batzuk gau-
za berriak ziren eurendako ere, 
eta balio lezake norabidea denok 
antzera egiteko, denok ere arraun 
egin dezagun norabide berean", 
esplikatu du Iban Arantzabalek, 
Goienako zuzendari nagusiak. 

Goienaren eta euskarazko toki 
hedabideen eta Eusko Jaurlari-
tzaren arteko elkarlanerako as-
moak berretsi egin zituzten, 
bada, bisitan. 

ubane Madera dEBagoiEna
Aretxabaletan hasi du eta Ber-
garan bukatuko du Gipuzkoako 
Foru Aldundiak Aurrekontu 
Irekiak kanpaina –eguaztenean 
Aretxabaletan; Antzuolan atzo; 
gaur, barikua, Arrasateko Bite-
ri plazan ipiniko ditu karpa bi; 
martitzenean Eskoriatzako pla-
zan eta ekainaren 16an, Berga-
rako San Martin plazan–. 

Helburua da debagoiendarrei 
Diputazioaren jardunaren berri 
eman, erakundearen aurreikuspe-
nak eta erronkak partekatu eta 
ekarpenak jaso, 2018ko aurrekon-
turako. "Dagokien departamentue-
tan proposamenen bideragarrita-
suna eta ea eskumenekoak diren 
aztertuko da, eta ondorioak hela-
raziko dizkiegu Gobernu Kontsei-
luari eta diputatuei, eurek aurre-
kontuen lanketan txertatu ditzaten. 
Batzuk txertatuko dira, beste batzuk 
ez, baina, edozein kasutan, aurre-
kontuak onartzean, konpromisoa 
hartzen dugu proposamena egin 
duten guztiei erantzuna emateko", 
esplikatu zuen Joseba Muxikak, 
Herritarren Partaidetzako Dipu-
tazioko zuzendariak, Aretxabaleta 
Lanbide Eskolako saioan. 

Han, besteak beste, garraio pu-
blikoa hobetzea eta nagusien egoi-
tzako langileen baldintzak eta atez 
atekoaren aldarrikapena parteka-
tu zituzten Muxikarekin.

Joseba Muxika azalpenak ematen aretxabaleta Lanbide eskolan. uBane madera

Eskaera nagusia: garraio 
publikoa hobetzea
gipuzkoako Foru aldundiko ordezkariak debagoieneko herritarrekin eta eragileekin 
diputazioaren jardunaren berri bertatik bertara partekatzen dabiltza aurrekontu irekiak 
kanpainaren baitan; helburu nagusia da ekarpenak jasotzea aurrekontuei begira

joseba muxika
HErritarrEn PartaidEtza

"garrantzitsuena da herritarren 
eta eragileen partaidetza 
sustatzea, Foru aldundiaren 
egitasmo garrantzitsuena 
burutzeko: aurrekontuak". 

angel osinalde
ikaslEa

"Positiboa da bideratzea 
feedbacka, eta tenperatura 
hartzea. Beti daude batek

 ikusten ez dituen ikuspuntu 
desberdinak".

Jaurlaritzako, Tokikomeko eta goienako ordezkariak, bisitan. xaBI urzelaI
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Oinarrizko lanbide heziketa:
• Sukaldaritza eta jatetxe arloa

Erdi mailako zikloak:
• Sukaldaritza eta gastronomia
• Jatetxe arloko zerbitzuak
• Okingintza, gozogintza eta konfiteria

Goi mailako zikloak:
• Sukalde-zuzendaritza

Aurrematrikula: ekainaren 5etik 16ra

Presagana kalea 1 behea, 01013 Gasteiz
Tel.: 945 25 80 25

gamarra@gamarraeskola.com | www.hosteleriagamarra.com

goiena komunitatea 
leire lardizabal / Topagunea 

Ezer gutxi eskatzen omen du 
eta asko eman. Probatu dutenek 
diote jendearen arteko harre-
manak areagotzeko ezin hobea 
dela eta lehen ezinezkoak iru-
ditzen zitzaizkien hainbat gau-
za egiten dituztela orain; eus-
karaz poteatzea, kasu. Ezin 
hobea da, gainera, nork bere 
buruarengan konfiantza, soltu-
ra eta maila hobea eskuratzeko. 
Ez da harritzekoa probatu duten 
gehienek esatea orain gehiagotan 
egiten dutela.

Ekimenaren bueltan, 6.000 per-
tsona elkartzen dira astero or-
dubetez euskarari arnasa ema-
teko. Hogeita lau urte darama-
tzate Mintzalagunek txingurri 
lan horretan, euskaraz prakti-
katzeko gogoz diren bidelariak 
eta horretan laguntzen dieten 
bidelagunak. Erleak eta loreak 
bezala, batak besteari emanez, 
inguruko guztioi on eginez. Min-
tzalagunek herriz herri egiten 
duten lanari esker, euskal hiz-
tunak ugaritzen direlako, ha-
rreman sare berriak sortzen 
direlako eta euskaraz aritzeko 
gune berriak irabazten direlako. 

Mekanikariak, sukaldariak, 
erizainak, lorazainak, adminis-
trariak, zerbitzariak, ikasleak, 
jubilatuak, musikazaleak, txi-

rrindulariak, kazetariak, okinak, 
irakasleak eta bururatu ahal 
diren ofizio eta bizio guztieta-
koak dira. Motibo ezberdinen-
gatik hasi ziren honetan: eus-
karaz aritzeko lotsa gainetik 
kentzeko, ahaztutako hizkuntza 
freskatzeko edo, beste batzuei 
lagunduz, euskarari ekarpena 
egitearren… ordubeteko kon-
promisoa astean. Urrea balio 
dute ordubete horiek! Talde bat 
elkartzen den bakoitzero ematen 
da euskaraz bizitzeko pauso bat.

Ordubete horiek askorako ema-
ten dute. Kafe baten bueltan 
hasitako berbaldiek bestelako 
formak hartzen dituzte: pintxo
-pote, mendi-buelta, kontzertu, 
jaialdi, eta abar. Elkarri kontu 
gehiago esan ahala, konfiantza 
irabazi ahala, lotsak biluztu 
ahala, esperientzian sakontzeko 
gogoa indartzen baita. Kariñoa 
hartzen diote elkarri. Halaxe 
sortzen dira gero lagun talde 
euskaldun berriak. Udaberrian 
loreak bezala. Halaxe jarraitzen 

dute askok elkartzen egitasmoa-
ren helburua bete ostean ere.

Bidelariak eta bidelagunak. 
Kontzienteki ala ez, gure hiz-
kuntzaren aktibistak dira. Eus-
kararen erabilera indartzen ari 
diren aktibista zuzenak. Elka-
rrekin astero euskaraz arituz, 
arnas freskoa ematen diotelako 
gure hizkuntzari. Arian-arian, 
egunero euskaraz bizitzearen 
aldeko jarrera iruten dabiltza-
lako Euskal Herri osoan zehar.

Lasai esan dezakegu Mintza-
lagunek Lourdesko urak baino 
onura gehiago dakartela gurera, 
mirarietan baino, ekinaren eki-
nez lortutako ezinetan sinesten 
dugulako. Guk Berbalagunen, 
Mintzalagunen, Solaslagunen, 
Solaskideengan sinesten dugu. 
Astero-astero eta herriz herri, 
geroz eta gehiago dira euskara-
ren alde egotetik euskaraz egi-
tera, praktikotasunera, jauzi 
egiten ari direnak. 

Datorren asteburuan ospatuko 
dute Mintza Eguna Derion. Eus-
kal Herri osoko Mintzalagunak 
elkartuko dira, festa giroan, 
euskaraz gozatzeko. Izan dadila 
Derio harremanak estutzeko 
hitzordu. Izan dadila urtean 
zehar egindako lana eta etorri-
ko diren lorpenak ospatzeko 
jaia. Mintzalagunen jai handia! 
Bejondeizuela!

Biba Mintzalagunak! 
derion elkartuko gara
Bihar, ekainak 3, hamabigarren mintza Eguna ospatuko dugu derion. lagunartean 
euskaraz hitz egin eta ondo pasatzeko helburuarekin, egun osoko egitaraua prestatu 
dute topagunean. 6.000 lagunek parte hartzen dute mintzalaguna egitasmoan

Bihar, ekainak 3, xII. 
mintza eguna egingo dute 
derion, Topaguneak 
antolatuta. egun osoko 
egitarauaren barruan, 
hainbat ekintza izango 
dira, guztiak ere 
euskararen bueltan. 
Topagunearen 
mintzalaguna egitasmoan 
parte hartzen dutenak 
elkartzeko eguna da.

euskal Herri osoan 
1.200 mintzalagun talde 
daude, 6.000 kide inguru.  

11:00etan jarriko da 
martxan biharko egitaraua, 
ongietorri ekitaldi batekin. 
aurtengo berrikuntza 
nagusia eguerdiko 
bazkariaren ostean egingo 
duten kantu saioa izango 
da. Horrez gain, baina, 
triki-poteoa, bisita gidatua, 
umeendako jolasak, 
taberna ibiltaria... 
denetarik izango da.

iazko Mintza eguna. ToPagunea

aurtengo 
mintza eguna 
derion

M.T. dEBagoiEna
Paperaren eta telebistaren kon-
tsumoa jaitsi egin da, baina 
GOIENA aldizkariak eta Goiena 
telebistak iaz baino jarraitzaile 
gehiago dituzte. CIESen urteko 
lehen neurketatik ateratako on-
dorioa da hedabide tradizionalen 
krisiaren aurrean Goienak sen-
dotu egin duela nagusitasuna.

GOIENA aldizkariak 39.000 
irakurle ditu Gipuzkoan, iaz 
baino 3.000 gehiago, eta alde 
handiarekin da Debagoienean 
gehien kontsumitzen den heda-
bidea, 32.000 irakurlerekin. Gai-
nontzeko papereko guztiek izan 
dute jaitsiera.

Goiena telebistari dagokionez, 
6.000 ikus-entzule ditu egunero 
Gipuzkoa osoan eta iazko neur-
ketatik hona gora egin duen te-
lebista bakarrenetakoa da.

Aurtengo lehen bost hilabetee-
tan ia %5eko igoera izan du Goie-
na.eus-ek, erabiltzaile bakarrei 
dagokienez, iazko datuekin al-
deratuz gero, Google Analytics-en 
arabera. Batez beste, 6.000 era-
biltzaile ditu egunero, astean 
barrena, baina egon dira egunak 
10.000tik gora izan dituenak; esa-
terako, apirilaren 12an, Arrasa-
teko San Andres auzoan izanda-
ko tiroketa dela eta. Orduan 13.389 
erabiltzaile izan zituen.

Goienak 
sendotu egin 
du bere 
nagusitasuna
Hedabide tradizionalen 
krisiaren aurrean, goiEna 
aldizkariak eta goiena 
telebistak gora egin dute

gEroz ETa gEhIago 
dIra EuSkararEn 
aldE EgoTETIk 
EuSkaraz EgITEra 
PaSaTzEn dIrEnak



Aramaio S. Martin HE
Arrasate Herri Eskola
Arrasate BHI
Arrasate HHI-EPA
Eskoriatza Luis Ezeiza HE
Aretxabaleta Kurtzebarri HE
Aretxabaleta Kurtzebarri BHI
Antzuola Herri Eskola

Elgeta Herri Eskola
Bergara San Martin Agirre HE
Bergara Ipintza BHI
Bergara HHI- EPA
Oñati Errekalde HE
Oñati Zuazola-Larraña BHI
Angiozarko Herri Eskola

euskaleskolapublikoarenjaia.eus

debagoieneko euskal 
eskola publikoa
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bediTa larrakoeTxea udal euskalTegia
Bidebarrieta, 18-behea oñati. 

Tel.: 943 78 24 96 • euskaltegia@onati.eus

arrasaTeko udal euskalTegia
arimazubi plaza, 2. 

Tel.: 943 79 70 77 • euskaltegi@arrasate.eus

bergarako udal euskalTegia
Barrenkalea, 33 (Irizar jauregia)

Tel.: 943 76 44 53 • euskaltegia@bergara.eus

Xabi gorostidi dEBagoiEna
Gaztetxoei tabakoa erretzeak 
dituen kalteak agerian uzte al-
dera, eskualdeko ikastetxeetan 
kontzientziazio kanpainak egin 
dituzte, asteazkeneko Kerir Ga-
beko Egunaren baitan. Horren 
erakusle da Kerik Gabeko Gaz-
teak programa. 

DBHko lehen zikloko ikasleek 
hainbat lan eta tailer egin di-
tuzte, eta, adibidez, tabakoaren 
kalteak islatzeko logotipo bat 
ere diseinatu behar izan dute. 
Gipuzkoa mailan 2.000 ikasletik 
gora hartu dute parte, eta, hain 
justu ere, Arrasateko Gaztelu-
pe-Arimazubi ikastolako Gizane 
Oleak egindako logoa izan da 
irabazle. 

Lan hori aitortzeko, oparitxo 
bat eman diete udaletxean gela 
horien ordezkariei; gela irabaz-
leak egindako logoaren lamina 
bat eta ikasle parte-hartzaileen-
tzat motxila bana. Horrez gain, 
gelakide guztientzat, Larraitzen 
dagoen abentura parkera joa-

teko sarrerak ere jaso zituen 
Oleak. 

Arrasateko Udaleko Gizarte 
Ongizateko zinegotzi Amaia Az-
piazuk eta Osasun Publikoaren 
eta Adikzioen zuzendari Miren 
Dorronsorok banatu dizkiete 

sariak, eta gaztetxoek pozik jaso 
dituzte.

informazio-karpak
Osasun zentroetako langile sa-
nitarioek informazio pertsonala 
ematen ari dira, gainera, egu-

notan, tabakoaren prebentzioko 
jarduerei buruz.

Informazio eskuorriak bana-
tzen ari dira eta karbono mono-
xidoaren determinazioak, erre-
tzailearen pasaportea, biriken 
adina neurtu, eta abar egiten 
ari dira. Arrasaten, esaterako, 
Seber Altuben jarri dute karpa.

Bestalde, eskualdeko farmaziak 
ere ari dira programa horretan 
parte hartzen. Horretarako, ta-
bakoaren gaia aipatzen duten 
kartelak eta aurkezpenak jarri-
ko dituzte erakusleihoetan.

liatzeko tabakoa, okerragoa
Erizainek emandako informa-
zioen artean, nabarmendu dute 
liatzeko tabakoa tabako tradi-
zionala baino kaltegarria dela. 
Besteak beste, horren eraginak 
baretu eta birikak zabaltzeko 
substantziak dituelako.

arrasateko osoko bilkura gelan egin zuten sari banaketa. amaIa TxInTxurreTa

gazteak tabakoaren 
atzaparretatik ihesi
asteazkenean kerik gabeko Eguna ospatu zen. dBHko ikasleak tabakismotik 
prebenitzeko, eskualdeko hainbat ikastetxek hartu dute parte 'kerik gabeko gazteak' 
programan, eta gaztelupe-arizmendiko ikasleek logo onenaren saria jaso dute

X.g. dEBagoiEna
Aurten Gasteizen izango da Eus-
kal Eskola Publikoaren jaiaren 
26. edizioa.

Bertara joan ahal izateko, Arra-
sateko Herri Eskolak eta Kur-
tzebarri eskolak autobus bate-
ratua antolatu dute.

'josi eta josi'
Hori izan da aurtengo jaialdia-
ren muina adierazteko aukera-
tutako leloa. "Lelo honen bidez 
hauxe transmititu nahi dugu: 
aniztasunak eskaintzen duen 
aberastasunetik abiatuta, Euskal 

Eskola Publikoak elkarbizitzan  
oinarritutako gizarte kohesio-
natua eraikitzen duela, eta erres-
petuaren eta tolerantziaren ba-
lioetan hezten dituela etorkizu-
neko belaunaldiak", adierazi 
dute jaialdiaren antolatzaileek.

Hezkuntzaren ardatz 
1994an antolatu zen jaialdia 
lehendabizikoz, eta ordutik hona 
helburua ez da aldatu. "Euskal 
Eskola Publikoa hezkuntza sis-
temaren ardatz egituratzailea 
izan behar da, eta hori jai giroan 
aldarrikatuko dugu". 

Bailaratik autobusa Euskal 
Eskola Publikoaren jaira joateko
Hezkuntza publikoaren jai garrantzitsuenaren 26. 
edizioa gasteizen ospatuko da egitarau mamitsuarekin

gizane olea 
logo onEnarEn EgilEa

"oso pozik nago, ez 
nuelako irabaztea espero"

"Birika formako logo bat 
egitea pentsatu nuen, zuhaitz 
baten arramekin. Birikaren 
aldeetako bat osasuntsu 
dago, lore koloretsuekin,  eta 
bestea, aldiz, kaltetuta dago, 
arrama grisekin eta lorerik 
gabe. nolabait, erretzearen 
eta ez erretzearen artean 
dagoen aldea erakusteko".

Egitaraua
• 12:00 Pirritx eta Porrotx.
• 13:00 eH 11 kolore 

Burubeltz kalejira.
• 13:30 Eskolatik Plazara 

ikasleen ikuskizunak.
• 13:30 Zer, Rap, Reggae, 

RagaMuffin; aneguria, 
zesuria, markel Iraizoz, la 
Basu, gorka Suia, dJ 
kanaky. 

• 15:00 Txapela buruan 
eta ibili munduan 
antzerki musikatua

• 17:00 zesatek
• Egun osoan zehar
Saharako haima tailerrak, 

rokodromoa, margolarien 
irla, elikadura eskola...

euskal eskola 
Publikoaren jaia
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Eta kooperatibak...     
zer dio?

AnE GorosABEl, Aitzol iturBE, lur 
PAGoAGA, nAroA AriznABArrEtA 
EtA JosEtxo lucAs
'BasErria xxi'-En izEnEan

dEBagoiEna

Gipuzkoako hainbat eragile, 
elkarte, mugimendu eta 
norbanako aspalditik gabiltza 
erraustegiaren eraikitzeak 
ekarriko dituen kalteak 
kaleratu guran.

Pertsona helburu duen 
administrazioak herritarron 
ongizaterako pausoak 
emateaz ahaztu, eta,   
enpresa jakin batzuei, 
ezkutupean, kontratu 
basatiak oparitu dizkio –1.200 
milioi euroko zorra egotzi 
digute gipuzkoarroi, eta 
horietatik 100 milioi, 
debagoiendarrok ordainduko 
ditugu–. 

Zer esanik ez 
makroproiektu honek 
naturari eragingo dion kalte 
erreparaezinaz, gune ugari 
dioxinaz betiko kondenatuz.

Joan den zapatuan, 
Zubietan, hainbat sektorek 
argi adierazi genuen 
Erraustegirik ez! aldarria, 
alternatibak ditugulako, 
bizitza maite dugulako, 
natura gurea sentitzen 
dugulako...

Dena den, bada faltan bota 
genuen hotsa. 

Publikoki adierazi ez den 
arren, gure bailarako 
enpresa ezagun batek 
esku-hartze garrantzitsua 
izan du erraustegia 
eraikitzearen onarpenean. 

LKSk, Mondragon Taldeko 
kide den kooperatibak, 
erraustegiaren eraikitzeak 
ingurugiroan duen eragina 
aztertzen duen informe 
teknikoa burutu du, 
Diputazioak horrela eskatuta. 

Ondorioztatzen dena da 
naturarendako jasangarria ei 
dela sailkatu gabeko gure 
zaborra erretzeko helburua 
duen erraustegia eraikitzea. 

LKSk jasangarritzat jotzen 
du kutsadura ekarriko duen 
proiektua, kalitatezko ur 
emari eta lur emankorren 
kondena, porlanezko 
makroinfraestruktura 

saihesgarria, zaborra 
kudeatzeko alternatiben 
baztertzea, epe luzera 
kontaminazioa gutxitu ez, eta 
airearen usteltzea 
ahalbidetuko duen estrategia 
kapitalista…

Non dago Debagoieneko 
kooperatibismoaren 
posizionamendua? 

Erabaki garrantzitsuak ez 
al dira langileen artean 
hartzen? 

Zer gertatuko litzateke 
Mondragon Taldeko 
kooperatibistek gaia mahai 
gaineratu eta herriarendako 
proiektu jasanezina dela 
aldarrikatuko balute? 

Akaso… hau al da bailaran 
nahiko genukeen 
errealitatea? 

Baserritarrok ez genuke 
nahiko, inondik inora. 

Eta horregatik, bailarako 
kooperatibistei zuen 
erabaki-guneetan gai honen 
inguruan eztabaidatzeko 
gonbita luzatzen dizuegu. 
Munstro hau gelditzeko 
aukera baldin badago, 
aldarria bazter guztietatik 
entzun dezatela.

Eutsi lurrari! 
Erraustegirik ez!

Union Cerrajeran, 
1936an, 566 langile 
kaleratu

JuAn rAmon GArAi
intxorta 1937 kultur ElkartEa

arrasatE

Faxisten errepresioaren beste 
aurpegia izan zen lan barik 
utzi zituztenena. Arrasaten 
Union Cerrajera saiatu zen 
gehien horretan.

1936ko uztaileko kolpe 
militarrari erresistentzia 
egiteko, Cerrajerako 139 
langile aurkeztu ziren. 

Horietatik 86 izan ziren 
1934ko greba iraultzailean 
kaleratu zituztenak, eta, 
1936ko amnistiarekin, 
enpresa behartu zuten 
langileak berriz hartzera, 
1936ko martxoan.

Faxistak Arrasatera sartu 
ziren 1936ko irailaren 26an. 

Sartu baino lehen, herritar 
asko ihesean joan ziren 
Bizkai aldera, egun batzuk 
geroago. 

Union Cerrajerako 
enpresaburuek deia kaleratu 
zuten 1936ko urriaren 1ean, 
eta esan zuten lantegira 
aurkezten ez zirenak lan 
barik geldituko zirela. 

Horrela izan zen; gutxienez, 
566 langile kaleratu zituzten, 
langileen %50. Horietatik 94 
emakumeak ziren.

Ihesi Bizkaira joatearren, 
baja voluntaria eman zieten. 

Horietako asko Arrasatera 
itzultzean, kale gorrian utzi 
zituzten, guztira 493 langile; 
beste 73 langileak onartu 
zituzten 1937ko irailean hasi 
eta hurrengo hogei urteetan.

Nahiz eta premia handia 
izan gaitasun profesionaleko 
langileak hartzeko, lantegiko 
zuzendaritzak ez zituen 
onartu ehunka langile. 

Ezkerreko ia denak eta 
abertzale asko geratu ziren 
lan barik.

Bidalitakoen artean baziren 
senitarteko guztiak: hiru 
senide (hamaika familia), lau 
senide (zazpi familia), bost 
senide (bi familia) eta 
hamaika senide (familia bat). 

Kaleratuen artean  
bazeuden langileak 40 eta 60 
urte arteko 
antzinatasunarekin.

Horietako askok alde egin 
behar izan zuten herritik; 
beste batzuek oso baldintza 
txarretan lan egin zuten, eta, 
gose urteak izanda, 
gaixotasun ugari pairatu 
zuten eta uste baino lehenago 
hil ziren.

Izen horiek guztiak ikusi 
ditzakezue gure webgunean, 
www.intxorta.org-en, eta 
osatzen lagundu dezakezue.

Nazio kulturala

Jon otEro uriBArrEn
arrasatE

Asko atzeratzen ari da, bai, 
baina denok desiratzen dugu, 
dagoeneko, eta behingoz, 
etorri dadin Espainiako 
konstituzioaren erreforma 
bat, askotan aipatua izan den 
erreforma alderdi 
espainiarrengandik.

Abertzaleok nahi dugu 
negoziazio horretan onartu 
diezagutela nazio politiko 
izaera guri eta katalanei. 

Edozelan ere, gauzak ez 
dira hain errazak izango; 
izan ere, Madrilek botere 
itzela du. 

Baina negoziazio horretan 
guk geuk bai jokatu  
dezakegu gure karta gogorra 
nazio kulturala onartua izan 
dadin hemen, gure lurrean, 
alegia. 

Hots, kulturalki 
independenteak izango gara 
Espainiarekiko, gure 
eskumen berriak izango 
ditugu. 

Nahi izanez gero eten 
ditzakegu telebista 
espainiarrak, eta baita irrati 
espainiarrak ere, kultura 
baitira. 

Bueno, ni neu telebista 
guztiak emisiorik gabe 
uztearen aldekoa naiz,    
baita hemengoak ere,  
baina...

Kultura ere bada hizkuntza 
bera. 

Sor ditzakegu eskolak, non 
gaztelera irakasgaia ez den 
emango; horrela, indartu 
egingo dira euskara eta 
atzerriko beste hizkuntza bat, 
ingelesa kasu, ordu gehiagoz. 

Horretarako, baina, 
esandako moduan, 
Espainiako konstituzioaren 
hirugarren artikulua aldatu 
egin behar da, non  
behartzen duen euskal 
herritar oro gaztelera 
jakitera. 

Argi eta garbi, nazio 
kultural izaera hori lortzen 
badugu, behartuko da, bai, 
baina bietako bat soilik; hau 
da, edo euskara edo  
gaztelera jakitea euskal 
herritarra izateko, eta,  
noski, Euskadin erroldatuta 
egotea. 

Hazi ditzakegu seme-alabak 
euskal giroan, gaztelera 
ezarri gabe. 

Bihar edo etzi ez badakite 
gaztelera eta bai, berriz, 
euskara, bada, euskal 
herritartasuna onartua 
izango dute. 

Eta horrela, berdinketa   
bat lortuko luke; hau da, 
nazio politikoa lortu ez, 
baina nazio kulturala lortu 
bai. 

Hain zuzen ere, Madrilen 
aldekoa bata, baina gure 
aldekoa bestea.

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

guTunak    7

txAntxiKu iKAstolA, Koop. Elkartearen
oHiKo BAtzAr nAGusiA 

GAi zErrEnDA

eguna:  ekaInaren 21a, eguazTena.
ordua:  18:00etan lehen deialdian eta 18:30ean bigarrenean.
lekua:  Santa ana antzokia

1. aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak 
izendatzea Batzar honetako akta onartzeko.

2. 2016/2017 ikasturteko kudeaketa txostenaren berri ematea eta, 
badagokio, onartzea.

3. 2016 ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, onartzea. 
4. 2016 urteko emaitzen banaketa eta, badagokio, onartzea.
5. 2017 urteko aurrekontua aztertzea eta, badagokio, onartzea.
6. 2017/2018 ikasturteko zerbitzuen ordainsarien berri ematea eta, 

badagokio, onartzea.
7. gurasoen kontseiluaren urteko jardueraren berri ematea.
8. zaintza Batzordeko kideak berritzea.
9. galde-eskeak.

oHarra:
Bazkideei gogorarazten zaie sozietatearen egoitzan eskuragarri dituztela urteko 
kontuak, emaitzak aplikatzeko proposamena eta kudeaketa txostena, Batzar 
nagusiaren deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten.

oñatin, 2017ko ekainaren 2an
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kultura eta 
Hizkuntza 
Politika sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
sailburuordetzak) 
diruz lagundua

laguntzailEak

goiEnak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
Eneko azkarate, ubane madera, 
monika Belastegi, mirari altube.
zuzendari komertziala 
mireia larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna marta leturia.

sailetako arduradunak 
xabi urtzelai (kirola), aitziber 
aranburuzabala (kultura).

maketazioa 
imanol soriano, aitor lagoma.
Publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin,   
imanol Elortza, Jokin 
uribeetxeberria.
administrazioa 
ane Berezibar, iratxe Bengoa, 
nerea artola.

HarPideTza 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PubliziTaTea 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

egoiTza nagusia 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05 
telegram eta Whatsapp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

lege gordailua: ss-965/2014
issn: 2174-369x
Tirada: 19.000 ale
difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

unAi BusturiA

marrazkiz

8    Plaza

arrasateko
udala

Bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

Mizkina

mirEn AmurizA
HttPs://laBur.Eus/rFo3W

Irakaskuntzatik erretiratu 
zenean hasi ei zen 
kontalaritzan Xan 
Errotabehere, halaxe    
azaldu zuen igandean 
Berria-n argitaratutako 
elkarrizketan.

 Nahiz helduentzako 
moduko saioak ere eskaini, 
txikientzat aritzen da batez 
ere, dioenez, gurean, ipuinak 
umeentzat direla pentsatzen 
baitu jendeak.

Nago ez duela arrazoirik 
falta. 

Literatura idatzian, 
esaterako, geroz eta 
ugariagoak dira haur zein 

helduei zuzenduriko album 
ilustratuak, ordea, testu 
gutxi eta irudi asko 
dituztenez, helduek apenas 
hartzen dituzten 
berentzakotzat.

Liburutegi zein denda 
gehienetan umeen txokoan 
baino ez egoteak, halaber, 
urrundu egiten ditu 
gainontzeko 
irakurleengandik. 

Esango nuke ahozko 
ipuingintzak ere, 
testuengatik eurengatik 
baino, formatuagatik, 
jasotzeko moduagatik 
erakartzen dituela   
hainbeste txikienak eta hain 
gutxi helduak, kontakizun 
batean barnatzeak jende 
askok denbora galtzetzat 

dituen gauza bi egitea 
eskatzen baitu: pausatzea  
eta parekoari arretaz 
entzutea.

Errotabeherek zioen, Ipar 
Euskal Herrian, 
kontalaritzak ez daukala 
Landetan edo Biarnon 
daukan estatusik, ezta 
gurean bertsolaritzak  
duenik ere; publikoak beren 
jarduna errespetatu ere ez ei 
du egiten sarritan, 
helduentzako saioak 
programatzen dituztenean 
batik bat. 

Literaturzalea mizkina zer 
den; errazago probatuko  
luke sugandila buztan bat 
jatetxe tailandiarrean, 
liburutegian ipuin bat  
baino.

Handik Eta HEmEndik

Lanerako bidean noa, ohi bezala, kotxean, autobusaren 
aukera baztertu eta gero, beste behin.

Ohiko trafikoa dago Arrasate inguruan, kotxe-ilarak 
norabide bietan. Ezohikoa, berriz, bidean aurkitu dudana: 
gizon bat auto-stop egiten. Bidearen bazter batean dago, 
albotik pasatzen diren gidariei so eginez, adi-adi, horien 
keinu adierazgarri baten zain. Geratu naiz. Eskerrak 
emanez, kotxean sartu eta bere istorioa kontatzen hasi da 
Jose.

Bere bizitzaren erdia baino gehiago lanean aritu ondoren, 
langabezian dago, orain, 60 urte betetzear dituen 
bizkaitarrak. 

Etxea ordaindu ezinik, bankuaren eskuetan geratu da. 
Ezaguna duen abokatu baten bitartez etxea berreskuratzeko 
ahaleginetan ei dabil. 

Luze joango dela esan omen dio lagunak: bi edo hiru urte, 
gutxienez.

Lasai hitz egiten du Josek, erreminik gabe, baina goibel, 
nahi gabe bere hitzei soinu 
tristea emanez. 

Urte gutxi geratzen 
zaizkio jubilatzeko. 
Langabezia-laguntza 
amaituta, xoxik gabe dabil 
azken hilabete hauetan. Ez 
omen du familian inor 
lagundu ahal dionik. 

Diru-sarrera bermatzeko errenta jasotzeko zain dago. 
Ekainaren lehen astean kobratzen hasiko dela bermatu diote. 

Bitartean, hara eta hona dabil, ostatu bila, gure lurraldeko 
aterpe batetik bestera. 

Bi hilabete ondoren, ondo baino hobeto ezagutzen ditu 
guztiak. 

Haien egutegia, kokapena, ordutegiak, zerbitzuak eta 
bitxikeriak kontatzen dizkit, orain, Gasteizko taberna 
batean, gosari oparo baten bueltan. 

Hara joan nahi du Josek, aterpe bila. Lekurik izango ote 
duen ez daki, baina ez du beste aukerarik. Donostiako 
aterpetik dator, bertan ostatu hartzeko zituen egunak agortu 
ondoren. Egun osoan auto-stopa egin ondoren, Elgoibarrera 
besterik ez da iritsi. Bertan gaua igaro behar izan du, kale 
gorrian. 

Berak zioen bezala, sistemak ez du behar bezala 
funtzionatzen, ezta guk geuk ere!

Giza istoriotxoak (II)

zaBalik

xABiEr ArrEGi murGionDo

hara ETa hona 
daBIl, oSTaTu BIla, 
gurE lurraldEko 
aTErPE BaTETIk 
BESTEra
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Mireia Bikuña arrasatE
Ander Ruiz de Azua 12 
urterekin hasi zen futbolean. 
Egun, 35 ditu eta bere 
ibilbidea bukatutzat eman du, 
Ohorezko Erregional mailan, 
Beti Gazteren kontra. Ostean, 
Mojategiko harmailetan 
egongo da taldea animatzen 
eta infantil txiki mailako 
taldea entrenatzen.
azken partidua jokatuko duzu 
zapatuan. kosta egin zaizu 
erabakia hartzea? 
Badira lau bat urte futbola 
uzteko aukera buruan izan 
dudala. Liga oso nekatuta 
bukatzen nuen. Erreta. Baina, 
uztailean, gogotsu egoten 
nintzen berriro, eta jokatzeko 
gogoarekin. Oraingoan, ez. 
Gazteei utzi behar zaie lekua. 
Taldea osasuntsu dago. Ni 
barik, aurrera egiteko gertu.
egungo taldean, jokalari 
beteranoena zara. 
Bai [Barre]. Nire 
belaunaldikoek apurka-apurka 
utzi zuten taldea, eta 
gazteekin trantsizioa egitea 
egokitu zitzaidan. 

23 urtek askorako ematen dute. 
une gaziak eta gozoak. zer eman 
dizu mondrak? 
Lagunak. Bereziki, lagunak. 
Asko eta oso onak. Nire 
kuadrillaz gain, futbolekoa 
ere badaukat. Lagunak dira, 

maila honetan, futbolak eman 
diezazukeen onena. Futbola 
utzi behar nuela zabaldu 
zenean, kirol honek emandako 
lagun guztien mezuak jaso 
nituen. Omenaldia ere ederra 
izan zen, eta ezustekoa.

gozotik asko, baina une gaziak 
ere egongo ziren. 
Maila galdu genueneko unea 
izan da gogorrena. Bi urtetan 
kili-kolo ibili ginen. Sufritzen, 
maila galdu arte. Une zaila 
izan zen, baina, oraingo 
egoera ikusita, klubari 
mesede egin ziola esango 
nuke. Zuzendaritza aldatu, 
jokalarien artean aldaketak, 
filosofia berria... Eta, begira 
orain. Ohorezko Erregionalera 
itzuli eta denboraldi borobila 
egin dugu.
Hiru urtetan bergaran jokatu 
zenuen. nolakoak dira hango 
oroitzapenak? 
Oso onak. Han ere lagun asko 
egin nituen.
mondran eta bergaran, beti, 
atezain postuan. laudorio gutxi 
jasotzen dituzue atezainak. 
Atezainen akatsak oso 
nabarmenak dira askotan. 
Bereziki, gola jasotzen 
duenean. Kritikak oso erraz 
botatzen dira egun. Edonork 
eta edonola, eta horiek 
onartzea zaila izaten da 
batzuetan. 18 urte nituenean 
gogorrak ziren kritikak.
Futbol zelaitik, mojategiko 
harmailetara? 
Zale moduan joango naiz 
taldea animatzera. Bestalde, 
Isei Barberorekin batera, 
infantil txiki mailako 
taldearekin dihardut lanean. 
Alor horretan ere gustura.

ander ruiz de azua, Mondraren kamisetarekin. Juan luIS elIzaran

"Futbolak eman didan onena 
lagunak dira; asko eta onak"
ander ruiz de azua mondrako Jokalaria Eta kaPitaina

Protagonista Hau BE Badogu!

Debagoienetik ere jende ugari 
joan zen Bilbora, 
martitzenean, AEBetako 
taldearen kontzertua 
jarraitzera, eta #gunsnroses 
traola trending topic izan zen 
euskal txiolarien artean ere. 
Arrasatetik bi autobus bete 
zituzten, eta beste herri 
batzuetatik ere animatu ziren 
musikazaleak. Besteak beste, 
betiko klasikoak jo zituzten, 
entzuleen gozamenerako.

Guns n' Roses taldearen 
kontzertuak, ikusmina

#Alaves, #BetiAlaves edota 
#GoazenGlorioso bezalako 
traolak trending topic izan 
ziren, nahiz eta Bartzelonak 
3-1 irabazi Errege Kopako 
finala. Debagoienetik ere, 
babesa izan zuen talde 
babazorroak Madrilen, eta 
baita sare sozialetan:

@oihanvega: "Alaves 
ahaztezina! Ametsa egi 
bilakatuta. Gloriosoa izan 
zena: Afizioa!!! Gora zuek! 
#GoazenGlorioso".

Galdu arren, Alaveseko 
zaleak harro 

Azken hilabeteetan behin eta 
berriro azaldu da sare 
sozialetan Altsasuko gazteen 
auzia. Asteon ere, trending 
topic izan de berriro, euskal 
txiolarien artean. Izan ere, 
alde batetik, 80 alkate baino 
gehiagok, eta, bestetik, 
komunikabideetako hainbat 
kidek ere elkarretaratze baten 
elkartasuna adierazi diete 
auzipetuen gurasoei, auzia "ez 
litzatekeelako terrorismo gisa 
hartu beharko".

'#Altsasu' traola, berriz 
ere erabilienen artean

Danborradako 
zuzendari nagusi 
berria
Gertuan dira San Juan jaiak. 
Herriko jai nagusiak dituzte 
Arrasaten. Eta jai horien 
baitan, besteak beste, 
nagusien danborrada da 
parte-hartzaile zein ikusle 
gehien erakartzen dituen 
ekitaldietako bat. Bada, 1999a 
ezkero zuzendari nagusi izan 
den Nestor Maidaganek     
–danborradak izan zuen 
lehen zuzendariaren semeak– 
utzi egingo du zeregin hori. 
Haren lekuan Eva Romerok 
jardungo du, urte luzez 
danborradan ibilitakoak; 
besteak beste, Beti Alai 
konpainia gidatzen. 

iturri onEtik

Ospitale-gunean 
aparkaleku ez 
horren egokiak
Bi irakurlek adierazi dute 
Arrasateko ospitale-guneko 
aparkalekuetako batzuk ez 
direla egokiak. Batak ospitale 
ondoko esparrua asfaltatzeko 
beharra azpimarratu du, 
zuloak daudelako. Besteak, 
berriz, anbulatorio aurrean 
baterian dauden aparkalekuen 
"arriskua" mahai gaineratu 
du. "Badira hamar urte 
arriskutsu direla. Ze behar da 
Hirigintza Sailak egoera 
konpontzeko?", galdetu du.  

uBane madera

gora Eta BEHEra
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sagardo garaia amaituta,
erretegi moduan orain.

udako
mEnuak
karta.
Plater konbinatuak gauean.
....

Xabi gorostidi arrasatE
EAJk eta PSE-EEk osatzen duten 
gobernu koalizioko kideek, agin-
taldiaren lehen bi urteetan egin-
dakoak aztertzeko eta geratzen 
den agintaldirako erronkak ira-
gartzeko, agerraldia egin zuten 
asteazkenean, Kulturaten. 

Hauteskude garaiko promesak 
Maria Ubarretxena alkateak 
hartu zuen hitza, lehenik eta 
behin. Udal Gobernuaren lehen-
tasun nagusia hauteskunde au-
rreko garaian arrasatearrekin 
hartutako konpromisoak betetzea 
izan dela azaldu zuen. 

“Intentsitate eta lan handiko 
bi urte izan dira, baina esfortzuz, 
ilusioz eta dedikazioz beteriko 
eguneroko lanari esker, hautes-
kunde programan jasoak geni-
tuen ekimen eta proiektu gehie-
nak martxan jartzea lortu dugu”. 

Hori frogatzeko, duela bi urte 
egindako hauteskunde progra-
maren eskuorria jarri zuen 
mahai gainean, arrasatearrekin 
hartutako hamar puntuko pro-

grama betetzen ari direla iru-
dikatzeko. Programa horretan, 
sozioekonomia sustatzea, kul-
tura eta kultur aukera berriak 
bultzatzea eta "arrasatearren 
egungo beharrei egokitutako 
herri bizi, irisgarri eta atsegina 
eraikitzea" zirela azaldu zuen 
Ubarretxenak, eta adibide gisa 
jarri zituen, esate baterako, 
Kulturola egitasmoa, enplegu 
edota komertzio plan estrategi-
koak, mugikortasun plana eta 
Makatzenako igogailu proiektua, 
Zaldibarko eta Munarko par-
keen berritzeak eta Uarkape 
pilotalekuan gimnasio berri bat 
egiteko ekimena ere. 

Amaitzeko, etorkizunera be-
gira, "adostasunean, gardenta-
sunean eta elkarlanean oinarri-

tutako lan egiteko moduari 
helduz", hartutako konpromisoak 
betetzeko "gogor" lan egiten ja-
rraituko dutela adierazi zuen. 

'ulermenaren koalizioa'
Oscar Garciak hartu zion leku-
koa ondoren alkateari. Agintal-
diaren tarte honetan bi alderdiek 
lanerako izan duten jarrera az-
pimarratu zuen, ulermenean 
oinarritutako lan harremanean 
fokua jarrita: "Beste herri ba-
tzuetan, agian, ez da hala izan-
go, baina Arrasateko EAJren 
eta PSE-EEren arteko koalizioa 
benetako lantaldea da".

Alderdi Sozialistaren hautes-
kunde programan hartutako 
konpromisoak aipatu zituen 
ondoren. Adibide gisa jarri zi-
tuen Makatzenan eta San Jose-
pen egindako esku hartzeak, 
wifi gune publikoak eta garbi-
keta zerbitzuaren birmoldaketa, 
besteak beste. "Orain arte arra-
satearrak sentitzen ez ziren au-
zotarrak arrasatear sentitzen 
hasi dira". 

eaJ eta PSe-ee alderdietako zinegotziak, gobernu koalizioaren familia argazkian. xaBI goroSTIdI

agintaldiaren bi urteetan 
konpromisoak betetzen
teknikoki ekainaren 13an beteko dira bi urte maria ubarretxenak arrasateko 
alkatetza hartu zuenetik, eta agintaldiaren lehen bi urteek emandakoa positiboki 
baloratzeko agerraldia egin zuten eguaztenean udal gobernuko koalizioko kideek

BI aldErdIETako 
ordEzkarIEk 
ElkarlanErako 
Izan duTEn gIroa 
naBarMEndu duTE

ontzi arinen gainkarga leuntzeko 
zazpi edukiontzi gehiago
udalak herritarren inplikazioa eskatu du, guztien 
ahaleginarekin kaleak txukun mantendu daitezen

X.g. arrasatE
Hondakin gainkarga kaleetan 
agerikoa zela ikusirik, Arrasa-
teko Udalak hondakinen bilke-
taren maiztasuna berraztertze-
ko eskaera egin zion Mankomu-
nitateari urtarrilean. 

"Azkenaldian ohiko bilakatu 
da Arrasaten herriko hainbat 
edukiontzi gainezka eta zaborra 
lurrean pilatuta ikusi behar 
izatea, bereziki ontzi arinen 
zaborrontziei dagokienez".

Mankomunitateak, eskaria 
aintzat hartu ostean, zazpi edu-
kiontzi gehigarri jartzea onartu 
du, eta jadanik bi jarri dituzte 
Otalora eta Zerkaosteta kaleetan. 
Gainontzeko bostak Larragainen, 
Erguinen, Doctor Bañezen eta 
Oñati eta Juan Bengoa kaleetan 
jarriko dituzte. Horrez gain, 
zapatuetan ontzi arinen bilketa 
gehigarria kontratatzeko auke-
ra aztertzen ari dira. 

kartoien bilketa desegokia 
Kartoien kasuan, merkatari ba-
tzuek herritarrentzako jarritako 
ontziak erabiltzen dituztela su-
matu du Udalak, eta eskutitza 
bidaliko diete merkatariei, bil-
keta zerbitzuari buruzko infor-
mazioa gogorarazteko. 

"Hainbat komertziok herriko 
edukiontziak erabiltzen dituzte 
kartoia botatzeko, eta horrek, 
noski, gaindosiak sortzen ditu, 
edukiontzi kopurua eta bilketa 
maiztasuna ez baitaude saltokien 
kartoia jasotzeko dimentsiona-
tuta, herritarren papera eta kar-
toia soilik biltzeko baizik".

Bestalde, edukiontzietatik kan-
po zaborra uzteko joera errotu-
ta dagoela uste du Udalak. "Edu-
kiontzian lekua egon arren, 
herritar askok poltsak lurrean 
uzten dituzte, eta, ondorioz, atze-
tik datozenek ere gauza bera 
egiten dute". 

Udalak eta Ibai-Artek lankide-
tzarako akordio berria sinatu 
dute, herriko merkataritza sus-
tatzeko. 2009a ezkero egin den 
moduan, Arrasateko bizilagunak 
kontzientziatu nahi dituzte he-
rrian erosteko beharrari buruz, 
eta, horretarako, Ibai-Artek egin-
go dituen ekintzen %25 finan-
tzatuko du Udalak, 31.000 euro-
ra heldu arte. 

udalak eta Ibai-artek 
lankidetza hitzarmena 
berritu dute 

Haurren eta nagusien danbo-
rrada eta errementari dantza 
leku pribilegiatu horretatik ikus-
teko zozketa atzo jarri zen mar-
txan. 16 urtetik gorakoek eta 
Arrasaten erroldatuta daudenek 
har dezakete parte, udal webgu-
nean edo BAZen izena emanda, 
ekainaren 10a baino lehen, eta 
hilaren 14an jakinaraziko dituz-
te irabazleen izenak. 

san Juan jaiak 
udaletxeko balkoitik 
jarraitzeko aukera
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Xabi gorostidi arrasatE
Uda giroa agertzeaz bat, Herri-
ko Plaza garagardoaren erreinu 
bilakatuko da, beste urte batez. 
Iaz adingabeko izateari utzi os-
tean, aurten 19 urte beteko ditu 
ARTkoen Garagardo Azokak. 
Azken urteetako erantzun apar-
ta ikusirik, osteguneko pintxo
-pote giroa baliatuz zabaldu 

zuten karpa atzo, 18:00etan, eta 
bertaratu zirenek garagardoa 
eta patatak dastatu zituzten euro 
baten truke. 

18:30ean, aldiz, herri kirolen 
erakustaldia egin zuten, soka-
tirarekin, zaku lasterketarekin, 
txingekin eta artaburuen bilke-
tarekin. Parte hartzaileen artean 
hainbat sari banatu zituzten, 

eta talde irabazleko partaideek 
debaldeko afaria izan zuten.  

Halere, eta urtero legez, kar-
paren irekiera ofiziala Arrasa-
teko Udaleko ordezkari politikoen 
afariarekin egin zuten. Arrasa-
te Rugby Taldeko kideekin eta 
ekimenaren babesleekin batera, 
zinegotziek Herriko Plazako 
karpan afaldu zuten.

kopuru ikusgarriak 
Aurtengo azokan jatekorik eta 
edatekorik falta ez dadin, ART-
koek etxeko-lanak egin dituzte 
aurretik. Horretarako, iaz beza-
la, bost marka ezberdinetako 
2.190 litro garagardo eskatu di-
tuzte, eta pitxarrak 4,5 eurotan 
erosi ahalko dira.

Jatekoari dagokionez, 2.700 
opil, 375 oilasko, 720 txerri-u-
kondo eta 140 lata saltxitxa es-
katu dituzte, karpara gerturatzen 
direnak goseak ez geratzeko. 
Beraz, ez zaie lanik faltako tal-

de zuri-moreko jokalari eta or-
dezkariei, eskatutako janari eta 
edari guztia zerbitzatzeko orduan. 

bihar eguerdian zabalik
Zapatua izango da egun potoloa, 
bihar ospatuko baita XIX. zaz-
piko txapelketa (ikus 38. orria). 

Asteburuko kirol ekitaldi na-
gusiarekin bat eginez, karpa 
zabalik egongo da, bertan baz-
kaldu nahi dutenentzat. 

Azokari bultzadatxoa emateko, 
ikus-entzunezkoa egin dute au-
rreko edizioetako argazkiekin. 

giro onik ez da faltako beste urte batez garagardoaren erreinua izango den karpan. Imanol SorIano

Errugbiaren xarmak 
herriko Plaza hartuko du 
arrasate rugby taldekoen jai handia egingo dute asteburuan, garagardo azokaren 
19. edizioa izango da. atzo, pintxo-potean, ireki zituzten karpako ateak, eta, beste 
behin, alemaniar produktuak dastatuz herriko taldea laguntzeko aukera izango da

astean zehar lana izan du 
karpako prestakuntzak egiten.
aurten karparen muntaia 
batukadakoek egin 
dizuete? 
lan hori ez dugu guk egiten, 
karpa kudeatzen duen 
enpresak egiten du. gogoan 
dut lehen garagardo azoka 
egitean guk egin genuela lan 
hori, eta argi ikusi genuen lan 
gehiegi zela guretzako.
zenbat pertsona egongo 
zarete lanean? 

Ba, 60 lagunen bueltan arituko 
gara, lan ezberdinak eginez.
Edari eta janari kopurua 
nahikoa izango al da? 
Beti eskatzen dugu pixka bat 
gorantz, baina datorren jende 
kopurua eguraldiaren 
araberakoa izaten da, eta ez 
dago iragarpen oso onik.
azoka klabea da taldea 
finantzatzeko, ezta? 
urteko aurrekontuaren zati 
handiena ateratzen dugu, eta 
jendeak beti erantzuten du. 

goIena

"60 pertsona 
arituko gara 
karpan lanean"
joseba maidagan 
art

X.g. arrasatE
Hemeretzigarren aldiz antolatu 
dute Harreman GKEkoek Elkar-
tasun Eguna, behartsuenek su-
fritzen dituzten egoerak arrasa-
tearrei helarazteko asmoz. Aur-
tengo ekitaldirako, GKE hauen 
laguntza izan dute: Sersi, AMS, 
Mundukide, Elkar Hezitzen, 
Pastoral de Inmigrantes eta Mu-
garik Gabeko Medikuak. 

egitarau zabala 
Aurtengo Elkartasun Egunak 
denetarik izango du: antzerkia, 

zuzeneko musika, bidezko mer-
kataritzako produktuen salmen-
ta, txokolate-jana, baita tonbola 
ere. Azken hori Ibai-Arte elkar-
tekoek emandako produktuei 
esker egiten da urtero, eta Ha-
rremanekoek eskertu egiten 
dute herriko dendariek eskain-
tzen dieten laguntza. 

ankur jomugan 
Egunean batzen den dirua Mum-
bain dagoen Ankur umezurzte-
gian dauden 200 neskentzat bi-
deratuko da. 

Harreman GKEren Elkartasun 
Eguna indiarantz begira
Biharko, zapatua, ekintza ugari antolatu dituzte, indiako 
ankur hirian duten proiektua ezagutarazteko

X.g. arrasatE
Arrasate Herri Eskolako ikas-
leek urte amaierako jaialdia 
egingo dute gaur. 14:30ean jola-
sak egingo dituzte Bedoñaben 
eta San Antolinen; eta Erguinen, 
aldiz, sokatira, zaku lasterketa, 
giza probak, lokotx-biltzea eta 
mota horretako herri kirolak.

Jaiak jarraipena izango du 
arratsaldean, eta Guraso Elkar-
teak hainbat ekintza prestatu 
ditu haurrek eta gurasoek pri-
meran pasa dezaten. Hasteko, 
16:30ean, 4 eta 5 urteko eta Lehen 
Hezkuntzako ikasleak Biterin 

batuko dira. Jarraian, Lehen 
Hezkuntzako ikasleek bertso 
saioa egingo dute, eta, horren 
ostean, argazki erraldoia egingo 
dute. Aurten ere Artgazki tal-
dekoek egingo dute Herri Esko-
la osatzen dutenen familia ar-
gazkia.

Gero, mandalak, maskarak eta 
aurpegiak margotzeko tailerrak 
izango dira, eta, horrez gain, 
berbenatxoa, puzgarriak eta 
gurasoentzako barratxoa ez dira 
faltako; amaieran, aurretik eta 
egunean bertan saldutako  txar-
telen zozketa egingo da. 

Herri Eskolako jaiaren erdigune 
bilakatuko da gaur Biteri
guraso elkarteak antolatuta, bertso saioa, argazki 
erraldoia eta tailerrak izango dira, besteak beste

Hemen, Harremanekoek 
prestatutako egitaraua.
• 11:00 Puzgarriak.
• 12:00 Trikitilariak.
• 13:00 arrasate 

musikaleko banda gazte 
eta haize-egur taldeen 
emanaldia.

• 16:30 Puzgarriak.
• 17:30 mugi gaitezen 

disko festa
• 19:00 Txokolate-jana 

bidezko merkataritzako 
produktuekin

• 19:30 maria & manex 
taldearen emanaldia

• 20:30 eroski bidaiak 
sariaren zozketa

elkartasun 
eguna 2017
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Xabi gorostidi arrasatE
Euskal Autonomia Erkidegoan 
zeuden frankismo garaiko ar-
marri, intsignia, plaka edo ob-
jektuen katalogoa egitea onartu 
zuen Eusko Jaurlaritzak 2011ko 
urtarrilaren 24an. Helburua gar-
bia zen: 1936ko altxamendu mi-
litarraren, gerra zibilaren eta 
diktaduraren errepresioaren 
gorespen pertsonal edo kolekti-
boak desagertzea. Diktamen 
horretan aipatzen den katalogoan, 
etxebizitza plaka deritzonak 
sartzen dira, oraindik etxebizi-
tza askotan jarrita jarraitzen 
dutenak. 

Erregimen frankistako gober-
nuak Etxebizitza Saila sortu 
zuen, eta hainbat eraikin egin 
zituen. Euskal Autonomia Er-
kidegoari dagokionez, batez ere, 
Gipuzkoan eta Bilboko itsasa-
darrean egin zituzten. 

Eraikin horietan etxebizitza 
institutuaren plaka jartzea de-
rrigorrezkoa zen. Plaka horietan 
Instituto Nacional de la Vivien-
da-ren armarria ikusten da, fa-

langearen sinboloaren oso an-
tzerakoa dena, eta horrek daukan 
sinbologia dela-eta Eusko Jaur-
laritzak horiek kentzea gomen-
datzen du. 

Herritar baten eskaera 
Arrasate Udalak herritar baten 
eskaera jaso zuen, plaka horiek 
kentzeko eskatuz. "Hori jasota, 
zer egin genezakeen aztertzen 
hasi ginen, eta ikusi genuen 
Eusko Jaurlaritzak era horieta-
ko plakak kentzeko ekimena 
martxan jarrita zeukala. Beraz, 
hori baliatuz, etxebizitzen ar-
duradunekin jarri ginen kon-
taktuan", azaldu du Udal Gober-
nuak. 

Arduradunei helarazitako oha-
rrean, ez dituzte plakak kentze-

ra behartzen; horiek kentzea 
gomendatzen diete, eta udal 
langileen laguntza eskaintzen 
diete zeregin horretarako. 

arrasaten lau
Katalogoaren arabera, Arrasaten 
lau etxebizitzatan geratzen ziren 
plaka horiek: Santa Teresako 
13.ean, Elkano kaleko 13.ean eta 
Errebuelta kaleko 4. eta 6. ata-
rietan. Errebuelta kaleko bi 
atarietan joan den astean kendu 
zituzten, eta ostean, plakak BAZe-
ra eraman zituzten, Udalak pie-
za historiko gisa biltegiratzeko. 
Elkano kaleko 13.ean, aldiz, 
martitzen arratsaldean kendu 
zuten. 

Santa Teresa kaleko 13. atarian 
ez dago plakarik, baina alboan 
dagoen 15.ean bai. Bertako ar-
duradunak jakinarazi duenez, 
plaka kentzearen alde dago, eta 
laster proposatuko die bizilagu-
nei hori kentzeko aukera. Nahiz 
eta katalogoko zerrendan ez 
egon, Santa Teresako 19. zenba-
kian ere plaka jarrita dago. 

Santa Teresa kaleko 15. atarian plakak oraindik jarrita jarraitzen du. xaBI goroSTIdI

Ikur frankistarik gabeko 
herria izateko bidean
Eusko Jaurlaritzak 2011n onartu ostean, EaEko ikur frankisten inbentarioa egin zen; 
tartean, Etxebizitza sailak atarietan jarritako plakak daude. arrasaten lau zenbatu 
dituzte; hiru jada kendu dituzte eta laugarrena ere kentzeko bidea da

kaTalogoko lau 
aTarIEz gaIn, BESTE 
BaT ErE Badago 
SanTa MarIna 
kalEko 19.an

Beldurrak amets

Beldurra, guztiok noizbait sentitu dugun sentimendu bat da. 
Zerbait egiteko beldurra, erabakitzeko beldurra, gaixotzeko 
beldurra, aldaketarako beldurra...

Bizitzako hainbat momentutan topo egiten dugu berarekin; 
Zer egin? Nola kudeatu? Zergatik niri? Galdera guzti hauek 
etortzen zaizkit burura momentu horietan. Galdezka, erantzun 
bila, buruari bueltaka, baina inoiz erantzunik aurkitu gabe. 
Agian sentitu beharreko zerbait da, bai, izan daiteke. Pasako da, 
aurre egin, eta hobeto edo okerrago baina aurrera egingo dugu.

Eta zergatik diodan "beldurrak amets"? Beldurrak bezala 
ametsak ere guztion bizitzetan presente egoten dira. Batzuetan 
borrokatu eta hauek lortzeko ahalegina egiten dugu eta bestetan 
gertatuko denaren beldurrez atzean gelditzen gara. Egoera 
zailak izaten dira hauek, baina egoera horiek beti eskainiko 
digute zerbait ikasteko, negatiboak edo positiboak izanda ere. 
Entzun, galdetu, pentsatu, sentitu … nahi duzuna lortzeko lana, 
esfortzua, sufrimendua, ahalegina beharko duzu baina beldurra 
sentitu arren baztertu eta amestu! 

nirE ustEz

EnEritz urrutiA

Gure Esku Dagok ekainaren 
10ean Bilbon antolatu duen Era-
bakitzera goaz ekitaldira joate-
ko hainbat mahai jarriko dira 
Arrasaten astean zehar.

Astelehenetik domekara Por-
taloian jarriko dute, 19:00etan, 
eguenean izan ezik, egun horre-
tan mahaia Arbolapetan jarriko 
baitute. Eguraldi txarra eginez 
gero, Uarkapen jarriko dituzte. 

Bilbora joateko 
txartelak lortzeko  
mahaiak zehaztuta

Goiena Classic Clubeko kideek 
lehendabizikoz antolatu zuten 
iaz auto klasikoen topaketa, 
Zigorrolan, eta, izandako harre-
ra ona ikusita, aurten bigarrenez 
antolatu dute, tradizio bilaka-
tzeko bidea egin dezan.

ez aspertzeko moduko egitaraua
25 urtetik gorako ibilgailuen 
xarma erakusteaz gain, motor 
ibilaldiak, haurrentzako kart-ak, 
postuak, zozketak eta DJak izan-
go dira. 09:00etan hasiko dira 
ibilgailuak Eroski alboko ber-
degunera gerturatzen, eta eta 
goiz osoan zehar izango dira 
ikusgai. Ekitaldia iragartzeko 
ikus-entzunezkoa egin dute, Me-
tallicaren doinuekin. 

auto klasikoen 
bigarren topaketa 
datorren domekan

Datorren ikasturtean trikitia 
jotzen ikasi nahi dutenek zaba-
lik dute Arrasateko Trikitixa 
Eskolako matrikulazioa epea.

Horretarako, bi bide daude: 
lehena, Nafarroa etorbideko 
erlojuaren eraikineko egoitzara 
gerturatzea; eta bigarrena, arra-
satetrikitixaeskola@gmail.com 
helbidera idaztea. 

getarian lan txukuna
Domekan jokatu zen trikitilari 
gazteen XVIII. txapelketa. Arra-
sateko Ekiñe Casado eta Maite 
Lizundia bikoteak lehen aldiz 
parte hartu zuen, eta hirugarren 
postua poltsikoratzea lortu zu-
ten; txapelketen sasoia modu 
dotorean hasi dute. 

trikitixa Eskolako 
matrikulazio epea 
zabalik dago

Danborradan arituko diren 
kantinerek zehaztuta dituzte 
jada entsegu egunak.

Bi egingo dituzte, biak zapa-
tuetan: ekainaren 10ean lehena 
eta 17an bigarrena. 11:00etan, 
Zerrajerako erlojuaren eraiki-
nean dagoen Txikitxu-Arrostaitz 
dantza taldearen lokalean ba-
tuko dira, danborrada egunean 
guztia ondo irten dadin. 

kantinerek laster 
izango dituzte 
entseguak
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Xabier urzelai arrasatE
Urnietaren kontrako finalean 
2-2 egin eta gero penaltietan 
erabaki zuten nor izan behar 
zen Gipuzkoako Kopa txapel-
duna. Epaileak norgehiagoka-
ren amaiera adierazi eta pe-
naltien txanda adierazi zue-
nean, Mondrako ordezkari eta 
zaleek arnasa hartu zuten, 
ordurako Beasaingo Igartza 
berdegunean sufritzen ari zi-
relako. Mondrako Ezpeleta 
atezaina min hartuta erreti-
ratu behar izan zen, fisikoki 
ere denak onenak emanda zeu-
den, eta Urnieta azken minu-
tu horietan estutzen zebilen. 

Lehenago txukun ibili ziren 
zuri-moreak. 1-0ekoa Urnietako 
atzelari batek egin zuen bere 
atean, erdiraketa bat txarto 
urrundu ostean. Eta, 2-0ekoa 
Raquel Modinok egin zuen, es-
kuinaldetik ateratako falta bat 
buruz bikain saretara bidali eta 
gero (2-0); bazirudien zailena 
eginda zegoela.

Urnieta, baina, partidua ber-
dintzeko gauza izan zen, eta 
halaxe iritsi ziren penaltietara: 
"Penaltietan zortea behar da, 
baina jaurtiketak zelan egin ere 
entrenatu egiten da. Iaz Kopako 
final-laurdenetan penaltien txan-
dan kanporatu gintuzten, eta 
aurten Kopan aurrera egiten 
genbiltzan neurrian penaltiak 
entseatzen hasi ginen", adierazi 
du Andoni Ezkurra entrenatzai-
leak. 

Bada, penaltietan arrasatea-
rrek ez zuten hutsik egin, bost 
jaurtiketak sarera bidali zituzten, 
eta Urnietak lau asmatu zituen; 
zuri-moreak Gipuzkoako txapel-
dun ziren eta ospakizunekin 
hasteko momentua zen.

"jokalari guztien omenez" 
Ezkurrak garbi du kopa hau 
zeini eskaini: "Jokalariendako 
oso garrantzitsua izan da lorpen 
hau urtean pasatako momentu 
gogorrak ahaztu egiten direlako, 
urte luzea izan da. Baina ez hori 
bakarrik. Gogoan dut duela lau 
urte zelan egon ginen Bigarren 
Mailan jokatzen, eta ze urte go-

gorra bizi izan genuen. Bidaia 
luzeak, kontrario gogorrak, ki-
rol emaitzek ez zuten lagundu... 
Orduko jokalari batzuk taldean 
daude, eta merezi zuten halako 

lorpen bat. Eta ez eurek baka-
rrik, motibo batengatik ala bes-
tearengatik futbola utzi behar 
izan dutenei ere eskaintzen die-
gu kopa hau". 

Taldetik pasa diren 
guztien omenezkoa
mondrako neskek gipuzkoako kopa irabazi zuten joan den zapatuan Beasainen, 
penaltien txandan bost jaurtiketak asmatu eta gero: "zortea behar da, baina iaz 
penaltietan kanporatu gintuzten, eta aurten bereziki prestatu ditugu" 

Beasainera joan ziren Mondrako ordezkarien talde erretratua. a.ezkurra

X.u arrasatE
Joan den astean jokatutako 
final-laurdenetan ezustekoak 
izan ziren, eta ligan orain arte 
lider egon diren Aldatz eta 
Altza Porru kanpoan geratu 
dira Betrayerren (2-4) eta Elo-
rraren (5-2) kontra galdu eta 
gero. Urtean zehar bikain ibi-
li eta gero, fase erabakigarrian 
kanpoan geratu dira. Bestalde, 
Legendsek eta Jibarosek ere 
aurrera egin dute, finalerdie-
tan daude, bi taldeek kontra-
rioei –Lasagabaster eta Africa 
United– seina gol egin eta gero. 

Hala, bihar, zapatua, 11:30ean 
jokatuko duten lehen finaler-
dian Legends eta Elorra izan-
go dira aurrez aurre,  eta 
12:30ean Jibarosek eta Betra-
yerrek neurtuko dituzte inda-
rrak.

lehen faseko partidu berberak 
Hain zuzen ere, bi talde horiek 
ligako lehen fasean neurtu 
zituzten indarrak, eta, orduan, 
Betrayerrek (7-5) eta Legend-
sek (3-1) irabazi zituzten par-
tiduak. Ikusteko dago bihar 
zer gertatuko den.

zaldibarko kanporaketan 
ezustekoak izan dira
zapatu goizean jokatuko dituzte finalerdiak legends, 
Elorra, Jibaros eta Betrayer taldeek, 11:30ean hasita

"jokalarIEndako 
da SarIa, BaITa 
TaldE honETaTIk 
urTEETan PaSa 
dIrEnEndako"

Olarte kalea 14, behea  
943 79 29 88

Halconq99@halcon-viajes.es

Informazio gehiago:Prezioa logela 
bikoitzean pertsonako: 

1.675€
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Anger taldea 1997an sortu zen, 
Musakolan. Geroztik, taldeak 
sei disko plazaratu ditu, eta, 
oraingoan, abesti berri batekin 
dator. Disko dantzariaren herio-
tza da abesti berri hori, eta To-
losako Bonberenearen 20. ur-
teurrena ospatzeko kaleratu den 
Aspalditik gatoz, urrutira goaz 
bildumarako grabatu dute. Gai-
nera, abestiaren argitalpen ho-
rrekin, taldearen beraren 20.
urteurrena ospatu gura izan 
dute. Dagoeneko kanta berri 
hori sarean dago entzungai, You-
tube plataformako helbide ho-
ne tan :  ht tp s : / /you tu .b e/
UmwW5f5pYOw. Abestia entzun 
nahi duenak helbide horretara 
jo beharko du.

anger talde 
arrasatearrak abesti 
berria kaleratu du 

Geroago eta gertuago daude 
Arrasateko San Juan jaiak. Bada, 
egun horretan izango diren eki-
taldi ezberdinak antolatzen hasi 
dira eta horietako bat danbo-
rrada da. Txikien zein helduen 
danborraden entseguak hasi 
dira dagoeneko, eta horiek Ariz-
mendi Ikastolako Gaztelupe gu-
nean egiten dituzte. Txikienak 
zapatu goizetan biltzen dira eta 
helduak, berriz, astean zehar. 
Edozelan ere, Arrasateko dan-
borradako kantineren entseguak 
egiteke daude. Horiek bi zapa-
tutan izango dira, ekainaren 
10ean eta 17an. Goizeko hamai-
ketan bilduko dira Txikitxu-A-
rrostaitz dantza taldearen loka-
lean, Zerrajeran. 

danborradako 
kantineren entseguak 
heltzeke daude 

ane Vitoria arrasatE
Biharko kontzertuan hiru talde 
taularatuko dira: Bromure, Drop 
eta Legez Kanpo, hain zuzen ere. 
Paristik dator punk-oi! musika 
jotzen duen Bromure taldea. 
Frantziako 80ko hamarkadako 
oi! musikaren eragina dute, bai-
na, horrez gainera, badute beste 
bereizgarri bat: saxofoiaren pre-

sentzia. Izan ere, ez da oso ohi-
koa instrumentu hori oi! esti-
loaren barruan entzutea.  Bihar-
ko kontzertuan izango den bes-
te talde bat Drop da. Arrasateko 
eta Aretxabaletako kidez osatu-
ta dagoen talde horrek  hardco-
re musika jotzen du eta ekaina-
ren 10ean, Gasteizen, musika 
estilo berean famatua den beste 

talde batekin batera eskainiko 
du kontzertua:  Hatebreed talde 
amerikarrarekin, hain zuzen.  

debuta ere izango da 
Legez Kanpo talde arrasatearra 
ere izango da bihar gaztetxean.  
Hiru kidez osatutako talde hori 
lehen aldiz igoko da oholtzara, 
debuta bihar izango baita. 

Parisko Bromure taldekoen argazkia. Bromure

oi! eta hardcore musika 
entzungai gaztetxean
Bi musika estilo horiek entzuteko aukera paregabea izango da bihar gaztetxean. 
Bertan, Parisko Bromure taldeak kontzertua eskainiko du eta, horrekin batera, drop 
eta legez kanpo taldeak ere izango dira; azken horrek bihar egingo du debuta

2016an sortutako taldea da Legez Kanpo, oi! eta 80ko hamar-
kadako hardcorean oinarrituta dagoena. Arrasateko talde 
hori hiru kidek osatzen dute: Sid (baxu-jole eta ahotsa), Harri 
(gitarra-jole eta ahotsa) eta Nebadok (bateria). Biharko kon-
tzertua prestatzen ibili dira taldekideak, eta, orain dela gutxi, 
euren Facebookeko kontuan Ez nator bat abestiaren bideoa 
argitaratu dute.
Biharkoa zuen lehenengo kontzertua da, ezta? 
Bai; bihar gaztetxean izango gara gure lagun diren Bromure eta drop 
taldeko kideekin. lehenagotik elkar ezagutzen genuen eta hiruron 

artean adostu genuen kontzertua 
joko genuela. eta dagoeneko iritsi 
da eguna.
Eta zenbat abesti joko dituzue 
kontzertu horretan? 
zortzi bat abesti inguru eskainiko 
ditugu. gehienak guk sortutakoak 
dira, baina horietatik pare bat 
beste talde batzuek sortutako 
abestien bertsioak izango dira. 
duela ez asko sortutako 

taldea da legez kanpo. Baduzue beste talderik?
Bai. Beste bi taldetako kideak gara eta, gainera, Harri drop taldeko 
kidea ere bada; beraz, biharko kontzertuan bi taldetan izango da. 
Eta entseguak non egiten dituzue? 
arrasateko gaztetxeko lokal batean egin ditugu orain arteko entsegu 
guztiak; eta, oraingoz, bertan egiten jarraituko dugu. 
aurrera begira, beste kontzerturen bat eskainiko duzue?
Bai, hala da. oraingoz, lotuta daukagun bakarra Berrizen eskainiko 
duguna da, ekainaren 24an. Horrez gain, uztailean besteren bat jotzea 
pentsatu dugu, baina oraindik zehazteke dago. eta, ondoren, irailera 
begira, gure asmoa kontzertu gehiago eskaintzea da. Hori da, behintzat, 
gustatuko litzaigukeena, baina ikusiko dugu nola antolatzen garen. 

"gaztetxean izango gara lagun 
diren bromure eta drop taldeekin"
ariTz mauri lEgEz kanPo taldEko aBEslari Eta Baxu-JolEa

legez kanPo

sambamañaren 
eskerrak
arrasateko Sambamaña batukada 
taldeak eskerrak eman nahi izan 
dizkie euskal Herriko V. Batukaden 
Topaketa ospatzea posible egin 
duten guztiei: arrasateko denda, 
taberna eta enpresa 
kolaboratzaileei, Trikitixa eskolari, 
erraldoi eta kilikien konpartsari, 
Ttakun Txalaparta Taldeari, 
Txikitxu-arrostaitz dantza taldeari 
eta arrasateko udalari. Horrez gain, 
joan den topaketan izandako 
zozketaren saridunen zenbakiak 
eman dituzte: lehenengoa 722, 
bigarrena 906 eta hirugarrena 812. 
datorren urtekoa, seigarren 
edizioa, Barakaldon ospatuko da.

goIena
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Debagoieneko zentro bakoitzak 
bere ezaugarriak ditu, eta, el-
karlanean, hirurak elkarren 
osagarri izanik, Debagoienean 
Lanbide Heziketa publikoak es-
parru desberdinetan formazio 
mapa oso aberatsa osatu du.

bergarako miguel altuna
Miguel Altuna LHII zentro inte-
gratuak lau familia profesionale-
tako ikasketak eskaintzen ditu, 
goi mailan zein erdi mailan. Kasu 
guztietan, ingurune industrialera 
zuzendutako ikasketak dira: Fa-
brikazio Mekanikoa; Instalazio 
Industrialak eta Mantentze Lanak; 
Elektrizitatea eta Elektronika; eta 
Administraritza.

Eskaintza orokorrari, Forja 
Teknologietako espezializazio 
programa berezia gehitu behar 

zaio, LHko goi mailako titulatuei 
berariazko formazio espeziali-
zatua lortzeko aukera eskainita.

aretxabaletako lanbide eskola 
Aretxabaleta Lanbide Eskola 
zentro integratuak ere lau arlo 
profesionaletako ikasketak es-
kaintzen ditu; sektore ezberdinak 
hartzen ditu kontuan eta eskain-
tza zabala dauka: Soldadura eta 
Metal Eraikuntzak; Mekanizazioa; 
Erizain Laguntzailea eta Menpe-
koei Zaintza; eta Automozioa.

oñatiko zuazola-larraña
Oñatiko Zuazola-Larraña BHIk 
hainbat etapatako ikasketak es-
kaintzen ditu, bi egoitzatan bana-
tuta: Larraña egoitzan, hiru fa-
miliatako erdi mailako heziketa 
zikloak: Mekanizazioa; Mantentze 

Lan Elektromekanikoak; eta Na-
tur Ingurunean Gorputz eta Kirol 
Ekintzen Gidaritza; eta Zuazola 
egoitzan, DBH, ZIG (Zereginen 
Ikasketa Gela) eta Batxilergoa.

dual programa 
Lanbide Heziketan, gainera, 
formazio eskaintzari lotuta, ikas-
le eta enpresek beste hainbat 
zerbitzu eta aukera dituzte es-
kuragarri.

Gainera, DUAL programaren 
bidez, ikasleek euren formazioa 
lanarekin uztartzeko aukera 
dute; eskolan eskuratutako kon-
petentziez gain, lantokian for-
mazioa osatzen dute.

eTHazi metodologia 
Bestalde, hiru ikastetxeak, me-
todologia etengabe hobetzea 

helburu hartuta, erronketan 
oinarritutako metodologia 
(ETHAZI) txertatzen ari dira. 

Lan munduaren aldaketa tek-
nologikoetara egokitu beharrak 
ikasleen moldatzeko gaitasuna 
indartzea eskatzen du. ETHAZI 
goi eta erdi mailako zikloetan 
aplikatzen da.

Zer erakusten den bezain ga-
rrantzitsua da nola barneratzen 
diren ezagupenak. Are gehiago, 
aldaketei aurre egiteko gaitasu-
na duten neska-mutilak hezi 
behar dituzte.

Miguel Altuna Institutuan, adi-
bidez, goi mailako ziklo guztietan 
erabiliko da ETHAZI metodolo-
gia 2017-18 ikasturtean. Gauza 
bera Aretxabaleta Lanbide Es-
kolan, goi mailako ziklo guztie-
tan erabiliko da ETHAZI meto-
dologia 2017-18 ikasturtean eta 
erdi mailako zikloetan sartzea 
aurreikusten da 2018-19 ikastur-
terako. Eta Zuazola-Larrañan, 
2016-17 ikasturte honetan izan 
dute lehen esperientzia hiru he-
ziketa zikloetan hirugarren eba-
luazioan zehar, 2017-18 ikasturtean 
hedatzeko asmoarekin. 

berrikuntza teknologia 
Aipatzea merezi du, baita ere, 
berrikuntza teknologikoan egiten 
ari diren ekintzak. TKgune pro-
gramaren baitan hainbat proiek-
tu teknologiko garatu dituzte en-
presekin duten zuzeneko hartu-e-
manari esker, Debagoieneko en-
presei beharren araberako zerbi-
tzuak eskainita, euren baliabideak 
eta irakasleen ezagupenak enpre-
sa txikien eskuragarri ipinita.

Ildo horretan, oso garrantzitsua 
da kanpora begiratzea, eskoleta-
tik harago dagoen ezagupena 
identifikatu eta bereganatzea, 
kolaborazio sareetan parte hartuz. 
Horretarako, LHko beste ikaste-
txe, unibertsitate, berrikuntza 

sare, enpresa elkarte, elkarte 
sektorial, sindikatu, erakunde 
internazional eta beste hainbat 
erakunderekin lanean dihardute.

lanerako 
Bestalde, argi dute gaur egungo 
gizartean enpresen beharrizanek 
aldaketa asko jasaten dituztela 
eta heziketa zikloen edukiek ere 
aldaketa horietara moldatu behar 
dutela. Horren harira, ikastetxeo-
tan proiektu ezberdinak eramaten 
dituzte aurrera Lanbide Hezike-
tako ikerketa eta berrikuntza 
aplikaturiko zentroarekin 
(TKNIKA), betiere, berauetan 
harturiko ezagutzak ikasleak lan 
mundura hobeto prestatuak irte-
tea helburu izanik.

Aipatutako lan ildo guztiek ikas-
leei eskaintzen dieten ikasketen 
kalitatea hobetzea dute helburu; 
beraien lan munduratzea berma-
tuko duten ikasketetan ahalik eta 
etekin handiena ateratzeko modua 
ziurtatzea. Lanbide Heziketa au-
kera ona da profil desberdinetako 
pertsonentzat. Batxilergoa buka-
tzen dutenek goi mailako zikloak 
eginda lan aukera zabala dute 
eskuragarri. Ez hori bakarrik; 
ikasten jarraitu nahi dutenentzat, 
unibertsitatera joateko presta-
kuntza oso egokia eskaintzen du 
Lanbide Heziketak. Bigarren hez-
kuntzatik erdi mailetako zikloetan 
hasi eta goi mailetarako bidea ere 
egin daiteke.

Bueltan datozenak ahaztu gabe, 
langabezian gelditu direlako, uni-
bertsitatetik lan bila edo lanpos-
tuz aldatzeko asmoarekin.

lanbide heziketa publikoa 
debagoienean
lanbide Heziketako hiru ikastetxe publiko daude eta formazio aukera zabala eskaintzen dute: 
Bergarako miguel altuna lHii, oñatiko zuazola-larraña BHi eta aretxabaleta lanbide Eskola

ErronkETan 
oInarrITuTako 
METodologIa 
TXErTaTzEn arI dIra 
hIru IkaSTETXEak

eskualdeko ikastetxeek duten eskaintzaren adibide batzuk, ikastetxe bakoitzaren logotipoak lagunduta. goIena

ALE - Aretxabaleta Lanbide Eskola
Etxebarri auzoa z/g - 22 Pk.
20550 ARETXABALETA
943 79 79 00 / 943 79 79 43
ia@iaretxabaleta.com
www.iaretxabaleta.com

aretxabaletan:

Miguel Altuna LHII Bergara
Ibargarai 1
20570 BERGARA
943 76 24 91 / 943 76 38 40
imaltuna@saremail.com
www.imaltuna.com

bergaran:

IES RM Zuazola -Larraña BHI
San Lorentzo z/g
20560 OÑATI
943 78 21 50
013015aa@hezkuntza.net
www.onati.net

oñatin:

2017-2018
IKASTURTERAKO:

AURREMATRIKULA: Ekainaren 5etik 16ra

MATRIKULA: Uztailaren 13tik 19ra.
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M.a. arEtxaBalEta
Aretxabaleta ezagutzen: errota-
tik errotara izenarekin, herria 
beste ikuspegi batetik eta beste 
kontu batzuen bitartez ezagu-
tzeko aukera eskainiko du Aitor 
Antxia Leturiak. Domekan, ekai-

naren 4an, izango da ibilaldi 
gidatua, 10:30ean kuartel zaha-
rretik irtenda; izena aurrez eman 
beharra dago Arkupeko harreran, 
plazak mugatuak direlako.

Deba ibaiari jarraituz egingo 
dute ibilaldia Aretxabaletaren 

mutur batetik bestera; hain zu-
zen, Osinbaltzagatik –Mondragon 
Unibertsitatearen fakultatearen 
atzeko partetik– Errotabarri ba-
serriraino. Eta, bien bitartean, 
historia kontuetan aditua den 
Antxiaren azalpenak entzungo 
dituzte: "Auzuneen atzealdeak 
ezagutuko ditugu eta haien ezau-
garriak nabarmendu. Horrekin 
batera, errekaren hainbat zatiren 
izen bereziak aipatu eta San Mar-
tingo ermita bera eta garai batean 
eman zitzaion erabilera aztertu-
ko ditugu", adierazi du Antxiak.

osinbaltzagatik Errotabarriraino 
ibilaldi gidatua Aitor Antxiarekin
Etzi, domeka, egingo dute, 10:30ean kuarteletik 
irtenda, eta izena aurrez eman beharra dago, arkupen

errotabarri baserria. oIHane agIrre

Mirari altube arEtxaBalEta
Euskararen kale erabileraren 
gaineko azterketa egin zuen iaz 
Soziolinguistika Klusterrak eta 
emaitzen berri eman dute orain. 
Aretxabaletan behatutako elka-
rrizketen %45,5 izan dira eus-
karaz, %53,4 gazteleraz eta %1,2 
beste hizkuntza batean.

1.881 hiztunen 661 elkarrizketa 
Iazko udazkenean egin zuten 
behaketa, iraila eta urria bitar-
tean. Eta herriko bizitza sozia-
laren erakusgarri den ohiko bi 
ibilbide hautatu zituzten: lehe-
nengoa: Bedarreta auzoan hasi-
ta Santa Kurtz ondoko paseale-
kutik Errekabarren kalera eta 
Loramendi kaletik Belorrieta 
auzora; baita Markole auzoa eta 
herri irteerako etxeak ere. Eta 
bigarrena: Otalora kaleko bide-
gurutzetik hasita Durana kalean; 
baita Mitarten eta Herriko Pla-
za inguruan ere, eta hor ostiral 
gauez ere behatu zen. Guztira 
hamasei ordu izan ziren neur-
ketan pasatutakoak eta 1.881 
hiztunek egindako 661 elkarriz-
keta jaso zituzten.

Jasotako datuekin ondorioak 
atera dituzte orain, hainbat ezau-
garri kontuan hartuta. Sexuari 
dagokionez, emakumezkoen 
%44,1 izan dira euskaraz jar-
dundakoak eta gizonezkoen 

%46,9. Adin taldearen kasuan, 
ostera, umeak dira euskaraz 
gehien egiten dutenak (%61,1), 
ondoren helduak (%45,3), gazteak 
gero (%40,5) eta gutxien egiten 
dutenak adinekoak (%19,1). 

Elkarrizketak behatzerakoan 
umeen presentzia ere hartu dute 
kontuan: umeak bakarrik egon-
da %57,6 elkarrizketa izan ziren 
euskaraz; nagusiak bakarrik 
%33,9, eta umeak eta helduak 
elkarrekin egonda, %62,4. 

Hamabost urteko bilakaera 
Sei aldiz egin dira kaleko era-
bileraren neurketak herrian, 
2001 eta 2016 bitartean hain zu-
zen ere: "Hamabost urteko bila-
kaerari begiratuta, gorabehera 
txikiak egon badira ere, esan 
genezake %45-46 horretan nahi-
ko egonkor dagoela euskararen 
erabilera", jakinarazi zuen Asier 

Basurtok, Soziolinguistika Klus-
terreko teknikariak, eta gaine-
ratu zuen: "Adin taldeen artean 
dago aldea eta interesgarria 
izango da horren atzean zer da-
goen aztertzea eta nola eragin 
asmatzea".

"kezkatuta" egoerarekin
Aurkezpen ekitaldian EAJko 
eta EH Bilduko zinegotziak izan 
ziren baita Kurtzebarri eskola-
ko kideak, Loramendi elkarte-
koak eta beste eragile batzuk 
ere. "Kezkatuta" azaldu ziren 
datuokin, eta gazteendako erre-
ferentzia beharra aipatu zuten: 
"Zer pentsatua eman digu gazteen 
egoerak. Euskalduntze prozesuak 
ere hausnartu beharra du; izan 
ere, medioak eta dirua jartzen 
dira baina gero ez da lortzen 
helburua", adierazi zuen Ion 
Albizuk, EH Bilduko zinegotziak. 
Eta gaineratu zuen telefono bi-
dezko elkarrizketak ere kontuan 
hartu beharko liratekeela hu-
rrengo neurketetan "gero eta 
gehiago" direlako horiek.

Basurtok adierazi zuen euska-
raz jardutea sekula baino samu-
rragoa dela uste arren sarritan, 
ez dela horrela, inondik inora: 
"Gaztelera da nagusi Interneten, 
sare sozialetan… Hortaz, orain 
arte lez giro euskalduna sortze-
ko lanean jarraitu beharra dago".

100 elkarrizketatik 45,5 
egiten dira euskaraz
iaz egin zuen azterketa soziolinguistika klusterrak eta emaitzen berri eman dute 
orain. 2001etik 2016ra bitartean hamabost egin dira eta gorabehera gutxi antzeman 
dituzte horietan; haurrak dira euskaraz gehien egiten dutenak eta adinekoak gutxien 

unai elkoro
alkatEa

"Ez dira emaitza txarrak 
baina hobeak gura ditugu"

"egonkortu egin dela diote 
emaitzek, baina ez da ikusten 
hobekuntzarik. nik neuk azken 
urteotan beherantz egin duela 
esango nuke baina neurketak 
ez dio hori, hortaz, behar bada 
neu izango naiz errealitateak 
adierazten duena baino 
ezkorragoa. gorputzaldi arraroa 
utzi digute emaitzok… ez dira 
txarrak baina hobeak gurako 
genituzke. 

Hobetzeko zer egin jakinez 
gero datuak hobeak izango 
lirateke! Horretarako formula ez 
du inork. dena den formula 
berriren bat behar dugula uste 
dut, gizartea asko aldatu delako. 
garai bateko politikek ezagutza 
handitzeko balio izan dute eta 
orain aldaketaren bat beharko 
litzateke. zein? Hori bai ez 
dakidala. argi eta garbi geratu 
da lan asko dagoela egiteko".

iñigo iñurraTegi 
loramEndiko PrEsidEntEa

"aparteko erronka eta lana 
daukagu egiteko" 

"datuok zer pentsatua eta batez 
ere zer egina ematen digute. Bi 
ideia: batetik, orain hamarkada 
batzuetatik hona bilakaera 
positiboa izan arren, azken urteotan 
trabatu egin garela, ez aurrera eta 
ez atzera. Bigarrena, haurren eta 
gazteen artean 20 puntu jaisten 
dela erabilera maila. Faktore askok 
eragin lezakete horretan, baina 
esango nuke erreferentzia garen 
helduon jokaerak eragiten duela 
gehien. guk euskararekiko ardura 
handiegirik gabe eta utzikeriaz 
jarduten badugu egunerokoan, 
normala gazteek ere ez 
erabiltzea. zenbait arlotan atzera 
ere egin dugu, eta euskarak bere 
eginak zituen espazio batzuetan 
normaltasun osoz entzuten da 
erdara. aparteko erronka eta 
lana daukagu handia den 
ezagutza mailatik erabilera maila 
handiago batera jauzi egiteko".

datuak adinaren arabera
haurrak gazteak helduak nagusiak

2001 %76,5 %60,6 %39,7 %58,2
2003 %58,1 %58,0 %32,9 %32,6
2004 %58,2 %41,0 %36,4 %40,4
2008 %53,7 %51,7 %38,9 %39,3
2011 %70,8 %36,2 %39,9 %40,9

2016 %61,2 %40,5 %45,3 %19,1

ITurrIa: SozIolInguISTIka kluSTerra

datu orokorrak
%

orokorra %45,5

emakumeak %44,1

gizonak %46,9

ITurrIa: SozIolInguISTIka kluSTerra



goiena aLdizkaria  2017-06-02  EguBakoitza areTxabaleTa      17

az gauBelak

GEDren deia Bilbora joateko
aretxabaletarrek ere "erabakitzeko prest" daudela erakutsi zuten joan den 
zapatuan, galdera ikurra irudikatuta Herriko Plazan. orain, ekainaren 
10ean Bilbon egingo den ekitaldira gonbidatu gura dituzte herritarrak. 
konpromiso txartelak banatzen dabiltza azken asteotan eta autobuserako 
izen-ematea zabalik daukate: gurea, azkena eta urbaltz tabernetan.

Kartel lehiaketa deitu du Udalak 
Andramaixak iragarriko ditue-
na aukeratzeko, eta uztailaren 
7a baino lehen bidali behar dira 
kultur etxera edo udaletxera.

Edonork hartu ahal izango du 
parte, eta hori egiten erabilita-
ko teknikari ez diote mugarik 
jarri. Kartelaren neurria DIN-A3 
izango da eta formatu digitalean 

aurkeztu beharko dira. Honako 
testu hau izan beharko du de-
rrigorrean: Andramaixak 2017; 
Abuztuaren 13a, 14a, 15a, 16a 
eta 17a; Aretxabaleta. 

Epaimahaia kultura batzorde-
ko kideek eta herriko hainbat 
lagunek osatuko dute, eta era-
bakiaren berri uztailaren 11n 
jakinarazi. Irabazleak 300 euro 
jasoko ditu saritzat, eta antola-
tzaileek egoki ikusiz gero era-
kusketa antolatuko dute aurkez-
tutako lan guztiekin.

abian da andramaixa 
jaiak iragartzeko 
kartel lehiaketa

Oparia izan da Dantza Astea

Eskerrik asko Jaiki elkartea Dantza Astea antolatzeagatik. Aste 
zoragarria izan zen aurrekoa. Mota askotariko dantzak ikusteko 
aukera izan genuen aretxabaletarrok: afrikarra, klakea, 
flamenkoa, hip hopa, swinga, dantza inklusiboa, euskal dantzak, 
oihal akrobazia, eta ziur baten bat ahazten nabilela. Aldi berean 
ikasteko aukera ere egon zen. Ni ikusten ibili nintzen eta hain 
polita, desberdina, hunkigarria… negar gura izan nuen edozein 
dantza ikustean. 

Polita izan zen herrian dauden dantza taldeak kalean dantza 
egiten ikustea. Desberdina izan zen umeak jolas eta dantzan 
kalean ikustea. Hunkigarria izan zen bi gizon, bat gurpildun 
aulkian, dantza inklusiboa egiten ikustea, beraien arteko 
harremana, konplizitatea eta begiradak ikustea. 

Izugarrizko oparia izan zen aste osoa. Jaiki elkarteak egindako 
lana izugarrizko oparia izan zen. Aldi berean poztu nintzen 
herriak ere parte hartu zuelako ikuskizunetara gerturatzen, eta 
ni bezala adi-adi eta harriduraz egon zen dantzak bizitzen. Ea 
datorren urtean zer nolako astea oparitzen diguten Jaikikoek.

nirE ustEz

PAlomA mArtinEz

Mirari altube arEtxaBalEta
Jarduera fisikoa sustatzea hel-
buru duen Atxabalta Mugi egi-
tasmoak urtea bete du maiatzean, 
eta arduradunak "oso pozik" dau-
de orain arte izan duen ibilbi-
dearekin. Egindakoak txalotuta 
eta jarduera berriak abian jarri-
ta egin gura dute aurrera.

"Martxa hartzea kosta egin zi-
tzaigun, baina poliki-poliki bagoaz 
aurrera", jakinarazi du Iñaki 
Olaetxeak, Atxabalta Mugiren 
arduradunak. 67 herritar daude 
izena emanda egitasmoan –gehie-
nak hirugarren adinekoak eta 
bizitza sedentarioa dutenak–, eta 
fin-fin dabiltza lanean horiek: 
"Segimenduetara etortzen dira 
gehienak, baita antolatutako ikas-
taroetara ere. Baina egia da azken 
hilabeteotan parte-hartzea zer-
txobait jaitsi egin dela. Badakigu 
jarduera sustatzea ez dela batere 
samurra, norberak egin beharre-
ko zerbait delako". Dena den "po-
zik" azaldu da halako egitasmoe-
tan dabiltzan beste batzuekin 
alderatuz gero "emaitza politak" 
dabiltzalako lortzen.

Yoga eta indarra eta oreka
Egindakoetan geratu barik au-
rrera jarraitu gura dute eta bes-
te bi jarduera jarri dituzte abian 
ekainean: "Ibilaldiak egin izan 
ditugu Eskoriatzara eta Urkulu-
ra, eta erorikoen gaineko ikas-
taroa ere bai, baina eskaintza 
zabaltzen joan behar dugu derri-
gorrean", dio Olaetxeak. Hala, 
yoga saioak egingo dituzte ekai-
neko martitzen eta eguenetan 
(16:00-17:15), eta indarra, oreka 
eta koordinazioa uztartzen dituen 
jarduera martitzen eta egubakoi-
tzetan (16:00-16:45), Ibarra kirol-
degian. Biak ala biak prezio be-
rezian eskainiko dizkiete Atxa-
balta Mugiko erabiltzaileei. "Biak 
probatzea gomendatu diet nor-
berarendako egokiena aukera-
tzeko gero. Hogei lagunendako 
dago lekua bakoitzean eta orain-
dik eman daiteke izena".

eskumuturrekoak 
Jarduera fisikoa kuantifikatzeko 
eta segimendua egiteko baliabide 
berria ere aurkeztu zieten eguaz-
tenean erabiltzaileei: "Azelero-
metro bat da eta egunean zenbat 
pauso ematen ditugun neurtuko 
du, baita distantzia ere. Gauean, 
ostera, loa zelakoa izan den adie-
razten du", jakinarazi du Olae-
txeak. Mugikorrera jaitsitako 

aplikazio batekin osatuko dute 
horren lana: "Asmoa da nik neuk 
ordenagailutik jarraipena egitea 
erabiltzaileei; eta horrela gainean 
egon". Udalarekin elkarlanean, 
50 erosi dituzte eta 50 euroko 
fidantzapean emango dizkiete 
interesatuei; Durana kaleko bu-
legotik pasatu behar da horreta-
rako –astelehen goizetan eta 
eguazten arratsaldeetan–.

iñaki olaetxea eskumuturrekoen eta jardueren berri ematen. mIrarI alTuBe

urtebete jarduera fisikoa 
sustatzen herrian
atxabalta mugi egitasmoak urtea bete du eta arduradunak pozik daude horren 
bilakaerarekin; 67 erabiltzaile ditu eta gehienek fin-fin betetzen dituzte aholkuak. 
orain, ekainean, jarduera bi jarri dituzte abian horiendako ibarra kiroldegian

konTxi romano
EraBiltzailEa

"Iaz, martxan jarri orduko 
eman nuen izena eta oso pozik 
nabil. kilo asko ez ditut galdu 
baina hankendako oso ondo 
etorri zait jarduera fisikoa 
egitea. orain ebakuntza egin 
didate eta igerilekura etortzea 
aholkatu dit; hortaz, horretan 
hasteko asmoa dut. Jende 
guztiari gomendatuko nioke".

ane miren ribera 
EraBiltzailEa

"denboralditxo bat daramat 
eta orain, behintzat, ibiltzera 
joaten naiz; izan ere, lehen 
jareginda nuen. oso serio hartu 
dut eta egun baten ez badut 
betetzen hurrengoan egiten dut 
hori. eta horrek nire osasunean 
eragina izan du. Taldeko irteera 
pare batean ere izan naiz; oso 
gustura, gainera".
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Mirari altube arEtxaBalEta
Kultur ekitaldiak herritarren-
gana gerturatzeko asmoarekin, 
laugarrenez antolatu du Kultu-
ra Sailak 7x7 kultura kalean 
ekimena. Oraingoan ere, ekai-
nean izango da, eta familiei be-
gira egindako eskaintzarekin 
osatu dute egitaraua; gainera, 
herriko taldeen eta kanpokoen 
emanaldiak uztartuko dituzte. 
Ekitaldiok eguaztenetan eta egu-
bakoitzetan izango dira, 19:00etan. 

Herriko musikariak 
Leizarra musika eskolako ban-
dak emango dio hasiera ekime-
nari gaur, ekainak 2, Santa Ri-
tako lorategian. Ordu eta erdi 
inguru iraungo duen kontzertuan, 
hainbat eratako abestiak eskai-
niko dituzte. Ez da izango he-
rriko musikariek egingo duten 
kontzertu bakarra. Hurrengo 
egubakoitzean, hilaren 9an, kon-
bo taldeek eta gitarra-joleek 
hartuko dute lekukoa: "Dagoe-
neko maila polita duten herriko 
musikariak izango dira jende 
aurrean jardungo dutenak", ja-
kinarazi dute Kultura Saileko 
ordezkariek.

Txotxongiloak eta pailazoak 
Zirku jokoetan aditua den Xabi 
Larrea Mr. Frack ikuskizunare-
kin etorriko da martitzenean, 
ekainaren 7an. Eskujokoak, umo-
rea eta inprobisazioa uztartuta 
jendearen parte-hartzea eskatu-
ko du ikuskizun dibertigarria 
eskaintzeko, Iralabarri plazan.

Txotxongiloek ere izango dute 
lekua, beste behin. Hilaren 14an, 
Karolino eta printzesaren bahike-
ta eskainiko du eskarmentu han-
dia duen Bihar talde bizkaitarrak. 
Ekainaren 28an, ostera, Gorka 
Olazabal ipuin kontalaria etorri-
ko da Santa Ritako lorategira 
panpina mordoak lagun eginda 
eta Itsasoan ikuskizuna izango 
dute 3 urtetik gorako umeek.

Pailazoek ere ez dute hutsik 
egingo eta Korri eta Xalto eza-
gunek Show berria prestatzen 
eskainiko diete neska-mutikoei; 
horien laguntzarekin, gainera, 
kantuan eta dantzan jardungo 
dute ordubetez. Eta azkenik, 
Dantza kasting emanaldia izan-
go dute gaztetxoek hilaren 21ean;  
antzerkiak, musikak eta umoreak 
bat eginda jai giroa sortuko dute 
Mitarte kalean.

antzezlana iaz Santa ritako lorategian. mIrarI alTuBe

Familiartean eta kalean 
gozatzeko zazpi ekitaldi
'7x7 kultura kalean ekimena' antolatu du kultura sailak, laugarrenez, eta, oraingoan 
ere, herriko taldeen kontzertuak eta kanpotik etorritakoen emanaldiak bateratuko 
dituzte ekaineko eguaztenetan eta egubakoitzetan, aretxabaletako hainbat gunetan

M.a. arEtxaBalEta
Elkarrekin esnatzeko ordua li-
buruaren gaineko solasaldia 
eskainiko du Kirmen Uribe idaz-
leak (Ondarroa, 1970) datorren 
martitzenean, ekainaren 6an, 
19:00etan, Arkupen.

Azaroan argitaratu zuen ele-
berria Uribek eta "oso pozik" 
dago izandako harrerarekin. 
Gerra aurrea, gerra bera eta 
frankismoa bizi izan zituen be-
launaldiaren istorioa jaso du 
eleberrian, Karmele Urresti eta 
Txomin Letamendi bikotearen 

istorioa, hain zuzen ere. Apiri-
lean ere izan zen Aretxabaletan 
eta orain berriz dator herrita-
rrekin kontu kontari jarduteko.

Pello zabala eguenean 
Astelehenean, ekainaren 5ean, 
Ingurumenaren Nazioarteko 
Eguna dela jakinik, klima alda-
ketaren gaineko hausnarketa 
egin nahi izan du Udalak. Egu-
raldi kontuetan aditu Pello Za-
bala frantziskotarra etorriko da 
horretarako eguenean, ekainaren 
8an, 19:00etan, Arkupera.

literatura eta ingurumena 
berbetarako gai Arkupen
kirmen uribe idazlea izango da martitzenean eta Pello 
zabala eguenean, klima aldaketaren gainean jarduteko

M.a. arEtxaBalEta
Bihar, ekainak 3, Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots pailazoak eto-
rriko dira kiroldegira Tipi-Tapa, 
Korrika! ikuskizunarekin. Sa-
rrerak aurrez eros daitezke Ar-
kupen (5 euro), baita egunean 
bertan ere, kiroldegian (6 euro).

Korrika pasatu berri dela, le-
kukoa eskuan hartuta etorriko 
dira pailazo ezagunak, eta haren 
nondik norakoen berri emango 
dute: eskuz esku zelan pasatzen 
den, barruan daraman mezu 
sekretua… "Eman, hartu, jaso, 
pasa... Badaramagu euskara 
etorkizunera!", diote, pozik. Pirritx eta Marimotots. a. aranBuruzaBala

Korrikaren lekukoarekin datoz 
Pirritx, Porrotx eta marimotots
Bihar, zapatua, ibarra kiroldegian eskainiko dute 
'tipi-tapa, korrika!' ikuskizuna, 18:00etan

Ekainak 2
• Bandaren emanaldia 

Santa ritako lorategian.

Ekainak 7
• Xabi larrea: Mr Frack 

Iralabarri plazan.

Ekainak 9
• konbo eta gitarra 

emanaldia Herriko Plazan.

Ekainak 14
• Txotxongiloak Santa 

kurtzeko plazan.

Ekainak 16
• korri eta Xalto pailazoak 

gipuzkoa plazan.

Ekainak 21
• dantzaldia haurrentzat 

mitarte kalean.

Ekainak 28
• gorka ipuin kontalaria 

Santa ritako lorategian.

egitaraua

#GukArgiDaukagu eta #He-
rriaBizirik leloekin Gasteizko 
Errekaleorren aldeko argazki 
erraldoia aterako dute gaur, 
egubakoitza, 20:30ean, Mitarte 
kaleko eskaileretan. Bihar Gas-
teizen egingo duten manifesta-
ziora gonbidatu gura dituzte 
horrela herritarrak; 17:30ean 
da hori, Andra Mari Zuriaren 
plazatik irtenda.

Errekaleorren aldeko 
argazkia aterako dute 
gaur mitarte kalean

Leizarra musika eskolako ikas-
leek emanaldiekin jarraitzen 
dute. Datorren astelehenean, 
hilaren 5ean, piano emanaldia 
izango da eta ekainaren 12an 
eta 13an gitarra kontzertuak; 
Arkupen dira hirurak, 18:00etan.

Hilaren 20an, martitzena, os-
tera, ikasturte bukaerako jaial-
dia egingo dute Herriko Plazan, 
18:00etan.

musika eskolako 
ikasleen piano 
emanaldia
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Imanol Beloki Eskoriatza
Txistulariak, dantzariak, base-
rriko produktu eta elikagaiak, 
artisautza postuak, taloak, tres-
neria, umeentzako tailerrak… 
denetik izango da, aurten ere, 
Arizmendi Ikastolak antolatu-
tako Eskoriatzako ferian. Duela 
21 urte antolatzen da, eta zapa-
tuan izango da; aurtengoa be-
rrikuntzaz beteta dator.

Azpimarragarriena da postuak 
jartzen dituztenentzat urtero 
jarri izan diren moduluak ez 
direla egongo. Honela azaldu du 
Esti Aguadok, Arizmendiko or-
dezkariak: "Bi gune nagusi izan-
go dira: bata, Santa Marina 
plazan, batez ere, elikagaien 
postuak egongo diren zona izan-
go dena, eta bestea, aldiz, He-
rriko Plazan, artisauek beraien 
postuak jarriko dituztena". Bi 
guneetan izango da karpa, eta, 
bertako postuez gain, Jose Ara-
na kalean ere izango dira hain-
bat postu.

Txorimalo lehiaketa, berriz,  
Santa Marina plazan egin zen 
iaz, baina, urte askoan egin den 
moduan, Jose Arana gunearen 
ondoan, erreka alboan egingo 
da, eta aurten hogeigarren urtez 
ospatuko da gaztetxoei zuzen-
duta dagoen lehiaketa.

sei gazta saltzaile, lehian
Gazta dastatzea eta txapelketa 
ere izango da aurten, 11:00etan, 
Santa Marina plazan. Horreta-
rako, ferian izango diren sei 
gazta-saltzaile lehiatuko dira 
gazta onena norena den jakite-

ko lehiaketan. Hamargarren 
aldia izango da lehiaketa hau 
egingo dena. Honekin batera, 
ohiturari jarraituz, postuak jar-
tzen dituzten nekazari eta arti-
sauen artean sariak banatuko 
dira. Hau, gazta txapelketarekin 

batera, 14:00etan izango da, txar-
telen zozketarekin bat.

euskal dantza tradizionalak 
Ferian, ohikoak diren euskal 
dantza tradizionalak ere ez dira 
faltako zapatuan. Hala ere, pla-

zan egin beharrean, Gorosarrin 
egingo dituzte, 12:00etan. 6 eta 
16 urte arteko 30 dantzari ingu-
ruk erakustaldia egingo dute 
eta herritarrek Eskoriatzako 
dantza taldearen euskal dantza 
tradizionalez gozatzeko aukera 
izango dute.

bertsoak, balkoitik 
Andoni Egaña eta Amets Arza-
llus bertsolariak ere batuko dira 
festara. 13:00etan, Arizmendiko 
Jose Arana guneko balkoira 
igoko dira, eta bertatik hainbat 
bertso botako dituzte. Gainera, 
Oihana eta Haizea Arana ber-
tsolari eskoriatzarrak batuko 
zaizkie beraiei. "Jose Arana gu-
nean obrak egin genituen, eta 
eraikinari merezi duen prota-
gonismoa eman nahi diogu; hala, 
bertsolariek balkoitik botako 
dituzte bertsoak, eta aranatarrak 
batuko zaizkie. Bestalde, ikas-

tolako patioan puzgarriak ere 
izango dira txikitxoentzat…", 
adierazi du Aguadok.

Berrikuntza nagusia herri baz-
kariarena da. Urtero frontoian 
egin izan ohi da, baina edizio 
honetan Zuk ekarri zuk jan for-
matua erabilita izango da.  Ize-
nak dioen moduan, nork bere 
jana eraman beharko du. Baz-
karirako plazan jarriko dituzte 
mahaiak eta aulkiak.

Egunari amaiera emateko, 
berriz, azken urteotan ferian 
errotu den txapelketa izango da, 
plazan: txapel jaurtiketa hain 
zuzen ere. Aurtengoa seigarren 
aldia izango da, eta egunean 
bertan eman beharko da izena, 
txapelketa hasi aurretik. Egu-
raldiari dagokionez,  iragarpena 
ez da oso ona, eta, euria egiten 
badu, hainbat ekintza frontoian 
egingo dira.

iazko ferian, arbiñosteko bidegurutze ondotik ateratako argazkian, herritarrak postuak ikusten. Imanol SorIano

21. Ferixie, 
berrikuntzekin

hErrI BazkarIa 
Plazan EgIngo da; 
aurTEn, nork BErE 
janarIa EraMan 
BEharko du

zapatuan, 21. Eskoriatza Ferixie izango da, eta, egitarauan hainbat aldaketa egin 
dituzte. karpa bi jarriko dituzte: Herriko Plazan eta santa marinan; batean, elikagaien 
postuak batuko dira eta bestean, aldiz, artisauena

azoka eguneko herri bazkaria Joseba Iñurrategi pilotalekuan izan 
ohi da normalean, baina aurten, beste formatu batean eta beste 
leku batean egitea pentsatu dute antolatzaileek, berrikuntza gisa. 
Hala, bazkarirako txartela erosi eta bazkaltzera joan beharrean, 
nork bere janaria eraman eta jateko aukera izango du Herriko 
Plazan jarriko den karpan.

15:00etan izango da Zuk ekarri zuk jan bazkaria, eta bertara 
joan nahi duenak mahaiak eta aulkiak izango ditu erabilgarri. Hala 
ere, mahai erreserba egitea gomendatu du feriako antolakuntza 
taldeak, eta, horretarako, 618 00 90 74 telefono zenbakira deitu 
beharko da, zenbat pertsonarendako erreserba egin nahi den 
adieraziz.

'zuk ekarri zuk jan' bazkaria

• 09:30 Txistulariekin 
kalejira.

• 10:00 Feriaren hasiera. 
(baserriko produktu eta 
elikagaiak, artisautza, 
tresneria…)

• 10:15 xx. txorimalo 
lehiaketa.

• 11:00 x. gazta dastatzea 
eta txapelketa Santa 
marina plazan.

• 11:30 kalejira 
trikitilariekin.

• 12:00 eskoriatzako 
dantza taldea gorosarri 
plazan.

• 13:00 andoni egaña eta 
amets arzallus 
bertsolariak Jose aranan.

• 14:00 Sari banaketa eta 
txartelen zozketa.

• 15:00 Zuk ekarri zuk  
jan bazkaria Herriko 
Plazan.

• 18:00 VI. txapel 
jaurtiketa txapelketa.

Feriak 
egitarau 
zabala
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TxomIn madIna

Kirol Elkartearen eguna, bikain
Pasa den zapatuan ospatutako eskoriatzako kirol elkartearen eguna 
arrakastatsua izan da aurten ere. elkartea kiroldegitik atera eta herrira 
gerturatzeko asmoarekin antolatutako jaiegunean, bikain aritu ziren elkarteko 
arduradun, entrenatzaile, jokalari, guraso eta herritarrak. Hala, hainbat jolas 
egin zituzten plazan, eta bazkarian, berriz, 200 bat herritar batu ziren.

Imanol Beloki Eskoriatza
Gabez Takarraran, Eskoriatza-
ko gaueko mendi lasterketa, 
ekainaren 10ean izango da, eta 
maiatzaren 4tik aukera dago 
izena emateko, kirolprobak web-
gunean. Hala ere, ekainaren 9ra 
arte egongo da aukera izena 
emateko, eta egunean bertan 
ere eman ahal izango da, bost 
euro gehiago ordainduz.

Lasterketa berezia da, Euskal 
Herrian egiten den lehenengo 
gaueko lasterketa, ondoren bes-
te hainbat herritara zabaldu 
dena. Aurten, berrikuntzak ere 
jarri dituzte, lasterketa hobetze 
aldera.

berrikuntzak 
Orain arte eguzki izpiekin kar-
gatzen diren lanparak erabili 
izan dituzte bidea argiztatzeko, 
eta aurten, hauez gain, barra-
txoak ere erabiliko dituzte. Ho-
nela azaldu du Iñaki Uribetxe-
berriak, Gabez Takarraranen 
antolaketa taldeko kideak: "Lai-
noarekin korrikalariak ez gal-

tzeko bide argitu behar da, eta 
aurten, lanparez gain, barratxo 
fluoreszenteak erabiliko ditugu, 
bidean 50 metrora."

lexargaratera azkarren 
Urtero egin izan da Herriko 
Plazatik Atxorrotxera zein az-
karren igoko apustua; aurten, 
aldiz, Lexargaratera azkarren 
zein igo neurtuko da, plazatik 
bertarako sei kilometroko bidea 
neurtuz; bideak 700 metroko 
desnibela du. Herritar azkarre-
naren denbora asmatuz gero, 
urdaiazpikoa jasoko dute opari 
gisa.

urteroko ezaugarriak 
23:00etan hasiko da lasterketa, 
eta 1.200 metroko desnibel po-

sitiboa eta 1.200 metroko desni-
bel negatiboa izango du laster-
ketak. 18 urtetik beherako ka-
tegoriakoek bederatzi kilome-
troko bidea egin beharko dute; 
18 urtetik gorakoek, berriz, 23 
kilometrokoa, eta betiko ibilbi-
de bera egingo da.

korrikalari berrien bila 
Urtero, Eskoriatzako zein bai-
larako aurpegi ezagunak izaten 
dira lasterketan. Eta bidea eza-
gutzea gomendatzen du antola-
kuntza taldeak. Hala ere, laster-
keta zabaldu gura dute antola-
tzaileek, eta inoiz parte hartu 
ez dutenei ere dei egiten diete 
parte hartzeko. "Ia edizio guz-
tietan jende berberak hartzen 
du parte lasterketan, eta aurpe-
gi berriak izatea ere nahiko 
genuke".

Antolakuntzak parte hartu 
nahi dutenei lehenbailehen ize-
na emateko dei egin nahi die, 
prestaketa lanak hobeto egiteko 
eta azken orduko sorpresarik 
ez izateko.

antolatzaileek ibarraundi museoan egin zuten aurtengo edizioaren berri emateko prentsaurrekoa. Imanol BelokI

lexargaratera erronka 
egingo da edizio honetan
gabez takarraran-en zazpigarren edizioa ekainaren 10ean izango da. Banakako 
kirolarien balioak zabaltzea, herrian giroa sortzea eta kanpotarrei Eskoriatza eta 
bertako mendiak ezagutaraztea helburu ditu gaueko lasterketak

korrIkalarIak Ez 
galTzEko, 50 
METroan BEhIn 
argIzTaTuTa Egongo 
da BIdEa

eskoriatzako gaztelekukoen argazki irabazlea. eSkorIaTzako gazTelekua

'instan1ean' lehiaketako 
irabazleak, Eskoriatzakoak
gazteleku onenaren saria irabazi dute, 'sarean 
harrapaturik' izeneko argazkiarekin

I.B Eskoriatza
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gazteria Zuzendaritzak antola-
tutako Instan1ean Instangrame-
ko argazki eta bideo lehiaketan, 
Eskoriatzako gaztelekuak jaso 
du gazteleku onenaren saria, 
Sarean harrapaturik izeneko 
argazkiarekin.

Instant1ean hiritartasun digi-
tala nerabeekin lantzeko kan-
paina da, gazteengan teknolo-
giaren erabilera sanoa izateko 
helburua duena. Hala, bailarako 
gaztelekuek parte hartu dute 
kanpainan, eta Eskoriatzara 
joan da sari nagusia.

Martxotik maiatzera bitartean 
eraman da aurrera kanpaina 
nerabeen artean teknologia be-
rrien erabilera arduratsua sus-
tatzeko kanpaina, hain zuzen 
ere. Argazki rallyak, gurasoen-
tzat zuzendutako hitzaldiak, 
argazkilaritza ikastaroak, nera-
beentzako hitzaldiak eta gisa 
horretako hainbat ekintza an-
tolatu dira egitasmoaren barruan.

sari banaketa, Tabakaleran 
Ekainaren 10ean, lehiaketaren 
sari-banaketa festa ospatuko da, 
17:00etan; Tabakaleran izango 
da hori.
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Imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Kuatruena auzoan 
Aste Santuaren bueltan hasi 
ziren haurrentzako parkea egi-
ten, eta pasa den egubakoitzean 
amaitu zituzten lanak. Herritik 
aldenduta dagoen urbanizazioa-
ri bizitza ematea eta bertako 
bizilagunek egindako eskaera 
gauzatzea izan du helburu obra 
horrek, eta dagoeneko erabilga-
rri dago.

2017ko aurrekontuetan plan-
teatutako obra hori egiteko, 
Kuatruena auzoko bizilagunekin 
adostu zuen Udalak bertan zer 
egin, eta berritzailea egin dute, 
gainera,  osorik egurrezkoa dena, 
eta material sintetikoak erabili 
barik, hain zuzen ere.

material sintetiko barik
Bi zatitan banatu dute obra, eta, 
lehenengo zatia eginda, datorren 
urtean beste zatiari ekingo dio-
te; hau da, oraingoz, hiru joko 
eta iturria jarri dituzte Kuatrue-
nako haur parkean, eta datorren 
urtean beste bi joko jartzea da 
Udalaren asmoa. "Bizilagunekin 
adostutako lehenengo zatia egin 
dugu. Kampan enpresak egin 
ditu jokoak, eta 17.923 euro kos-
tatu zaigu. Lurra egokitzeaz, 
berriz, Ramel Eraikuntzak en-
presa arduratu da, eta 11.281 
euro gastatu ditugu horretan… 

hala ere, azpimarratzekoa da ez 
dugula material sintetikorik 
erabili parkea egiteko", adiera-
zi du Josu Ezkurdiak, Hirigintza 
eta Mugikortasun batzordebu-
ruak. 

egurrak, ziurtagiria
Haur parkea egurrezkoa da, eta 
Udalak Kampan enpresari ego-
kitu dio parkea egitea inguru-
menarekin konprometituta da-
goen enpresa delako, besteak 
beste. Hain zuzen ere, FSC ziur-
tagiria dauka (Basogintzako 
Administrazio Batzordea); hala, 

basoak modu egokienean ges-
tionatzen dituzte, ingurumena 
ahalik eta gutxien kaltetuz.

Horrez gainera, parkearen 
lurra, gomazkoa beharrean, 
hartxintxarrez beteta dago, ma-
terial sintetiko gabekoa, natu-
ralagoa. 

Txakurrik ez
Txakurrek haur parke barrura 
sartzea debekatuta izango dute, 
eta, horretarako, hesia jarri dio-
te parkeari. Hain zuzen ere, 
txakur kakak parke barruan 
ager ez daitezen.

kuatruenako jolas parkea amaituta. I.B

Tipologia konstruktibo 
berritzailea duen parkea
kuatruena auzoan material sintetiko bako haurrentzako parkea egin berri dute, eta 
dagoeneko erabilgarri dago. Hainbat jolas eta iturri bat jarri dituzte eremu itxi batean, 
eta datorren urtera begira jolas eremua handitzea dute helburu

Luis Ezeiza herri eskolaren jaia 
ekainaren 10ean izango da, eta 
bi gunetan banatuko da festa: 
goizean plazan izango dira ekin-
tzak eta arratsaldean eskolako 
patioan jarraituko du festak. 
Aurreko astean, aldiz, kultura 
astea ospatuko dute.

Luis Ezeiza eskolako jaierako 
egitarau ederra prestatu dute: 
batetik, Herriko Plazan, ikuski-

zuna eskainiko dute eskolako 
gaztetxoek, 11:00etan, eta 
13:00etan, berriz, tailerrak izan-
go dituzte: aurpegia margotzea, 
maskarak, txapak, diru-zorroak 
egitea, eta abar. 

14:00etan bazkaria izango da 
eskolako patioan, eta arratsal-
dean, eskolako patioan jarrai-
tuko du jaiak. 15:30etik aurrera, 
puzgarriak, disko edo apar fes-
ta eguraldiaren arabera… izan-
go dira, besteak beste. Eguraldi 
txarra eginez gero, ekintzak 
frontoian izango dira.

Ekainaren 10ean 
izango da luis Ezeiza 
eskolako jaia

Hezkuntza Foruak antolatuta, 
09:30ean Huhezi unibertsitateko 
aparkalekuan batuta, irteera 
egingo dute domekan, Trebiñu-
ko Laño kobazulora. Hiru ordu-
ko mendi ibilaldia eta 6,76 kilo-
metroko bidea egingo dute ber-
taratzen direnek. Familia ba-
koitzak bere autoa eraman 
beharko du, eta ez dago irteera-
rako izena eman beharrik.

trebiñuko laño 
kobazulora mendi 
irteera, domekan

eskolako haurrak hondakinen ekarpen gunean. roBerTo oTazu

Eskolako haurrek hondakinen 
gaineko argibideak jaso dituzte
Hondakinen bereizketa, baserriko eta auzo-konpostaren 
gestioa nola egiten den… erakutsi diete haurrei 

Imanol Beloki lEintz gatzaga
Maiatzaren lehen astean eman 
zioten hasiera Leintz Gatzagan 
Ingurumen Asteari. Hainbat 
ekintza egin zituzten orduan, 
baina oraindik beste hainbat 
hitzordu dituzte egiteko. 

Martitzenean, eskolara eraman 
zuten hondakinen gaia, eta hau-
rrei etxeko hondakinak bereiz-
ten erakusteaz batera, herrian 
konpostak duen funtzionamen-
duaren nondik norakoak hela-
razi zizkieten. Honela adierazi 
du Roberto Otazuk, Zerbitzu eta 
Hirigintza arloko zinegotziak: 
"Herrian egiten dugun auzo-kon-

postaren gestioa eta baserrietan 
egiten dena erakutsi diegu hau-
rrei, eta hondakinak bereiztea-
ren garrantzia ere azpimarratu 
diegu. Amaitzeko, bertako kon-
posta poltsatxo batean banatu 
genien etxeko loreontzi, eta aba-
rretan erabiltzeko." 

Hondakinen karakterizazioa 
Astelehenean emango diote 
amaiera Ingurumen asteari. 
Horretarako, ekarpen gunetik 
hondakin ezberdinetako edu-
kiontziak atera eta hondakinen 
karakterizazioa nolakoa den 
aztertuko dute.

I.B lEintz gatzaga
Labetik atera berri dute Are-
txabaletako eta Leintz Gatza-
gako Criminal Remains talde-
koek disko berria, Walking on 
the same old road izenekoa, hain 
zuzen ere.

Beraien punk-oi! estiloa man-
tenduz, Basaurin grabatu zuten, 
Luberri estudioan, iaz, uztailean; 
hala ere, aste honetan kaleratu 
dute diskoa. Honela azaldu du 
Beñat Agirreurreta gitarra-jo-
leak: "Ia urtebete pasa da diskoa 
grabatu genuenetik, baina edi-
zio lanak, marrazkiak, kopiak… 

direla-eta, aste honetan bukatu 
dugu. Zortzi kantu ditu gure 
lan berriak, eta horietako bat, 
Nealta Fola taldearen bertsio 
bat da. Diskoaren aurkezpena, 
berriz, ekainaren 16an Arrasa-
teko gaztetxean egingo dugu…".

Diskoa bailarako hainbat le-
kutan dago salgai dagoeneko, 
bost eurotan: Gatzagan, Labi-
dean; Eskoriatzan, Hotelean eta 
Nairan; Aretxabaletan, Txikin, 
Haizean eta Kixkorren; Arra-
saten, Daten eta Taupan; eta 
Bergaran, Arrano tabernan, 
hain zuzen ere.

criminal remains-en 'Walking on 
the same old road' diskoa, kalean
Jose ayudarte eta Beñat agirreurreta gatzagarrek iregi, 
sanchez eta zugasti aretxabaletarrekin batera aterata
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aITor agIrIano

Azken jai arrakastatsua
aramaioko San martin eskolako patioan elkartu ziren pasa den zapatuan 
leintz eskola kiroleko hainbat ikasle. maila ezberdinetan banatuta, herri 
kirolak, sokasaltoa, petanka eta halako kirol jarduerak burutu zituzten. 
ondoren, zumba erakustaldia egon zen, eta, amaitzeko, ikasleen artean 
hainbat oparien zozketa egin zuten.

Ez harrotu

Egunak aztoratuta hasten ditudan aldiro, ez harrotu esango 
didate gurasoek, lagunek, irakasleek. Barre egin eta farmaziei 
botako diet errua, anfeta gehiegi sartzearren eztularen 
kontrako piluletan. Gozoki dendei azukre gehiegi saltzearren 
haurtzaroan.

Lotsatzen nauzu entzun eta sentipen hori kulturala dela 
azalduko dizut. Esango dizut iparraldeko herrialdeetako jendea 
ez dela sentipen hori azaltzeko gai eta vergüenza ajena delakoa 
ezin dela euskarara itzuli. Agian, lotsatzen zaituen horrekin 
identifikatuta sentitzen zarelako gertatzen zaizula, harrotzen 
ez zaituen kolektibo baten barruan kokatzen duzulako zure 
burua.

Eta esango nuke ez harrotu esaten didazula, lotsak bultzatuta 
baino, agian, zure ezintasunek egotzitako ziurtasun-gabeziak 
estutu zaituelako. Kasu honetan, ez harrotu hori izango da 
zure jazarpen tresna. Entzun izan dut umorea egin ei dela 
eduki bat barneratuta duzunean, eta ez harrotu eguneroko 
gauza denean, eraginkortasuna galtzen du, zorionez.

nirE ustEz

mAiDEr AlDAi

Eneko azurmendi aramaio
Kuadrilla osoko belaunaldi ez-
berdinetako emakumeak biltzea 
da topaketa horren helburua, 
Berdintasun teknikari Araitz 
Palaciosen esanetan. "Bailarako 
emakumeen sozializazioa eta 
beraien arteko harremanak bul-
tzatu nahi ditugu, betiere, ikus-
pegi feministatik begiratuta 
emakumeen egoera kontuan 
hartuta", azaldu du.

Orain arte Kultura eta Kirol 
sailek antolatu izan dute topa-
keta hau, gizarte laguntzaileen 
kolaborazioarekin. Aurten, hala 
ere, Berdintasun Saila dagoela 
kontuan hartuta, haren esku 
gelditu da antolakuntza. Hori 
dela eta, genero ikuspegiari ga-
rrantzi handiagoa eman nahi 
izan zaio, Palaciosen esanetan.

Aurtengo gaia Emakumeak eta 
kirola izango da. "Aurtengo to-
paketaren bitartez lortu nahi 
dena da kirol munduan emaku-
meek daukaten egoeraren berri 
ematea. Izan ere, oraindik dis-
kriminazio handia dago esta-

mentu desberdinetan. Helburu 
hori lortzeko, ekintza ezberdinak 
egingo dira", dio Palaciosek.

Hiru ekintza 
16:30ean hasiko da topaketa. Las 
Pelotaris izeneko film laburra 
proiektatuko da, euskaraz, gaz-
telaniaz eta frantsesez. "Hemen-
go jendea bakarrik ez, atzerriko 
jendea ere etortzera animatu 
nahi dugu, haiek ere euren bu-
rua identifikatuta sentitu deza-
ten". Emakume pilotarien his-
toria kontatzen du film honek, 
bai Euskal Herrian, bai Fran-
tzian, baita Amerikan ere.

Ondoren, mahai-inguru bat 
egingo da, Gorbeialdeko Kua-
drillako emakume kirolari ez-
berdinekin: Conchi Saez de Zai-

tegi frankismo garaiko frontenis 
jokalaria –legutiarra–; Izarrako 
Uluka Rolley Derby talde femi-
nistako kideak –talde honek 
kirola erabiltzen du emakumeen 
ahalduntzea bideratzeko– eta 
Arane Uriarte, gaur egun Zuia-
ko saskibaloi entrenatzailea eta 
bere garaian saskibaloi jokala-
ri profesionala izandakoa.

Hori amaitzean, aipatutako 
talde feministako kideek kirol 
erakustaldia egingo dute. "Be-
raiek egiten dutena ez da oso 
ezaguna, eta hori ezagutarazte-
ko helburua izango du erakus-
taldiak", adierazi du Palaciosek.

Erakustaldiaren ostean, topa-
ketari amaiera emateko, luntxa 
egongo da. 

autobusa dohainik 
Autobus zerbitzua egongo da 
Zigoitiara, doan. 15:40etan ir-
tengo da, San Martin eskolatik. 
Antolakuntzak topaketara ger-
turatzeko deia zabaldu nahi izan 
du. "Etor daitezela, ateak zaba-
lik ditugu".

'Las pelotaris' filmaren irudi bat. danIel BurguI IguzkIza

Emakumeak eta kirola 
aztergai gaur zigoitian
xxii. Emakumeen topaketa egingo dute gaur, egubakoitza, zigoitian, gorbeialdeko 
kuadrillako Berdintasun sailak antolatuta; 16:30ean hasita, film labur baten 
proiekzioa, mahai-ingurua eta kirol erakustaldia egongo dira, pilotalekuan

aurTEngo hElBurua 
da kIrol Munduan 
EMakuMEEk duTEn 
EgoErarEn BErrI 
EMaTEa 

Aspaldiko tradizioari eutsiz, 
Santikurtz eguna egingo dute 
domekan, Arexola eta Arriola 
auzoek antolatuta.

12:00etan meza egingo dute 
Santikurtz ermitan bertan, eta 
ondoren, salda eta txorixoa ja-
teko aukera egongo da beheko 
txabolan, trikitilarien musikaz 
giroturik. Antolatzaileek berta-
ratzeko dei egin dute.

santikurtz eguna 
egingo dute etzi, 
domeka

Ekainean Sastiñan egongo diren 
kontzertuen egitaraua prest   
dauka Udalak. 20:00etan izango 
dira kontzertu guztiak eta gaur 
izango da lehenengoa, One Day 
taldearen eskutik. Hurrengo 
asteetan Mas de lo mismo, Un-
plugg and roll eta Azkaiter Pelox 
taldeen emanaldiak izango dira, 
eguraldi onarekin kanpoan, bes-
tela barruan.

Ekainean lau 
kontzertu hartuko 
ditu sastiñak



goiena aLdizkaria  2017-06-02  EguBakoitza aramaio      23

Maider Unda omentzeko Kirol 
Olinpiadak hasi dira dagoeneko. 
Bihar –zapatua– mus eta briska 
txapelketetako finalak jokatuko 
dira Jubilatuen Elkartean, 
17:00etan.

Irabazleendako saria hau izan-
go da: herriko jatetxe batean 
afaria eta ardo botila bana.

Bigarren sailkatzen den biko-
teak, berriz, Aramaioko produk-
tuekin osatutako otarre bana 
irabaziko du.

Esan behar da aurreko aste-
buruetan kanporaketak egiten 
aritu direla herriko auzoetan, 
maiatzean hasita, eta, ibarrekoez 
gain, auzoetako ordezkariak ere 
egongo dira bihar jokatuko den 
finalean.

mus eta briska 
txapelketetako 
finalak, bihar

San Martin jaietako kartel lehia-
ketan parte hartu nahi duenak 
gaur 13:00ak baino lehen aur-
keztu beharko du bere proposa-
mena udaletxean.

Bi kategoria daude –helduena 
zein haurrena– eta edonork har-
tu dezake parte. Pertsona ba-
koitzak bi lan aurkeztu ahal 
izango ditu, gehienez, eta pro-
posamen guztiek, originalak 
izateaz gain, San Martin Jaiak 
2017. Ekainak 30 eta uztailak 
1,2 eta 3 testua eraman beharko 
dute euren baitan.

Haurren kategorian, irabaz-
learentzat 60 euro izango dira 
eta helduen kategorian, berriz, 
irabazleak 150 euro eramango 
ditu.

Gaur da azken eguna 
kartel lehiaketan 
parte hartzeko

Eneko azurmendi aramaio
Papargorri abesbatzak zozketa 
bat antolatu du maiatzean, tal-
deari laguntza ekonomikoa ema-
teko helburuarekin, egubakoi-
tzero ONCEko kupoian irten-
dako azken hiru zifrak Aramaio-
ko produktuz osatutako saski 
batekin sarituz. "Kostatu ere 
egiten zaigu abesbatza aurrera 
ateratzea; izan ere, haurrei ez 
diegu kobratu nahi abesbatzan 
aritzeagatik, eta horregatik egi-
ten ditugu zozketa hauek. Ez 
dugu diru askorik lortzen, diru 
gehiena sarietara bideratzen 
delako, baina herritarrak ani-
matzen dira eta umeei ilusioa 
egiten die sarituak egoteak", 
azaldu du Blanca Mendialduak, 
abesbatzako lehendakari eta 
bultzatzaileak.

Hala, maiatzaren 5ean 133 izan 
zen zenbaki saritua eta saskia 
Garazi Kortabarriarentzat izan 
zen; maiatzaren 12an, Garazi 
Kortazarrek eraman zuen saskia, 
702 zenbakiarekin; 19ko zozketan 
Idoia Asurmendi izan zen sari-

tua, 324 zenbakiarekin, eta, az-
kenik, pasa den egubakoitzean,  
Angel Mari Lopez de Bergarak 
jaso zuen saskia, 441 zenbaki 
sarituarekin. 

Hamabost urte 
Duela hamabost urte sortu zen 
Papargorri abesbatza Aramaion, 
eta ordutik herriko abeslarien 
"harrobi" lana egiten duela esan 
daiteke. "Ondo ikasi dute abes-
ten eta ikasitakoa oso aberas-
garria gertatzen ari zaie orain. 
Bizi guztirako gelditzen zaie 
hori eta gure ekintzarik inpor-
tanteena hor dago", adierazi du 
Mendialduak. Izan ere, 7-8 ur-
terekin hasten dira haurrak 
abesbatzan, baina nerabezaroan, 
gehienek utzi egiten dute. "Jen-

de askok abesbatza uzten du, 
baina zoragarri kantatuz irteten 
dira hemendik. Batzuk rock 
taldeetara joaten dira, beste ba-
tzuk trikiti taldeetara, kantu 
klasikoari ere heltzen diote bes-
te batzuek... denetarik dago eta 
oro har, emaitza polita da", azal-
du du Mendialduak. Abesbatza-
tik pasatutako batzuek modu 
profesionalean dihardutela na-
barmendu du lehendakariak.

Gaur egun, 25-30 ikasle inguru 
ari dira Papargorrin, nahiz eta, 
Mendialduak adierazi duen mo-
duan, nahiko zifra ezegonkorra 
den hori. Hiru taldetan banatu-
ta daude ikasleak.

jaietako emanaldia 
Ekainaren 29an, San Martin 
jaiak hasi baino egun bat lehe-
nago, emanaldia eskainiko du 
Papargorri abesbatzak, kultura 
etxean. "Iaz probatu genuen jaiak 
hasi baino lehenago egitea, la-
saiago ibiltzeko. Jendeari gus-
tatu egin zitzaion eta aurten ere 
horrela egingo dugu".

arrakastatsuak izan dira 
Papargorriren zozketak
garazi kortabarria, garazi kortazar, idoia asurmendi eta angel mari lopez de Bergara 
izan dira Papargorri abesbatzak antolatutako zozketako lau sarituak; argazkietan 
ikusten denez, aramaioko produktuekin osaturiko saski bana eraman dute etxera

garazi kortazar, ibonek, anjek eta alaitzek lagunduta . PaPargorrI

garazi kortabarria bere anaia aratzekin. PaPargorrI

idoia asurmendi. PaPargorrI a.M. Lopez de Bergara. PaPargorrI

duEla haMaBoST 
urTE SorTu zEn 
aBESBaTza ETa gaur 
Egun 25-30 IkaSlE 
Inguru dITu

e.a.

Kruzeta, asfaltatuta
aramaioko udalak iaz egin zion eskaera arabako Foru 
aldundiari, kruzeta gainera doan bidea konpontzeko, 
eta dagoeneko bukatu dute bigarren zatia ere. kruzeta 
gainetik legutiorako bidea konpontzeaz gain, Ibarrako 
saihesbidean ere egin dira konponketa batzuk.

era berean, udalak Foru aldundiari bere eskaera 
aintzat hartu eta fase ezberdinetan aramaioko 
errepideak konpontzea eskertu nahi izan dio, 
udalerriko azpiegiturak eta zerbitzuak mantendu eta 
hobetzeko ahaleginean.
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TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

jokin Bereziartua BErgara
Mahai baten bueltan sortutako 
ideiak hartu du forma, erreali-
tate bihurtu da. Elosuko txon-
dorrari asteon eman diote su 
eta aurreikuspena da auzoko 
Otaba jaietan, ekainaren 17ko 
asteburuan, ateratzea ikatza jai 
giroan.  60 bat urte badira txon-
dorrik ez zela egiten Elosuan, 
eta, antzinako lanbideak berres-
kuratzeko asmoz, Iñigo Zubeldia 
auzo-alkatearen ekimenari eta 
auzoko edadetuenen ezagutzari 
zein ezinbesteko laguntza esker, 
erronkari heldu diote. 

su emanda, hogei egunez zain
Auzo guztia inplikatu da proiek-
tuan, baina, bereziki, Manuel 
Oruesagasti, Jabier Osa, Jose 
Inazio Muguruza, Martin Lete, 
Julio Igartua eta Patxi Larraña-
ga izan dira txondorra erreali-
tate bihurtzearen errudun na-
gusiak. "Haiei esker egin dugu, 
galanta egin dugu. Neurri batean, 
parke tematiko bihurtu nahi 
izan dugu. Pago artean gaude, 
paraje ederrean, eta badu zentzua 
hemen txondorra eraikitzeak", 
dio Zubeldiak. Txondorrak ikus-
mina piztu du auzoan, baita au-

zotik kanpo ere. Ez da gutxiago-
rako. Ofizioa ekinaz ikasi duela 
dio auzo-alkateak: "Egun ederra 
izan da gaurkoa [astelehena], su 
eman diogun eguna. Txondorra 
lehengo erara egiteak lan galan-
ta dakar, itzela da". Txondorra 
pizteko egunean jende asko ber-
taratu zen; orain, auzoko jaiak 
heldu arte txondorraren ondoan 
eraiki duten etxolan egongo dira 
txondorrak pixkanaka su har 
dezan, ikatza behar den moduan 
atera dezaten. Izan ere, ekaina-
ren 17ra bitartean txondorrak 
24 orduko zaintza beharko du. 
Txandak ondo zehaztuta egon 
beharko dira, beraz.  

Haizeteak botatako zuhaitza 
"Duela hiru urte, Soraluzeko 
Txurruka jatetxean lagunartean 
bazkaltzen ari ginela, burua be-
rotzen hasi ginen bata besteari. 
Lagun batek esan zigun txondo-
rra egiten bagenuen egurra de-
balde emango zigula... Baina 
orduan ez ginen animatu", gogo-
ratzen du Manuel Oruesagastik. 
Iazko errege kabalgataren ostean 
afaltzen ari zirela, ordea, beste 
auzotar batek arkumea jarriko 
zuela adierazi zien: "Esan zigun 
jarriko zuela arkume bat egite-
rakoan eta beste bat [ikatza] ate-
ratzerakoan. Orain jakin dugu 
arkumeak gertu dituela". 

Hori bai, arkumearen pizga-
rria izanda ere, egurra sendo 
behar zuten txondorra altxatu 
ahal izateko... Eta orduan, otsai-
lean, haizete batek auzoko zuhai-
tzik handiena bota zuen, txon-
dorra eraiki duten lekuan ber-
tan. "Orduan bai animatu gine-
la txondorra egitera. Barruan 
hamar tona egur egongo dira, 
gutxi gorabehera", dio Oruesa-
gastik. Txondorra gertatzen 
hamazortzi bat egun egin di-
tuzte, asteburuak aprobetxatzen, 

bereziki, auzotarren "boronda-
terik onenarekin". 

Edozelan ere, eraikitzen eta 
su behar den moduan emateko 
lanean gidari Patxi Larrañaga 
aritu da, bereziki, hura da-eta 
"aditua". Larrañagak gogoratzen 
duenez, 1960ko hamarkadan egin 
zen azken txondorra Elosuan: 
"20 bat urte nituenean, gogoan 
dut baserri batzuek urtean hiru 
edo lau txondor egiten zituztela". 
Larrañagaren arabera, lan han-
dia bai, baina txondorra egiteak 
ez dauka misteriorik: "Lanik 
txarrena egurra elkartzea izaten 
zen. Auzolanean egiten zen, ha-
rreman ona zuten hiru edo lau 
baserriren artean. Gero, baserri 
bakoitzak berea egiten zuen". 

1.500 kilo ikatz ateratzeko asmoa
Ikatz ona ateratzeko egur ona 
sartu behar, baina Elosuko pa-
goekin hori bermatuta dute. 
Baina zenbat ikatz aterako dute? 
Honela erantzun du Larrañagak: 
"1.500 bat kilo irtengo direla uste 
dugu. Bere garaian txikia egiten 
genuen guk eta 1.000 kilo atera-
tzen genituen. Hau handiagoa 
da". Bi metro eta erdiko altuera 
eta 22 metroko zirkunferentzia 
ditu, hain justu. Larrañaga bera 
ere badabil zaindari lanetan. 
"Ezustekorik ez badago, zaintza
-lan handirik ez du eskatzen. 
Dena ondo badoa, ondoan etzan 
eta lo egitea onena [Barre]". 

Txondorgileek dei egin diete 
herritarrei eta Bergarako ikas-
leei Elosura igo eta "parke te-
matikoa" bisita dezaten. 

ezkerretik hasita: zubeldia, osa, Lete, oruesagasti, Muguruza, igartua, alberdi eta Larrañaga –txondorraren gainean–. Imanol BelokI

Txondorrak hartu du su, 
iraganeko kea dariola
astelehenean piztu ostean, ekainaren 17ko Elosuko jaietan aterako dute ikatza festa 
giroan; txondorra egiten dakiten auzotarren arabera, hamar tona egur sartu dituzte bi 
metro eta erdiko txondorra egiteko, eta 1.500 kilo ikatz ateratzea aurreikusten dute 

BI METro ETa ErdIko 
alTuEra ETa 22 
METroko 
zIrkunFErEnTzIa 
dauka TXondorrakBertako pago baten egurra erabili dute. I.B.
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nekolalde, 16. urretxu (gipuzkoa) 
Tel. / Faxa: 943721403 / 943 72 14 13

www.jmiparragirre.eus 
012286aa@hezkuntza.net

Lehiaketan parte hartzeko, Udal 
Liburutegian –08:30etik 20:30era 
edo 943 77 91 62– edo www.ber-
gara.eus webgunean eman dai-
teke izena; lehiaketaren arauak 
ere atari horretan daude ikusgai. 
Sari banaketa uztailaren 5ean 
egingo da Oxirondoko eguazte-
neko azokan; irabazleak 400 euro 
jasoko ditu herriko dendetan 
gastatzeko bonutan eta bigarre-
nak, berriz, 200 euro. 

Balkoiak eta leihoak 
apaintzeko lehiaketa, 
ekainaren 12ra arte

Balkoia, apainduta. goIena

Uztailaren 2rako San Martzial-
go  zelaiko kantinaren eta txos-
naren ustiaketa esleitzeko ple-
guak onartu ditu Udalak. Hala, 
irabazi asmorik gabeko herriko 
elkarte edo talde interesatuek 
aukera izango dute eskaera aur-
kezteko, ekainaren 14a baino 
lehen –12:00ak arte–. Eskaera 
orriak eta pleguak www.berga-
ra.eus webgunean jaso daitezke.

san martzial jaietako 
txosna eta kantina 
ustiatzeko eskaera

jokin Bereziartua BErgara
Amaitu da atzerako kontua, 
heldu dira Pentekosteak. Gaur, 
Bergara Kirol Elkartearen futbol 
saileko lehen taldeko jokalariek 
suziria bota eta Bitorianatxo 
udaletxera jaistean (20:00) egin-
go du eztanda festak, eta ekai-
naren 6an Bitorianatxok kon-
trako bidea egin arte (20:00) ez 
da aspertzeko astirik izango 
Bergaran. Izan ere, duela sei bat 
hilabetetik lanean aritu den jai 
batzordeak adin guztiei begira-
ko askotariko ekintzak antolatu 
ditu, 129.000 euroko gastu-au-
rreikuspenarekin. Bergarar asko 
eta asko zerura begira egongo 
dira, eguraldi iragarpenak ez 
dira-eta onenak. Euria bada ere, 
festa girorik ez da faltako. 

Egitarauaren lehen protago-
nistak herriko futbolariak izan-
go dira. "Argi genuen herriko 
kirolariei errekonozimendua 
egingo geniela. Azken urteetan 
hainbat kirolari aipagarri izan 
ditugu Bergaran; Athleticeko 
jokalari Vanessa Gimbert, bi-
nakako txapeldun izan den Beñat 
Rezusta pilotaria, eslalom txa-
pelketan bigarren saria eskura-
tu duen Aritz Bikuña... Uste dut 
momentua zela herriko kirolariei 
nolabaiteko errekonozimendua 
egiteko", adierazi du jaietako 
zinegotzi Maite Agirrek.  

irizpidea, adin guztiak asetzea
Jaiak antolatzeko irizpide nagu-
sia adin guztiendako ekintzak 
antolatzea izan da. Eta hor, Agi-
rreren arabera, hutsune bat ikus-
ten zen, bereziki, gaztetxoendako: 
"Adibidez, iaz lehen aldiz, egu-
nero jarri ziren umeendako puz-

garriak eta oso ondo funtzionatu 
zuen. Aurten ere errepikatuko 
da". Eta adinari dagokionez bes-
te muturrera joanda, San Joxe-
peko erretiratuendako aurten 
lehen aldiz toka eta bolo txapel-
keta antolatu dute, esaterako.  

alkohola ez ateratzeko erabakia  
Bestalde, ekainaren 5eko herri 
bazkarian Udalak alkoholik ez 
ateratzeko erabakiak zeresana 
eman du. Horren adibide da sal-
dutako txartelen kopurua. Orain 
arte txartel guztiak –ia 700– ordu 
erdian saltzen ziren bitartean, 

atzoko eguna aintzat hartu gabe 
–atzokoa zen salmentarako azken 
eguna, 18:00etatik 21:00etara–, 200 
txartel bakarrik zeuden salduta. 

Azken urteetako egoerak ez 
errepikatzeko asmoz erabaki du 
Udalak herri bazkarian  alkoho-
lik ez zerbitzatzea, eta, bereziki, 
gurasoak alkoholaren kontsu-
moaz hausnartzera gonbidatu 
ditu. Udalak droga-mendekota-
sunaren laugarren planaren 
baitan kokatzen du erabakia, 
"garrantzi berezia" ematen dio-e-
ta gurasoek euren seme-alaben 
aurrean duten alkohol kontsu-
moari: "Haurrek ikusten dutena 
errepikatzen dute, eta, horrega-
tik, ezinbestekoa da eredu ona 
ematea eta kontsumo arduratsua 
zein bizi ohitura osasungarriak 
bultzatzea". Horrekin batera, 
gaineratu dute etorkizunean 
"heldu arduradunak eta zentzu-
dunak" nahi dituztela Bergaran, 
eta horrelako pauso txikiekin 
"helmugara" iritsiko direla uste 
dute.

Jaietako zinegotziak erabakia 
berretsi du asteon eta beste herri 
batzuetan ere halako erabakiak 
hartu direla gogoratu du:  "Al-
koholaren kontsumo arduratsua 
bultzatzeko ekintzak antolatu 
behar ditugu Udaletik. Hainbat 
saiakera egin dira –adinen ara-
berako bi txartel ateratzea, adi-
bidez–, baina ez zen helburua 
lortzen. Erakunde moduan zerbait 
egin behar dugu. Uste dut ohi-
tura aldatzea dela". Bazkaria San 
Martin plazan dago aurreikusi-
ta, baina euria egiten badu Se-
minarioko karpan egingo da.  

Bitorianatxoren jaitsierarekin egingo du eztanda festak; irudian, iazko jaitsiera. m.T.

jaiak antolatzerakoan, 
adin guztiak irizpide
Herriko futbolariek botatako suziriarekin eta Bitorianatxoren jaitsierarekin, gaur lehertuko 
dira Pentekosteak, eta, ekainaren 6ra bitartean, ume, gazte zein helduendako ekintzak 
izango dira; herri bazkarian alkoholik ez ateratzeko erabakiak zeresana eman du

egitaraua, argazkiak 
eta bideoak ikusteko, 
eskaneatu Qr kode 
hau poltsikoko 
telefonoarekin.

aTzoko SalMEnTa 
aInTzaT harTu gaBE, 
200 TXarTEl Saldu 
dIra aSTElEhEnEko 
hErrI BazkarIrako
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ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

Ondo pasau jaixetan!

Masterreka, 10 · BERGARA
Tel.: 943 76 16 63

Santa Ana 11 · ELGOIBAR
Tel.: 943 74 10 11 Barrenkalea 44 • Tel.: 943 76 24 89

• Energia berriztagarriak  
(biomasa, aerotermia, solarra...)

• Kalefakzioak  
(lur-radiantea, radiadoreak...)

• Minusbaliarako adaptazioak
• Altzariak, manparak, osagarriak, iturriak…

Iturgintza - Berokuntza Ondo pasau 
jaixak!

jokin Bereziartua BErgara
Osoko bilkura beroa eta ezta-
baidaz jositakoa izan zen maia-
tzekoa, astelehenean egindakoa. 
Udal aurrekontuan 800.000 euro 
gehiago izateko alkatearen de-
kretu bidez onartutako kreditu 
aldaketa batzuek eta Mizpirual-
de egoitza Diputazioaren Kabia 
organismoan sartzeko beharrez-
koak diren estatutuen aldaketek 
eragin zuten debate gehien go-
bernuaren eta oposizioaren ar-
tean. Bi puntu horietan Udal 
Gobernuak –EAJ eta PSE-EE– 
jarraitu duen prozedura eta lan 
metodologia salatu zuen oposi-
zioak –EH Bildu eta Irabazi–.  

Elena Lete alkateak aipatu 
zuenez, 800.000 euro horiek bi-
deratuko dira, besteak beste, 
Arrizuriaga jauregirako, Boluko 
lur-jausiari begira obra bat egi-
teko oraindik euren etxeetan 
sartzeke dauden auzotarrak 
lehenago etxera daitezen eta 
nekazal-auzoetan zenbait proiek-
tu gauzatzeko, adibidez, ur edan-
garria beste era batera hornitzea, 
hobi septikoak berritzea eta 
Interneta auzo horietara hela-
raztea. EH Bilduk eta Irabazik 
informazio falta kritikatu zuten 
proiektu horien inguruan. 

Bestalde, Mizpirualdeko Fun-
dazioaren estatutuen aldaketa 
onartzearekin –EAJren, PSE-EE-

ren eta EH Bilduren aldeko 
botoekin eta Irabaziren absten-
tzioarekin– Diputazioko Gizar-
te Politikako Departamentu 
barruan dagoen Kabia organis-
moan sartuko da Mizpirualde, 
elgetarrei eta antzuolarrei ere 
zerbitzua ematen dien egoitza. 
Diputazioak ekainean bertan 
onartuko duen erabakiaren os-
tean, Kabia izango da Mizpi-
rualdeko kudeaketaren ardu-
raduna. EH Bilduk, alde bozka-
tu arren, gobernuak "arrapala-
dan eta ezer kontrastatzeke" 
egin izana salatu zuen.  

Pintaketak eta zinegotzi berriak 
Gainera, azken egunotan herrian 
agertu diren aldarrikapen ez-
berdinetako pintaketak salatu 
zituen alkateak: "Espazio publi-
koak errespetatzeko eskatzen 
diegu bergararrei, ezinbesteko 
neurria da-eta elkarbizitzarako".  

Apirileko bilkuran EH Bildu-
ko Iosu Elorzak eta Lauri As-
kargortak dimisioa aurkeztu 
zuten, eta astelehenean haien 
ordezkoek hartu zuten zinegotzi 
kargua. Aitor Arantzabal eta 
Ainhoa Lete bergararrak dira 
EH Bilduko zinegotzi berriak.

Maiatzeko osoko bilkuraren une bat. J.B.

Prozedurak eragindako 
eztabaida osoko bilkuran
udal aurrekonturako 800.000 euro gehiago izatea eragingo duten kreditu aldaketek 
eta mizpirualde egoitza diputazioaren kabia organismoan sartzeko estatutu aldaketek 
debatea eragin zuten gobernuaren eta oposizioaren artean; prozeduran ez datoz bat

el gallinero auzuneko umeak Bergaran izan dira azken egunotan. anaBel domInguez

El Gallineroko esklusio egoeratik 
bertako ikasleen berotasunera
madrilgo txabola auzuneko 32 neska-mutiko etorri dira 
mariaren lagundiko ikasleengana, hirugarren aldiz

j.B. BErgara
Mariaren Lagundia ikastolakoei 
esker, Madrilgo El Gallinero 
txabola auzuneko umeak bisitan 
izan dira. Bi urtean behin etor-
tzen dira, aurten hirugarren 
aldiz. Denera 6 eta 15 urte arte-
ko 32 neska-mutiko izan dira 
Bergaran. El Gallinero auzune 
isolatua da, eta, eskola orduez 
gain, bertako umeek ez dute 
besteekin harremanik. Horre-
gatik, bi aldeendako "esperien-
tzia positiboa" izan da bisita.

esklusio egoera arintzea 
Gaur arte askotariko ekintzak 
izan dituzte, gehienak Mariaren 
Lagundiko ikasleekin batera. 
Gure etxea, zuen etxea leloa au-
keratu dute aurtengo bisitarako, 
eta horrekin lotuta, atzo El Ga-
llineroko umeek Mariaren La-
gundiko ikasleen etxeetan baz-
kaldu zuten. Lanbide Heziketa-
ko Gizarteratze eta Haur Hez-

kuntza zikloetako ikasleek 
parte-hartze zuzena izaten dute 
bisitaren antolaketan. "Lan han-
dia suposatzen du baina ikasleen 
parte hartze zuzenik barik ez 
luke zentzurik izango. Batzuetan 
egoera zailak aurkitu arren, 
gure ikasleek gustura egiten 
dute", adierazi du Mariaren La-
gundiko Lanbide Heziketako 
koordinatzaile Susana Apariciok. 

Bestalde, San Carlos Borromeo 
parrokiako boluntarioen esane-
tan, El Gallineroko neska-mu-
tikoentzat esperientzia positiboa 
da Bergarara etortzea. "Kontu-
ratzen dira hemengoek ume 
moduan tratatzen dituztela. 
Umeak direlako. Berdin dio ze 
jatorrikoak diren, lehenik eta 
behin umeak dira. Hona etor-
tzean, han bizi duten esklusio 
egoera arintzen dute. Izan ere, 
guztiz isolatuta bizi dira han". 
Egun, 40 familia bizi dira Ma-
drilgo El Gallinero auzunean. 
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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

Domekan egingo dute, jaien egi-
tarau barruan, goitibehera las-
terketa. Euskal Herriko Inertzia 
Kirolen egutegiaren barruan 
Bergarakoa urteko hirugarren 
hitzordua izango da, eta aurten-
goa ere ikusgarri dator, pilotu 
asko batuko dira-eta bertan; 
asko, etxekoak. Lasterketa 
16:30ean hasiko dute, eta hainbat 
kategoria izango dira. 

 goiTiBeherak  san 
martzialgo maldetan 
lasterketa, etzi

Astelehenean jokatuko dituzte 
Bergara Hiriko finalak, (19:30). 
Promes mailan Alberdi-Aizpuru 
bikoteak Exposito eta Etxeberria 
izango ditu aurrean, eta senior 
mailan Zabalak eta Gorrotxate-
gik Urbietaren eta Etxebarriaren 
kontra jokatuko dute. Hilaren 
6an, berriz, Irribarriak eta Re-
zustak bikotea osatuko dute 
ostera ere (17:00). 

 PiLoTa  Bergara Hiria 
astelehenean eta   
6an profesionalak

X.u. arrasatE
Azken urteotan Espoloiko zuze-
nean esprinta egin dute Mikel 
Aristik –2015ean, gaur egun Del-
ko Marseille Provence KTM 
taldean dabil– eta Jokin Etxabek 
–2016an, gaur egun Aevolo Ra-
cing Team taldean dabil–. Ga-
raipena lortzeko borrokatu ziren, 
eta ez zuten herriko zaleen au-
rrean besoak jasotzerik izan. 
Baina hor egon ziren, lasterke-
tak erabakitzen diren unean. 

Domekako lasterketak, berriz, 
beste protagonista batzuk izan-
go ditu, 100 txirrindulari baino 
gehiago batuko dira-eta irteera 
puntuan –Lehendakari Txapel-
ketarako puntuagarria da–.

asentzio, birritan 
Lehenengo kilometroak Berga-
ra, Osintxu eta Zubillaga artean 
egingo dituzte, eta 89. kilome-
troan Asentzio igoko dute lehe-

nengoz eta 111. kilometroan 
bigarrenez. Hortik helmugara 
15 kilometro geratuko zaizkie 
ziklistei, eta ikusteko geratuko 
da San Antonioko maldara nor 
iristen den aldapa gora egiten 
duen errepidean esprinta jotze-
ko moduan. 

iazko irabazle Xuban errazkin. goIena

Aristiren eta Etxaberen 
podiumei jarraipena ematera
domekan egingo dute Pentekoste sariaren 82. edizioa, 
Bergaran, 126 kilometroko lasterketarekin

Xabier urzelai BErgara
Aitor Elizburuk joan den astean 
Mutrikuren kontra sartutako 
golak (1-0) balio galanta du itzu-
liko norgehiagokara begira (za-
patua, 16:30, Mutrikuko San 
Migel futbol zelaia). Mahoneroek 
igoera faseko finaleko lehenen-
go kolpea eman zuten etxean 
irabazita, baina kanporaketan 
oraindik edozer gerta daiteke, 
kostaldekoek ere txukun jardun 
zutelako Agorrosinen eta orain 
etxean dutelako hitzordua. Ho-
rri aurre egiteko, Bergara KEko 
ordezkariek autobusa antolatu 
dute, zaleak Mutrikura joan 
daitezen taldea animatzera: "Dei 
egiten diegu gure zaleei Mutri-
kura hurbil daitezen taldea ani-
matzeko. Bigarren igoera bat 
posible da, denon artean lortu-
ko dugu!", adierazi du klubak.

Bada, autobusa 15:30ean irten-
go da, azokatik, eta ez frontoitik, 
hasiera batean iragarrita zegoen 
moduan, jaietan ez delako ho-
rretarako aukerarik. Txartelak 
Depor tabernan eskuratu dai-
tezke ostiralera arte.

bigarren igoera eskura 
Kirol elkartearendako denbo-
raldi amaiera ederra izango li-
tzateke, Bergarak eskura du-eta 
bi talde nagusiak aldi berean 
mailaz igotzea.

Bergarako Paul Valgañon, joan den astean. goIena

Etxean irabazitakoa 
defendatzera, Mutrikura
Bergarako bigarren taldeak igoera faseko itzuliko norgehiagoka jokatuko du bihar, 
mutrikun. Joan den astean agorrosinen lortutako 1-0ekoak abantaila ematen die 
mahoneroei. klubak autobusa antolatu du jokalariek zaleen babesa izan dezaten

ekainaren 9tik 11ra bitartean egingo du Bergara keak mahonero 
eguna, eta dagoeneko gertu dute egitaraua –bazkarirako txartelak 
salgai daude Bule eta depor tabernetan: nagusiek 20 euro, eta 
gazteek 15 euro–. egubakoitzean, hilak 9, 19:30ean irekiko dute 
karpa eta gauean bertan parrillada eta 22:30ean kontzertuak 
izango dira –aitor garitano eta olatz muruamendiaraz, eta Biks & 
The Pilots–. zapatu goizerako haurrendako jolasak izango dira, eta 
zumba eta dantza ikastaroak. 13:00etan triki-poteoa egongo da, 
eta 14:30ean herri bazkaria, eta ondoren sari banaketa. 
arratsaldean eta gau partean musikak hartuko du lekua. eta 
domekan (17:00) emakumezkoen euskadiko kopako finalerdia 
egongo da ikusgai agorrosinen: reala-aurrera Vitoria.

mahonero egunerako dena gertu
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j.B. BErgara
Saridunak honako hauek izan 
dira: zuri-beltzean, lehen saria 
Jose Agustin Gurrutxagak ira-
bazi du, bigarrena Jose Miguel 
Romerok, hirugarrena Manu 
Barreirok eta herriko saria Jo-

seba Leturiak; koloretan, lehen 
saria Luis Martinezek, bigarrena 
Manu Barreirok, hirugarrena 
Agustin Busselok eta herriko 
saria Felix Idigorasek. Aurkeztu 
diren 157 lanetako 40 argazkire-
kin erakusketa dago Aroztegin.

Bergara Hiria lehiaketako 40 lan 
Aroztegin, ekainaren 11ra arte
lehiaketaren 33. ediziora aurkeztutako 157 lanetatik 
zortzik jaso dute saria, zuri-beltzean zein koloretan

zuri-beltzeko saileko argazki irabazlea, Jose agustin gurrutxaga bergararrarena: Bakardadean. JoSe aguSTIn gurruTxaga

jokin Bereziartua BErgara
Alizia musikalak badu prota-
gonista, 13 urteko Alaine Egi-
zabal bergararra. Azaroan es-
treinatuko duten ikuskizunera 
begira, Bergarako Musika Es-
kolak casting-a antolatu zuen 
Alizia aukeratzeko. 24 ikasle 
aurkeztu ziren probetara, eta 
Alaine Egizabal izan da auke-
ratua. Antolatzaileek asteon 
eman dute aditzera protagonis-
ta nagusia nor izango den. 

Egizabal aukeratu badute ere, 
diotenez, "benetan maila altua" 
erakutsi zuten ikasle guztiek. 
"Bikain" aritu zirela diote: "Pro-
bak ez ziren errazak izan". Go-
gora ekarri behar da otsailean 

hasitako casting-ean honako 
hauek osatu zutela epaimahaia: 
kantu irakasle eta Bergarako 
Musika Eskolako zuzendari 
Marije Ugaldek, abesbatzako 
zuzendari Nagore Sanzek, dan-
tza irakasle Eneko Galdosek, 
orkestra zuzendari Jose Migel 
Laskurainek, eszena zuzendari 
Valen Moñuxek eta gidoiaren 
eta abestien egokitzapenean 
parte hartu duen Oihan Vegak. 

gaztea, baina eskarmentuduna 
Esandako moduan, Alizia-ren 
pertsonaia antzeztuko duen Alai-
ne Egizabalek 13 urte ditu, bai-
na umetatik dago musikara eta 
ikuskizunaren mundura lotuta. 
6 urte zituenetik egin du kan-
tuan, orduan sartu zen-eta ha-
siberrien taldeko abesbatzan. 

Ordutik hona, hainbat ikus-
kizun txikitan hartu du parte: 
Erlauntzaren sekretua-n eta Be-
nan eta Begigorri munstroa-n, 
esaterako. Gainera, antzerki eta 
dantza ikastaroak egin ditu aski 
ezagunak diren aktoreekin; bes-
teak beste, Aitziber Garmendia-
rekin, Sara Cozarrekin eta Ire-
ne Hernandorekin. Gaur egun, 
flauta eta hizkuntza musikala 

ikasten ari da Musika Eskolan 
eta gazte bandako eta haurren 
abesbatzako kide ere bada. Gaz-
tea izan arren, badu eskarmen-
tua agertoki gainean, beraz. 

luis laskurainen dohaintza
Bestalde, Luis Laskurain mar-
golari bergararrak koadro bat 
oparitu die Bergarako Musika 
Eskolakoei Alizia proiektua 
laguntzeko helburuarekin. Hala, 
margolana zozketatu egingo 
dute antolatzaileek eta dagoe-
neko salgai dituzte zozketa-txar-
telak, euro batean. Txartel ho-
rien salmentari esker, ikuski-
zuna antolatzeak dakartzan 
"lehen gastuei" aurre egin ahal-
ko diete. Laskurain Bergarako 
Musika Eskolakoen aspaldiko 
laguna da; izan ere, Peter Pan 
musikalerako ere beste koadro 
bat oparitu zien.

Alizia musikala ez da Berga-
rako Musika Eskolak sortzen 
duen lehena. Aurretik, Peter-Pan, 
Olentzero & Co eta Oliver ekoiz-
tu dituzte, besteak beste. Gaine-
ra, Bilboko Euskalduna jauregia 
bezalako areto esanguratsueta-
raino iritsi dira eskolakoak eu-
ren emanaldiekin.alaine egizabal izango da Alizia musikaleko protagonista. Bergarako muSIka eSkola

'alizia' musikalak badu 
protagonista nagusia
alaine Egizabal 13 urteko gazte bergararra izango da 'alizia' musikaleko pertsonaia 
nagusia; 24 ikasle aurkeztu dira 'casting'-era, eta, Bergarako musika Eskolakoen 
arabera, "benetan maila altua" izan da hautaproban: "Probak ez ziren errazak izan"

BEt, errotuta 
dagoen jaia
Bergarako elektronika Topaketaren 
hirugarren edizioa arrakastatsua 
izan zen. 17:00etatik 06:00ak 
arteko jaia bizi izan zuten kartzela 
zaharrera Bergaratik, bailaratik 
zein euskal Herriko hainbat 
txokotatik joandako 
elektronika-zaleek; 200 bat sarrera 
saldu ziren. Hiru areto egokitu 
zituzten gaztetxean: terrazan, 
taberna ondoan eta areto nagusian. 

Bergarako elekTronIka ToPakeTa
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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
30 urte daramatza Iñaki Mata 
antzuolarrak artearen bueltan 
lanean, eta txotxongilo eta pan-
pinekin aritzearren da bereziki 
ezaguna. Proiektu berri batekin 
dihardu orain.
Txotxongilo eskola baten proiektua 
duzu esku artean. zertan datza? 
30 urtez mundu honetan ibili 
ostean, pentsatu dut ordua dela 
daukadan informazio hori guz-
tiori konpartitzeko. Hori nola 
egin pentsatzen aritu naiz, eta 
baditut ideia batzuk, jendea ere 
bai, eta esperientzia ere bai. 
Hortaz, uste dut momentu ego-
kia dela, eta aurten edo datorren 
urtean hasi nahiko nuke horre-
kin.
zuk txotxongiloak eta panpinak 
egin eta bizia ematen diezu. arlo 
biak landuko zenituzke eskolan? 
Bai. Eskolaren funtzionamen-
duan hiru epe zehaztu ditut, 
bakoitza urtebetekoa. Epe mo-
tzera formazio pertsonala lan-
duko nuke, indibiduala, eta arlo 
horretan, panpinak egiteko tek-
nikak, materialak eta halakoak 
landuko genituzke; praktikan, 
horiek nola manipulatu eta pan-
pina norberarena nola egin lan-
duko genuke. Bigarren urtean, 
berriz, taldeko lana jorratuko 
genuke: nola egin ikuskizunak 
talde bezala, nola banatu ardu-
rak... Helburu bat finkatzea eta 
ikuskizun bat muntatzen saia-
tzea. Bukatzeko, hirugarren ur-
tean, panpinak elementu peda-
gogiko moduan nola erabili 
ikasiko genuke. Mundu honetan 
ate ezberdin asko daude, eta 
guztiak irekitzea posible da. 
sormenak garrantzi handia du 
proiektu honetan. 
Bai, noski, behar-beharrezkoa 
da. Nik uste dut artistok badu-
gula zer kontatua, sarri gauzak 
beste ikuspuntu batetik ikusten 
ditugu-eta, eta horrek sormena-
rekin zerikusi zuzena dauka. 
Gizarte kaotiko honetan sormen 
hori beharrezkoa da, ideia be-

rriak sortzeko. Edozein arte 
diziplinak balio du egoera berriei 
erantzun berriak emateko. 
nori zuzenduta egongo litzateke 
eskola hau?
Hasiera batean, 15-16 urtetik 
gorakoentzat pentsatu dut, bai-
na ez ditut ateak ixten. Baina 
hasiera batean, hein batean, 
Arrasaten edo Eibarren arte 
batxilergoa egiten dihardute-
nengan pentsatu dut.  
inguruan bada halakorik martxan 
eredu izan daitekeenik?
Nik egin nahi dudanaren modu-
korik ez dut ikusi orain arte. 
Egia da Tolosan dagoela Euro-
pako museo garrantzitsuenetako 
bat (Topic), eta hor formakuntza 
tailerrak antolatzen dituztela. 
Zentzu horretan, oso ona da zen-
tro hori izatea Tolosan, baina 
nik  zentro bat eduki nahi dut, 
jendea astero joan dadin eta po-
liki-poliki gauzak sortzen joate-

ko eta buruan dituen ideiak 
praktikan jartzeko. Halakorik, 
gaur-gaurkoz, ez dago. Eta uste 
dut bailaran egitea ona izango 
dela. Gu Bergaran hasi ginen 
talde bezala duela 30 urte (Taun 
Taun), eta herri horretan bi ur-
tean behin Txotxongilo Mostra 
antolatzen da. Hortaz, jendeak 
ezagutzen du arte mota hau. 
ze fasetan dago proiektua?
Dagoeneko aurkeztu dut bai 
eskola batzuetan, bai udaletan. 
Hasiera batean, asmoa zen hau-
tatutako herri bakoitzean –An-
tzuola, Bergara, Arrasate eta 
Eibar– gune bat izan eta eskolak 
herrian bertan egitea. Hori lor-
tzen ez bada, zentro bat lortuz 
gero, bertan egingo genuke.  
Hortaz, erantzunen zain nago, 
baina ni ez naiz geldituko. Jen-
dea hasteko prest baldin badago, 
baserrian egiteko ere prest nago.  
zelako harrera espero duzu?
Ikusiko dugu, baina baikorra 
naiz. Webgune bat jarriko dut 
martxan eta publizitatea egiten 
hasiko naiz. Bospasei pertsona 
batuz gero, hasteko moduan 
egongo ginateke. Nahi duenak 
eskola.inakimata@gmail.com-e-
ra idaz dezake nirekin kontak-
tuan jartzeko.

iñaki Mata, proiektuaren txostena eskuan duela. m.T.

"Sormena beharrezkoa 
da gizarte honetan"
iñaki maTa txotxongilolaria Eta PanPinagilEa
iñaki mata antzuolarrak bizitza osoa darama txotxongilo eta panpinen munduan, eta 
orain, deba ibarrean arlo hori jorratuko duen eskola bat martxan jarri nahian dabil

"30 urTEz PanPInEn 
Munduan IBIlI 
oSTEan, ordua da 
IkaSI dudana 
konParTITzEko"

M.T. antzuola
Beste urte batzuetan egin izan 
den moduan, aurten ere udan 
gaztetxoei zuzendutako kirol 
eskaintza berezia izango da Udal 
Gimnasioan. 

12 eta 16 urte artekoendako 
kirol udaleku antzekoak izango 
dira, eta egunotan egingo dituz-
te ekintzak: ekainaren 26an, 
28an eta 30ean eta uztailaren 
3an, 5ean, 7an, 10ean eta 12an. 
Egun bakoitzeko bi orduko saioak 
izango dira, 10:30ean hasi eta 
12:30ean bukatuko direnak.

Bada, egun horietan kirol jar-
duera desberdinak egingo dituz-
te gaztetxoek, kirol teknikariez 
lagunduta: spinning edo areto 
bizikleta, crossfit gaztea, body 
tono gaztea, zumba, multikirola, 
patinajea...

Izena emateko epea atzo za-
baldu zen, eta ekainaren 12ra 
arte izango da zabalik. Abona-
tuek –guraso biak gimnasioko 
bazkide direnak– 28 euro ordain-
du behar dituzte eta abonatu ez 
direnek, 35 euro. Udal Gimna-
sioan eman behar da izena.

Gaztetxoei zuzendutako kirol 
eskaintza berezia udan
udal gimnasioan ekintza desberdinak egingo dituzte, 
eta izen ematea zabalik dago ekainaren 12ra arte

Peña Aiastui txirrindularitza 
elkarteak antolatuta, bihar, 
zapatua, Iralako kronoigoera 
egingo dute, ume eta gaztetxoei 
zuzenduta. 12:00etan Antiguako 
ermitatik abiatuta, Irimoegi 
auzoko Irala baserriraino igo 
beharko dira bi gurpilen gai-
nean. Gazteenengan txirrindu-
laritzarekiko zaletasuna pizte-
ko helburua du proba honek. 
Bada, helburu berarekin eta 
gaztetxoei zuzenduta ere, dato-
rren asterako Ondarre auzoan 
bizikleta ginkana antolatu du 
Peña Aiastuik, eta ekainaren 
17rako, berriz, Uzarragako igoe-
ra. Txirrindularitzaren buelta-
ko hilabetea izango da, beraz, 
ekaina.

Iralako igoeran 
neurtuko dituzte 
indarrak gaztetxoek

Hurrengo domekan, ekainak 
11, irrati kontroleko autoen 
erakusketa eta erakustaldia 
izango da, egun osoz, Antzuo-
lan. Bada, horren bueltan, irra-
ti kontroleko Seat auto bat 
zozketatzeko txartelak jarri 
dituzte salgai, eta salmenta 
horretatik lortutako dirua mus-
kulu-atrofia espinala duten 
pertsonei laguntzeko lanean 
diharduen FundAME funda-
zioari laguntzeko erabili ko 
dute. Txartel horiek Antzuola-
ko Xinkona, Mox, Ongi Etorri 
eta Gailur tabernetan daude 
salgai, eta zozketa ekainaren 
1 1n  ber t an  eg ingo  du t e , 
18:00etan, Beheko auzoko pla-
zan.

FundamE fundazioari 
laguntzeko txartelak 
salgai daude
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Maite Txintxurreta antzuola
Pilotaren bueltako asteburua 
izango da oraingoa Antzuolan, 
ume eta gaztetxoendako berezi-
ki. Gaur, egubakoitza, ekainak 
2, 18:00etatik aurrera, alebin eta 
benjamin mailetako pilotarien 
–8-12 urte bitartekoak– lau par-
tidu izango dira frontoian, An-
tzuolako pilota txapelketako 
finalei dagozkienak.

Olalde elkarteko pilota sailak 
antolatuta, Aste Santu ostean 
hasi zuten binakako txapelketa, 
eta aurten 50 neska-mutilek har-
tu dute parte bertan –40 mutil 
eta 10 neska–. Hala, pilotari de-
zente direnez, lau taldetan ba-
natu zituzten, eta talde bakoitzak 
bere aldetik txapelketatxo bana 
egin du.

Bada, osatutako lau talde ho-
rietako bakoitzeko bina bikote 
iritsi dira finalera, asteon joka-
tutako finalaurrekoetan aurrera 
eginda, eta gaur erabakiko dute 
ze bikote izango den talde ba-
koitzeko txapeldun. Dena den, 

lehia ez da garrantzitsuena, eta 
ikasturte bukaera borobiltzeko 
jaialdi moduan hartuko dute. 
Hori dela eta, partiduak buka-
tzean merienda egingo dute pi-
lota eskolako neska-mutiko guz-
tiek elkarrekin.

zapatuan, ate irekiak
Zapatuan ere pilotarekin lotu-
tako beste hitzordu bat izango 
da pilotalekuan. 10:00etatik 
13:30era, 6 eta 14 urte bitarteko 
neska-mutilei zuzendutako ate 
irekien jardunaldiak izango dira, 
Olalde pilota elkartearen eta 
Gipuzkoako Federazioaren es-
kutik. Ume eta gaztetxoengan 
pilotarekiko zaletasuna sustatzea 
dute helburu jardunaldi horiek, 
eta, batez ere, haiek ondo pasa-
tzeko goiz bat antolatzea. 

Jardunaldiotan denetarik egi-
teko aukera izango da. Hala, 
hasteko, pilota jolas desberdi-
netan arituko dira adinaren 
arabera banatutako taldetxoetan 
–palaz zein eskuz–.

Pilotak egiten ikasteko tailer-
txo bat ere antolatu dute. Buka-
tzean, eurek egindako pilotak 
probatu ahal izango dituzte.

Horrez gain, baina, neska-mu-
tikoek goi mailako pilotariekin 
egon, argazkiak atera eta haie-
kin jolasteko aukera izango dute.

Pilotaren bueltako     
aste bukaera dator
Egubakoitz arratsaldean antzuolako pilota txapelketako finalak jokatuko dituzte, lau 
partidu. Horrez gain, zapatuan olalde pilota elkarteak gipuzkoako Federazioarekin 
batera 6 eta 14 urte bitarteko neska-mutilentzat ate irekien jardunaldia antolatu du

Eurak ere 
bertsotan
Bertso saio berezia izan zen 
eguaztenean Torresoroan, eskolako 
lHko 5. eta 6. mailetako ikasleak 
protagonista izan zituena.

eskolan lantzen diharduten Gu 
ere bertsotan egitasmoaren 
ikasturte bukaerako jendaurreko 
saioa izan zen, eta aretoa bete egin 
zen. emanaldi polita egin zuten 
bertsolari gazteek, bertsotarako 
abilezia badutela erakutsita.

Jone larrañaga

Ekainak 2, egubakoitza, 
18:00.
1.taldean: aitor alzelai - 
unai alonso / miren 
Sánchez -Ibai Igartza.
2. taldean: xabi alonso - 
alex reifs / ander mihai 
- Suar Jauregi
3. taldean: oinatz 
Peñagarikano - aratz 
olabarria / markel zabalo 
- ander legorburu.
4. taldean: Julen Tena - 
unax errasti / aimar 
moreno - Iker otadui.

Finalak
Honako hau izango da zapatu goizeko ate irekietako egitaraua:

Egitaraua
• 10:00-11:00 Txokoetan multzokatuta, pilota jolasak
• 11:00-12:00 gazteenak pilotak egitera / helduenak 

partidatxoak
• 12:00-13:00 Helduenak pilotak egitera / gazteenak 

partidatxoak
• 13:00-13:30 Pilotari profesionalekin kaleka / argazkia

ate irekiak

iazko finalen osteko talde argazkia. olalde PIloTa elkarTea
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larraitz zeberio ElgEta
Lau hilabete egin ditu Xabier 
Ulaziak Elgetako antzokian: 
abenduaren 23an egin zuen inau-
gurazioa eta apiril amaieran 
itxi zuen. Kontratuaren etetea 
osoko bilkurako gai zerrendan 
zegoela ikusita, osoko bilkuran 
izan zen eibartarra.

Azpiegitura garbi eta egoera 
onean dagoela ziurtatu ostean, 
udalbatzak aho batez hartu zuen 
indarrean dagoen ustiaketa kon-
tratua eteteko erabakia. Ordain-
sari moduan, Ulaziak hasiera 
batean ipinitako 12.000 euroko 
bermetik 600 euro exekutatuko 
ditu Elgetako Udalak. Gainera, 
Espaloia kafe antzokiaren ize-
nean kudeatu dituen hainbat 
sare sozialetako pasahitz, klabe 
eta erabiltzaile izenak entrega-
tu beharko dizkio Udalari. In-
teresatuak, ordutik, hamar egu-
neko epea du erabaki horren 

aurkako arrazoibideak aurkez-
teko, eta horrela adierazi zitzaion. 

Ulazia ez dago ados ordaindu 
beharreko 600 euroekin. Ahale-
gin handia egin duela uste du, 
eta hobekuntza nabariak kafe 
antzokian. "Eskertze moduan 
600 euro kobratzea... Ez dakit!", 
esan zuen. "Esan zenidaten lasai 
egoteko, eta, nire ustez, bukae-
rako hau ez da polita izan". Ha-
mar eguneko epeari erreferentzia 
eginez, Kultura zinegotzi Janire 
Lazkanok arrazoibideak aurkez-
teko esan zion. Elkartzeko eta 
negoziatzeko prest daudela gehi-
tu zuen. 

Kontratu etetearen negozia-
zioarekin lotutako hainbat ba-
lorazio egin ostean, Ulaziak 
antzokiarekin lotutako kultura 
proiektuaren gaineko hainbat 
gogoeta egin zituen. "Pentsatzen 
ari bazarete beste esleipen bat 
egitea… formatu honetan ezin 
da, ezin da!", esan zuen. "Hor 
inbertsio handi bat egin behar 
da. Ez dakit Udalak, Aldundiak 
edo Jaurlaritzak egin behar duen, 
baina hor inbertsio bat egin 
behar da eta "galera" bat eduki 
behar da. Horrelako zerbait egin 
beharko duzue. Eta min handia 
ematen dit. Niri antzoki hori 
asko gustatzen zait eta oso iden-
tifikatuta sentitzen naiz lan ho-
rretan, Lekeitiokoan baino askoz 
ere gehiago, baina iruditzen zait 
ezin dela esleitu. Benetan dio-
tsuet. Edo diru bat sartzen duzue 
hor edo pentsatzen hasi erreti-
ratuen etxe batekin edo umeen-

dako jolasleku batekin edo...". 
Penaz eta Elgetan egindako ha-
rrerarengatik eskerrak emanez 
agurtu zen Ulazia.

bestelako erabakiak 
Osoko bilkuran, bestelako era-
bakiak ere hartu zituen udalba-
tzak. Esate baterako, Udalak 
Eulen Taldeari esleituko dizkio 
zentro balioanitzarekin lotutako 
zerbitzuak; tartean, eguneko 
zentroa. Urtebeteko kontratua 
izango da, urtetik urtera lau 
urtez luzatzeko aukerarekin, eta 
kontratu berria ekainaren 23an 
sartuko da indarrean.

Tapem-Erdeia enpresa ere ai-
pagarri izan zen maiatzeko oso-
ko bilkuran. Alkateak jakinara-
zi zuen handitzeko beharra 
duela Elgetako industrialdean 
kokatuta dagoen enpresak, eta 
hori ahalbidetzeko dagoen lur-
sail-zatiketan egindako xehetasun 
azterlan baten berri eman zuen. 
Lazkanok azaldu zuenez: "Erai-
kigarritasuna Forjas aldera du, 
baina tarte horretan behera egi-
ten duen bide bat dago, eta, prak-
tikan, hor eraikitzea ezinezkoa 
da". Esan zuen enpresak truke 
bat proposatu duela: alde batera 
dituen metro karratu eraikiga-
rriak atzeko aldeko metro ka-
rratu kopuru berarekin aldatzea. 
"Eraikitzeko duen metro karra-
tu kopurua bere horretan geldi-
tzen da", azpimarratu zuen.

Horrekin batera, udalbatzak 
argi berdea eman zion Mizpi-
rualde Fundazioaren estatutu 

aldaketari, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Kabia egitasmoan 
sartzeko ezinbestekoa. 

Oso bestelako neurria da, bai-
na argi berdea jaso zuen baita 
ere Gipuzkoako Foru Aldundiko 
erroldan jasotako datuen kon-
tsultarako hitzarmena sinatzeko 
proposamenak.

iritzi kontrajarriak 
Beste behin, galde-erreguen txan-
dak ekarri zuen bi udal talde 
politikoen arteko iritzi truka-
keta beroena.

Gu Geu Elgeta plataformaren 
izenean Zubietako erraustegi 
proiektuarekin lotutako idatzi 
bat aurkeztu zuen Eduardo Zu-
biaurrek. Aurreko osoko bilku-
ra batean hasitako eztabaidari 
erantzuna emateko asmotan, 
hainbat adierazpen egin zituen. 
Gaiak, berriz ere, agerian utzi 
zituen bi udal talde politikoek 
proiektu horrekiko dituzten  iri-
tzi kontrajarriak. 

Eztabaida horren ostean, Iraitz 
Lazkano alkateak beste idatzi 
bat aurkeztu zuen; kasu horre-
tan, aurreko astean Gu Geu El-
geta plataformak kaleratutako 
idatziaren gainean, non oposi-
zioak Udal Gobernuaren bi ur-
teotako kudeaketaren balorazioa 
egiten zuen. 

Egindako lanaren defentsa 
egin zuen EH Bilduko ordezka-
riak, eta esandakoetan berretsi 
zen oposizioa. Berriz ere, agerian 
gelditu ziren bi udal talde poli-
tikoen arteko ezadostasunak. 

elgetako udalbatza, martitzenean egindako osoko bilkuran. l.z.

antzokiarekin 
bueltaka, berriz

ElgETako udalak 
600 Euroko 
ordaInkETa     
EzarrI dIo       
XaBIEr ulazIarI

Hainbat erabaki hartu zituen udalbatzak martitzeneko osoko bilkuran. Espaloiko 
esleipen kontratuaren etetea izan zen lehenengoa. xabier ulazia bertan izan zen eta 
esan zuen ez dagoela ados udalak eskatzen dion 600 euroko ordainketarekin

alkate erabakietan, 
2016ko gerakinetik 
finantzatuko diren hainbat 
kreditu aldaketaren berri 
eman zuen Iraitz lazkanok. 
elgetako udalak 7.700 
euro gehituko dizkio 
baserritarren batzordetik 
bideak eta azpiegiturak 
hobetzeko lanak egiteko 
2017ko udal aurrekontuan 
aurreikusita dagoen 
diru-lerroari; 3.920 euro 
irisgarritasun lanak egiteko 
lerroari; eta 4.564 euro 
eguneko zentroan 
inbertsioak egiteko lerroari. 
guztira, 16.184,28 euroko 
kreditu aldaketak dira.

aldaketak 
aurrekontuan

Sare sozial itxura du eta 
laster izango da erabilgarri 
elgetan. a3r Consulting 
enpresak kudeatuko du eta 
bi urterako kontratua 
sinatzea onartu du 
udalbatzak. Prezioa da 48 
euro hilean. Iraitz lazkano 
alkateak azaldu du 
elgetarekin lotutako 
informazioa jaso eta 
udalari aparteko 
gorabeheren berri emateko 
tresna izango dela 
herritarrendako. 
Parte-hartzea eta udal 
informazioaren 
zabalkundea ahalbidetu 
dituela esan zuen.

Hirix 
plataforma
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Beheko kaleko jai batzordeak 
prest ditu festak. Ekainaren 
16rako iragarri ditu, eta, aurre-
ratu dutenez, bizikleta lasterke-
ta, sokamuturra, neska-muti-
koendako jolasak, afaria eta 
kontzertuak –Amaia DJ eta 
Gauargi– izango dira. 

Afarirako txartelak maiatza-
ren 31n jarri zituzten salgai, 
Goikoetxe harategian; eta ekai-
naren 13ra bitartean egongo 
dira eskuragarri, 12 eurotan. 
Jada zehazturik dute menua: 
berakatz-zopa, solomoa piperre-
kin, flana, kafea, ogia, ura eta 
ardoa. 

Litekeena da, bezperan, Mikel 
Irazabalen Baobeer garagardo 
dastaketa egitea.

Beheko kaleko 
afarirako txartelak 
salgai jarri dituzte

larraITz zeBerIo

Asentzio Eguna, giro onean
eguraldi ona lagun, elgetako eta angiozarko hainbat 
lagun elkartu ziren domeka eguerdian, asentzio eguna 
ospatzeko aitzakiapean. Bertaratu zirenen artean 
zeuden elgetako alkate Iraitz lazkano eta angiozarko 
alkate Jose angel mikeo. 12:00etan hasi zuten eguna, 

mezarekin. ostera, trikitilariek giroturiko hamarretakoa 
egin zuten pagopean.

Hainbat urtez bazterrean lagata egon ostean, festa 
berreskuratzeko ahaleginean jardun dute elgetako 
udalak eta angiozarko auzotarrek.

Iker oñate ElgEta
Herritarren eskaera du oinarrian 
azken hilabeteotan kultura etxean 
izan den memoria tailerrak. 
Martxoaren 16an egin zuten 
lehen saioa, eta, ordutik, egue-
nero –2 orduz– elkartu dira esku 
hartu dutenak. Oro har, "gustu-
ra" jardun dute, eta ez dute za-
lantzarik: "Errepikatzeko mo-

duko esperientzia izan da; eta, 
nola ez, ingurukoei gomendatu 
beharrekoa". 

Bada, herritarrek eguneko 
zentroko esperientziak bultza-
turik egin zuten eskaera. Alegia, 
bertan, ohikoak dira memoria 
lantzeko tailerrak; eta, horretaz 
jakitun, horietara joan ahal iza-
tea eskatu zuten zenbait herri-

tarrek. Dena den, egoiliarrak ez 
direnek ezin dute bertara joan, 
plaza mugatuak baitira. Hori 
horrela, kultura etxean tailer 
irekiak antolatzea erabaki zuen 
Udalak. "Herritarren eskaerak  
bultzaturik, tailer irekiak anto-
latzea erabaki genuen", dio Mi-
rari Larrañagak, Gizarte Ongi-
zate zinegotziak.

Horri lotuta, Udalak egitas-
moaren balorazioa eskaini du: 
"Memoria tailerrak oso harrera 
ona izan du. Izena eman dutenen 
artean oso giro ona sortu da. 
Gauzak horrela, taldea sortuz 
gero, datorren urtean errepika-
tzeko moduko esperientzia da, 
dudarik gabe".

memoria lantzearen garrantzia 
Lorea Errekalde animatzaile 
soziokulturalak dinamizatu ditu 
memoria lantzeko tailerrak; gisa 
ezberdinetako ariketak erabili 
ditu horretarako. Besteak beste, 
saioak prozesu baten parte izan 
dira. Alegia, tailerrak aurrera 
egin ahala, ordura arte landu-
takoak ekartzen zituzten gogora 
parte hartzaileek; aurreko as-
teetan jorraturikoaren errepasoa 
egiten zuten horrela. 

Memoria lantzearen garrantzia 
azpimarratu du Errekaldek. 
"Oso inportantea da memoria 
lantzea, erabiltzen ez dena gal-
du egiten baita. Jardun horretan, 
beharrezkoa da funtzio kogni-
tibo guztiak aktibo mantentzea", 
dio.

Tailerraren dinamizatzaileak  
saio praktikoetan oinarritu du 
prozesua, memoria lantzera ez 
ezik, gainerako funtzio kogniti-
boak garatzera bideraturikoak. 
"Funtzio kognitibo guztiak lan-
tzera bideratu ditut saio prak-
tikoak. Horrez aparte, gauzak 
gogorarazteko zenbait trikimai-
lu erakutsi dizkiet", azaldu du 
animatzaile soziokulturalak.  

adina, mugatu gabe 
Adin eta profil askotariko jen-
deak egin du bat egitasmoarekin.  
"Memoria lantzeko tailerrean 
izena eman duten asko jubila-
tuak dira, baina jende gazteagoa 
ere animatu da. Horiek preben-
tzio moduan darabilte, batez ere. 
Tailer hauek ez dute adin mu-
garik", argitu du Errekaldek. 
Gaineratu duenez, aniztasun 
horrek ez dio kalterik egin pro-
zesuari: "Oso giro ona sortu da. 
Gainera, ariketak egitean, la-
guntza handia eskaini diote el-
karri; eta hori aberasgarria da 
tailerrarendako".

etxean lantzeko modukoa 
Memoria lantzeko jardunean, 
Lorea Errekaldek aparteko ga-
rrantzia ematen dio estimula-
zioari. Hori horrela, parte har-
tzaileen esku badago ere, ikasi-
rikoa ez dute zertan memoria 
tailerreko saioetara mugatu. 
"Etxean ere jarrai dezakete me-
moria lantzen, besteak beste, 
sudokuak eginez edo egunkaria 
irakurriz. Finean, burua aktibo 
mantentzea da gakoa", esan du 
Errekaldek. Parte hartzaileek 
ez diote uko egin ikasirikoa lan-
tzen jarraitzeari.

Memoria lantzeko tailerreko saio batean, dinamizatzailea eta parte hartzaileak. larraITz zeBerIo

Memoria tailerrak oso 
harrera ona izan du
atzo, eguena, egin zuten kultura etxean antolaturiko memoria tailerraren azken saioa. 
Hainbat herritarrek eginiko eskaeragatik jarri zen martxan egitasmoa; eta 
bultzatzaileak "pozik" daude esperientziarekin. Hamabi pertsonak esku hartu dute 

TaIlErrarEn 
dInaMIzaTzaIlEak 
SaIo PrakTIkoETan 
oInarrITu du 
ProzESua

Gure Esku dago
Ekainaren 10eko ekitaldirako 
konpromiso txartelak eta 
autobuserako txartelak salgai: 
gaur 19:00etatik 21:00etara eta 
domekan 12:30etik 14:00etara, 
Salbador kalean.

Gaztelekukoen irteera
Gaztelekuak antolatuta, Senda 
Viva parkera irteera bihar. 
Gaur, barikua, gurasoendako 
bilera 17:10ean, ludotekan.

mintzalagunen irteera
Elgetako berbalagun 
ekimenetik antolatuta, egun 
osoko txangoa ekainaren 
25ean Bizkai aldera. Omako 
basoa eta Santimamiñeko 
kobak bisitatuko dituzte. 
Zabalik da izen-ematea.

oHarrak
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Miren arregi oñati
Uztailaren 3an hasi eta 28an 
bukatuko dira Udalak antola-
tutako udaleku irekiak. Inoiz 
baino jendetsuagoak izango dira 
aurtengoak, 526 umek eman 
baitute izena horietan. Horren 
arrazoia da LHko seigarren 
mailako neska-mutikoek ere 
eman ahal izan dutela izena. 
Iaztik hona, LHko bosgarren 
eta seigarren mailetakoek har-
tu dezakete parte udaleku ire-
kietan; kontua da, baina, iaz ez 
zela seigarren mailakorik apun-
tatu. Bai, ordea, aurten. 2013an 
jaiotako umeak dira udalekue-
tan parte hartuko duten gazte-
txoenak. 

Talde morea, berria
Hori horrela, orain arteko tal-
deei, beste bat gehituko zaie 
aurten. Taldeak mailaka eta 
koloreka antolatzen dira uda-
leku irekietan, eta, jende gehia-
gok izena eman duela ikusirik, 
talde berri bat sortu da. Hala, 
orain arteko talde horiari, ber-

deari, laranjari, urdinari, go-
rriari eta beltzari beste bat 
gehituko zaie; hain zuzen ere, 
LHko laugarren, bosgarren eta 
seigarren mailetako neska-mu-
tikoz osatuta egongo den talde 
morea. 

Goizeko hamarretan hasiko 
dira udalekuak, ordu bata arte, 
egunero, astelehenetik eguba-
koitzera. 08:15etik aurrera zain-
tza zerbitzua egongo da, gura 
duen ororentzat. Ordu horretan 
hasita, askotariko ekintzak egin-
go dituzte neska-mutikoek, 57 
begiraleren gidaritzapean. Ai-
patzekoa da aurten neska-mu-
tiko askok parte hartuko dute-
la kontuan izanda, inoiz baino 
begirale gehiago arituko direla 
horiekin: "Begiraleak lortzeko 

lehenengo deialdian ez zen behar 
beste jende lortu eta bigarren 
bat egin behar izan genuen", 
adierazi du koordinatzaile Lei-
re Zumaldek. Horietatik gehie-
nak dira oñatiarrak, baina ba-
dira Arrasateko, Bergarako eta 
Legazpiko begiraleak ere.   

Formazio saioa, bihar 
Maiatzaren 13an egin zuten 
udaleku irekietan arituko diren 
begiraleek lehen formazio saioa. 
Bigarrena eta azkena bihar egin-
go dute. Lehenengo hura euren 
artean harremanak sortzeko  
baliatu zuten, baita helburuak 
zehaztu eta programazioa lan-
tzen hasteko ere. Biharkoa pro-
gramazioaren gainekoa izango 
da bere osotasunean. 

guraso bilera, ekainaren 28an 
Funtzionamenduaren eta non-
dik norakoen berri emateko, 
gurasoendako bi bilera egingo 
dira ekainaren 28an; 18:00etan 
izango da gaztelerazkoa 19:00etan 
euskarazkoa. 

neska-mutikoak jolasean, udaleku irekietan. goIena

Inoiz baino ume gehiago 
aurten udaleku irekietan
526 neska-mutikok eman dute izena uztailaren 3tik 28ra egingo diren udaleku irekietan, 
inoiz baino gehiagok. Hori horrela, orain arteko taldeei, beste bat gehituko zaie: talde 
morea, hain zuzen. 57 begiraleren gidaritzapean arituko dira neska-mutikoak 

ForMazIo SaIoa 
duTE BIhar, 
gazTElEkuan, 
udalEku IrEkIETako 
57 BEgIralEEk

Patricia Bofillen erakusketaren inaugurazioa, arantzazun. Imanol SorIano

Bukatu berri den ArGi festibala 
"arrakasta itzela" izan da 
Pozik eta eskertuta agertu dira ilunpetan argazki 
taldeko kideak, argi argazki festibala bukatu berritan

M.a oñati
"Bisitarien eta parte hartzaileen 
kopurua adierazten duten zen-
bakiek eta jasotako komentarioek 
aski erakusten dute 2017ko edi-
zio hau arrakasta itzela izan 
dela". Horrela mintzatu da Ilun-
petan argazki taldeko Itziar Bas-
tarrika, bukatu berri den ARGI 
argazki festibalaren gainean 
galdetuta. Eta erantsi du: "Txi-
kitasunean handitzen ari gare-
la ikustea oso betegarria da 
guretzat. Gure esentzia galdu 
gabe, pixkanaka urrunago hel-
tzen garela ikustea aberasgarria 
da. Eta horixe da, guretzat, sa-
ririk handiena, hain gustuko 
dugun diziplinaz gozatu, parte-
katu eta ikasten jarraitzea".

Izan ere, horixe da bi urtean 
behin egiten den eta aurten hi-
rugarrena bete duen ARGI fes-
tibalaren helburua; alegia, ar-
gazkilaritza jendearengana hur-
biltzea. Ahalegin hori askotari-

ko proposamenen bitartez egin 
dute aurtengoan ere. Besteak 
beste, erakusketak egin dira  
–Bernat Alberdiren Oñatiarrak, 
Ekaitz Zilarmendiren Sistemak, 
Eli Garmendiaren El Bosque 
Dormido eta Patricia Bofillen 
Mirar más allá de la forma–, 
baina baita bestelakoak ere, hala 
nola arrakasta handia izan du-
ten Miren Pastorren BookJockey 
emanaldia eta Jerardo Elortza-
rekin batera Sancti Spiritus 
unibertsitatean egin zen Ispiluak 
erakusketaren baitako bisita 
gidatua. 

2019an berriz 
Hain gustura gelditu dira Ilun-
petanekoak, dagoeneko 2019ko 
edizioan pentsatzen hasiak dira. 
Argazki taldeko kideek, bestetik, 
poza eta esker ona adierazi gura 
izan diete ARGI festibala posible 
egin duten guztiei. "Zuek gabe, 
ezin!", esan dute. 

Arkeotailerrak eta bisita-gida-
tuak prezio berezian egingo dira 
bihar Arrikrutzen, 10. urteurre-
naren harira. Arkeotailerrak 
11:00etan eta 16:00etan egingo 
dira eta bisita gidatuak 12:00etan 
eta 17:00etan. Parte hartzeko 
beharrezkoa da erreserba egitea. 
Horretarako, 943 08 20 00 telefo-
nora deitu edo arrikrutz@onati.
eus helbidera idatzi dezakezue. 

10. urteurrena 
ospatzeko 
arkeotailerrak, bihar

Oñatin Ona eta Boga tabernetan 
egongo da eskuragarri ekaina-
ren 9tik aurrera eta Elkarren 
ere erosi ahalko da. Formatu 
digitalean gura izanez gero, 
iTunes, Youtube Music, Spotify 
eta Amazon Music-en eskuratu 
daiteke hori. Bestetik, gaur 
PUNTUAko harpidedunek doan 
jaso dute, astekariarekin bate-
ra, Itzalen mundua. 

Iker martinezen 
'Itzalen mundua' 
salgai, ekainaren 9an
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Iker oñate oñati
Hotz Oñati eta Ongi Etorri Erre-
fuxiatuak taldeek, elkarlanean, 
hitzaldia eta bideo emanaldia 
–30 minutu inguruko iraupena 
duena– antolatu dituzte ekaina-
ren 6rako; 19:00etarako finkatu 
dute hitzordua, Antixena gazte-
txean. Bertan, Jose Masak eta 
Txefo Mendezek jardungo dute 
hizlari; aurreko urtean Grezia-
ra eginiko karabana egitasmoan 
parte hartzaile izan ziren horiek 
biak.

Hizlarien esperientziatik abia-
tuta, aurrera begira antolaturi-
ko ekitaldia da. Alegia, besteak 
beste, aurtengo karabana egi-
tasmoa aurkeztea dute helburu 
antolatzaileek: uztailaren 14tik 
22ra bitartean egingo da, Meli-
llara. Zehatz esanda, Euskal 
Herritik, Kataluniatik eta esta-
tuko beste hainbat lekutatik 
irtengo da autobus-karabana.

Horri lotuta, antolatzaileek 
martitzeneko hitzordura berta-
ratzeko dei egin diete herritarrei. 
Euren esanetan, "hitzaldi pare-

gabea da egitasmoan izena eman, 
gaiaren inguruko informazioa 
jaso edota babesa adierazi gura 
duenarentzat".

Hotz Oñatiko kide Iñaki Uri-
zarrek, berriz, Melillara egingo 
den autobus-karabanan esku 
hartzearen garrantzia azpima-
rratu du: "Ez dugu Greziara joan 
beharrik errefuxiatuek bizi du-
ten egoera latzaz jabetzeko. He-
men inguruan ere ikus daiteke 
hori. Gauzak horrela, Melillan 
aukera paregabea izango dugu 
gure kexak lau haizetara zabal-
tzeko; eta, protestak norbaiten-
gana iritsiko dira, seguru. Hemen 
jaramon gutxi egiten baitigute". 
Melillako ministerioetan eta 
CIEtan egingo dute protesta, 
hain zuzen ere.

Pintxo-pote solidarioa
Aipaturikoaz aparte, beste ekin-
tza bat antolatu dute datorren 
asterako: musikak giroturiko 
pintxo-pote solidarioa egingo 
dute ekainaren 9an. Herriko 
plazan finkatu dute hitzordua, 
19:00etan hasita. 

Azaldu dutenez, konfiantzazko 
taldeetara edo egitasmoetara 
bideratuko dute egunean bildu-
tako dirua. Hor daude Himala-
ya proiektua, Movil kitchen eta 
SOS Refugiados.  

kontzientziazioan sakonduz
Aurrera begira ere ekintzak 
antolatzen segitzeko asmoa be-
rretsi dute Hotz Oñatiko kideek; 
horiek gehienek, herritarren 
kontzientziazioa izango dute 
helburu. Hainbaten artean, hi-
tzaldiak eta bideo emanaldiak 
antolatuko dituzte. "Jada ohiko 
bilakatu dira errefuxiatuei lo-
turiko albisteak. Hala, bizi duten 
egoerak jada ez gaitu horren-
beste harritzen. Horri aurre egin 
beharra dago", dio Urizarrek.

Bi oñatiar greziako kios irlan, iaz, herritarrei bidaliriko elikagai eta materialengatik eskerrak emanez. HoTz oñaTI

Melillarako karabana 
irteeraren aurkezpena
'mugak zabaltzen, melillara karabana' hitzaldia antolatu du Hotz oñatik 
martitzenerako; Jose masa eta txefo mendes izango dira hizlariak. nagusiki, 
uztailaren 14tik 22ra bitartean egingo den egitasmoa aurkeztea dute xede

aurrEko urTEan 
grEzIara EgInIko 
karaBanan ESku 
harTu zuTEn 
hIzlarIEk

oIHana elorTza

san lorentzon, bidegorria
Bidegorri sarea osatu guran, San lorentzo eta ugarkalde lotuko dituen 
bidea egiten dihardute. apirilaren amaieran hasi zituzten obrak; eta, bost 
hilabeteko epea dute bukatzeko. "osatu gabeko bidegorri sarea dugu. Hori 
horrela, beharrezko genuen San lorentzo eta ugarkalde lotzeko 
egitasmoa", dio Irati etxeberriak, Hirigintza eta zerbitzuetako zinegotziak. 

Iker oñate oñati
Eskola Agenda 21ek aurten lan-
duriko biodibertsitatea aitzakia, 
San Martingo berdeguneari bu-
ruzko proiektua egin dute Zua-
zola-Larrañako ikasleek. Egitas-
moa maiatzaren 24an aurkeztu 
zioten Mikel Biain alkateari, 
udal foroan.  

Besteak beste, herriko biodi-
bertsitateaz jabetzea, berorren 
aberastasuna baloratzea eta ba-
bes-neurrien kontzientzia hartzea 
izan dute xede proiektuaren 
bultzatzaileek. Ahalegin horre-
tan, gaiaren inguruko txostena 
ez ezik, horren bueltako ikus-en-

tzunezkoa ere landu dute Zua-
zola-Larrañako ikasleek.

 Hainbat fasetan banatu dute 
ikerketa prozesua: kontzeptuen 
lanketa, garapen fasea, ikergai 
zuten esparruaren azterketa eta 
azterturikoaren lanketa, hain 
zuzen ere.

Hiru atal 
Ikasleek hiru ataletan banatu 
dute landuriko txostena –par-
kearen historia, bere biodiber-
tsitatea eta hobetze proposame-
nak–; eta, ondorioztatu dutenez, 
"beharrezkoa da biodibertsitatea 
babesteko neurriak hartzea".

san martingo biodibertsitatea 
aztertu dute zuazola-larrañan
adin askotariko ikasleen arteko elkarlana izan du 
oinarrian san martinen bueltako egitasmoak

Herriko jaiei begira jarri da 
Oñatiko Txosna Batzordea. Gaur
-gaurkoz, hausnarketa prozesuan 
dago murgildurik, eta, kide be-
rrien ekarpenak jaso guran, 
bilera irekiak deitu ditu. Aste-
lehenean, hilak 5, egingo dute 
hurrengo bilkura, Ona pareko 
plazatxoan; 19:30erako finkatu 
dute hitzordua.

Txosna Batzordeko kideek 
azaldu dutenez, "kolokan jarri 
da orain arteko planteamendua, 
eta, ekarpenek hala badiote, 
norabidea ere alda daiteke". 
Horri lotuta, esaterako, jaigu-
nearen itxura aldaketa eta txos-
netan esku hartzen duten era-
gileen arteko harremana landu-
ko dituzte. 

Hala, batzordeko kideek bile-
ra irekiekin bat egiteko eskatzen 
diete herritarrei, "norabidea 
guztion artean finkatzeko".

txosnen bueltako 
hausnartze prozesu 
barruan, bilera irekia
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Miren arregi oñati
Irazan antzerki gunearen proiek-
tu desberdinen artean antzerki 
inprobisatuarena dago. Ikastur-
te honetan inprobisazio emanal-
di bat sortzen aritu dira eta eta 
lan horren fruitua dastatzeko 
aukera gaur bertan egongo da,  
22:30ean, gaztelekuan. Sarrerak 
5 eurotan eskuratu ahal izango 
dira, gaztelekuan bertan. Kilo-
metroak 2017k eta Irazanek el-
karlanean antolatutako ekintza 
izango da hori. 

 Supituki izeneko antzerki 
emanaldia lau inprobisatzailek 
osatuko dute, baina publikoak 
garrantzi handia izango du. Gaz-
telekuan bildutakoei papertxo 
bana emango zaie ideia bat idatz 
dezaten eta horren gainean jar-
dungo dute Irazaneko inprobi-
satzaileek. Galaren eta taldearen 
izenaren gainean honako azal-
pena eman du taldeko kide Egoitz 
Aizpuruk. "Supituki edo bat-ba-
tean erreakzionatzen dugulako 
ipini diogu Supituki izenburua 
gaurko emanaldiari".

gaurkoa bigarrena 
Irazaneko kideek inprobisazio 
emanaldi bat eskaintzen duten 
bigarren aldia izango da gaur-
koa. Iaz egin zuten lehena, 
Irazan talde sortu berria aur-
kezteko. Orduko hartan espe-
rimentatutakoa sakontzea gura 
izan dute eta hortik sortu da 
gaurkoa: "Supitukiren hazia 
aurreko urteko inprobisazio 
galan erne zen. Laurok batu, 
taldeak ondo funtzionatu zezan 
oinarri batzuk finkatu eta 
astero elkartzen gara inpro-
bisazioa lantzeko". 

Oraingoz, lau kidek osatzen 
dute taldea: Ariane Telleriak, 
Itziar Arkauzek, Josu Zubiak 
eta Egoitz Aizpuruk. Laurak 
ere, hasiera-hasieratik Irazan 

Antzerki Guneko kideak eta 
inprobisazioa asko interesa-
tzen zaienak. 

bihar, 'artea kalean' 
Bihar, berriz, arte plastikoen 
eguna izango da. Goizean goiz, 
Joana Mancisidor margolaria 
Kilometroak 2017rako graffiti 
bat margotzen hasiko da Txan-
txiku Ikastolako patioan. Zuze-
nean bere lana nola burutzen 
duen ikusteko aukera izango 
da, izan ere, goizeko hamaike-
tatik aurrera haurrendako ekin-
tza desberdinak antolatu dira 
ikastolako patioan. 

Mancisidorrekin batera, Joxe 
Oleagak live painting saioa egin-
go du. Ipuin kontalari baten 
narrazioarekin batera Oleagak 
bere irudi propioak sortuko ditu 
bertan bildutakoen aurrean. 
Ikusle izateaz gain, txikienek 
izango dute aukera euren arte 
erakustaldia egiteko. Ikastolako 
patioan Lekaixoka irudi erral-
doia margotzeko aukera izango 
baitute. 

Supituki inprobisazio taldeko kideak. Irazan

Bat-bateko saioa, gaur, 
Supituki taldearekin
kilometroak 2017k eta irazan antzerki guneak antolatuta, gaur, egubakoitza, 
'supituki' antzerki emanaldia egingo da gaztelekuan, 22:30ean. Bihar, berriz, arte 
plastikoen eguna izango da; kilometroak 2017rako grafiti bat margotuko dute 

Iaz EgIndako lEhEn 
InProBISazIo 
galarEn ondoTIk, 
Ildo horI Sakondu 
gura Izan duTE

Pasa den asteburuan oñatiko ganbara abesbatzak egin du 
balentria berriro ere. maleta bete sari itzuli zaigu Tourseko 
lehiaketatik. Ikaragarria! Baina zenbaterainokoa da balentria 
hori? egindakoari neurria jartzeko konparazio bat proposatuko 
dizuet.

Pozak zoratzen gabiltza errealak eta athleticek hurrengo 
denboraldian europan jokatuko dutelako. merezia, denboraldi 
osoan egindako lanaren emaitza da hori. Baina, 11.000 
biztanleko herri bateko futbol talde batek, aloña mendik 
esaterako, europan jokatzeko aukera lortuko balu? 
Pentsaezina!

Bada, hori da oñatiko ganbara abesbatzak lortu duena, eta 
ez behin bakarrik, azkena Toursen. europako lehiaketa batean 
parte hartzeko aukera merezimenduz lortu, eta hori gutxi balitz, 
sariekin bueltatu.

azken honetan esperientzia zuzen-zuzenean bizitzeko 
aukera izan dut, lerro hauek idazten ari naizen unean oraindik 
ere lainoan nagoela iruditzen zait, zoragarria izan da.

zorionak eta eskerrik asko, ganbara!

ganbararen balentriak
miel guridi

abesbatzako kideak, Toursen. ganBara aBeSBaTza

lau sari ekarri ditu Ganbarak 
tourseko lehiaketatik
oñatiko ganbara abesbatzak beste behin erakutsi du 
nazioarteko abesbatzekin lehiatzeko besteko maila duela

M.a oñati
Tourseko –Frantzia– nazioarte-
ko abesbatzen lehiaketan izan 
da joan den asteburuan Oñatiko 
Ganbara Abesbatza, eta, nazioar-
teko maila handiko abesbatzak 
–AEBetako, Frantziako, Italiako, 
Ukrainako eta Filipinetako abes-
batzak– arerio izan baditu ere, 
oñatiarrek sekulako emaitzak 
lortu dituzte lehiaketan.

Sari nagusia hutsik gelditu da 
eta bigarrena Italiako abesbatza 
batek eskuratu du. Hirugarren 
gelditu da Oñatiko Ganbara 
Abesbatza. Hori gutxi ez, eta 
frantsesezko obraren interpre-

tazio onenaren saria eta erre-
nazimentuko modalitatean bi-
garrena eskuratu ditu –modali-
tate honetan ere lehenengo saria 
hutsik gelditu ondoren–. 

aitor biain, zuzendari onena 
Ganbarak eskuratu duen lauga-
rren eta azken saria zuzendari 
onenari ematen zaiona izan da. 
Izan ere, Ganbarako zuzendari 
Aitor Biainendako izan da hori. 

Horiek horrela eta lehiaketa-
ko parte-hartzaileen kalitatea 
ikusirik, oñatiarrak pozik buel-
tatu dira Frantziatik, hurrengo 
erronkari ekiteko gertu.
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Miren arregi oñati
Aloña Mendiko pilota sailaren 
50. urteurrenaren baitan Pilota 
Astea ari dira ospatzen eta hain-
bat ekintza egin dituzte testuin-
guru horretan. Esaterako, mar-
titzenean, aurpegi ezagunak izan 
ziren Pago Uso elkartean, Pilo-
tarien prestakuntza eta elikadu-
ra izenburupean egin zen 
mahai-inguruan. Mahaiaren 
bueltan izan ziren Nerea Segura 
eta Amaia Diaz de Monasterio-
guren nutrizionistak, Jokin Al-
tuna eta Beñat Rezusta pilotariak 
eta Aritz Altadill kirol presta-
tzailea. Nork bere alorretik, eli-
kadurari ematen dion eta eman 
behar litzaiokeen garrantziaz 
berba egin zuen. 

Nerea Segura dietistak kiro-
lariengan elikadurak duen ga-
rrantzia azpimarratu gura izan 
zuen: "Askotan ez gara kontu-
ratzen elikaduraren garrantziaz, 
baina guk deitzen diogu entre-
namendu ikusezina. Egunero-
kotasunean entrenatu beharra 
dagoelako", adierazi du. Beñat 

Rezustak janari ematen dion 
garrantziaz galdetuta, adierazi 
zuen ez dela dieta jakin bat era-
maten duten horietakoa, baina 
saiatzen dela zaintzen eta garbi 
jaten. "Zoratzeke, ez naiz gra-
moei begira egoten, baina saia-
tzen naiz ondo jaten". Jokin 
Altunak azaldu zuen urteekin 
garrantzi handiagoa ematen 
diola jaten duen horri. "Urteekin 
konturatzen gara entrenamen-
duak bezain garrantzitsua dela 
elikadura. Bereziki, txapelketa 
garaian asko zaintzen naiz, amak 
prestatzen dit janaria, eta, alde 
horretatik, zortea dut". 

erakusketa bi ikusgai 
Bestetik, gaur da pilota sailak 
kultur etxean ipini dituen bi 

erakusketak ikustera joan ahal 
izateko azken eguna. Euskal pi-
lota herriz-herri izena du lehenak; 
Oñatiko herria eta pilota biga-
rrenak. Lehenengoan, pilotaren 
historia kontatzen da. Nola ha-
sieran frontis barik jokatzen zen, 
noiz sortu ziren frontisa eta ez-
kerreko pareta, nola latexa sor-
tu zenean bizkortu zen pilota, 
pilotaren modalitate desberdinak, 
pilotari profesionalak... Bigarre-
nean, azken 50 urteetako pilota-
ren inguruko argazkiak ipini 
dituzte ikusgai. Gaur da hori 
ikusi ahal izateko azken eguna. 
18:00etatik 20:00etara egongo da 
zabalik. 

bihar, Pilotaren eguna 
Hainbat ekintza egingo dira bihar 
plazako pilotalekuan. 10:00etatik 
13:00etara umeendako jolasak, 
tako tailerrak eta pilotagileen 
erakustaldia egongo dira, baita 
Hegoalde-Iparralde joko erakus-
taldia ere. Arratsaldean xistera 
erakustaldia eta emakumeen 
arteko partidua egingo dira. 

iriondo, Segura, rezusta, altuna, altadill eta diaz de Monasterioguren, Pago Uso elkartean, martitzenean. mIren arregI

Pilotaren ingurukoak 
arrakastatsuak izan dira
kirol prestakuntzaren eta elikaduraren arteko harremanaz berba egin dute, astean, 
Pago uson egindako hitzaldian Beñat rezusta eta Jokin altuna pilotariek. Bihar 
emango zaio bukaera Pilota asteari; ekintza mordoa antolatu dituzte

gaur da kulTur 
ETXEko 
ErakuSkETak 
IkuSTEko azkEn 
Eguna

Gaur, egubakoitza, hasiko da 
herriko pilota txapelketako 
aurtengo edizioa. Guztira, hiru 
partidu jokatuko dira gaur; 
18:00etan hasiko da lehena, eta 
segidan jokatuko dute gaine-
rako bi bikoteek. 51 taldek eman 
dute izena txapelketan; eta, 
horrenbestez, elkarren aurka 
lehiatuko dira hurrengo hila-
beteetan. 

Gaur hasiko da 
herriko pilota 
txapelketa

Bi oñatiar saritu dituzte. Bate-
tik, eskubaloi sailean, Euskal 
Ligako jokalari onena izendatu 
dute Aloña Mendiko jokalari 
Aitor Billar. Eta futbolean ere 
izan da aitorpenik: Alaveseko 
bigarren taldeko entrenatzaile 
Aitor Orueta izan da Hirugarren 
Mailako entrenatzaile onena, 
Premios Tercera EH inkestaren 
arabera.

Euren ligen aitorpena 
jaso dute Billarrek 
eta oruetak

Iker oñate oñati
Domekan, ekainaren 4an, egin-
go dute Lasterbidean elkartasun 
lasterketa. Ekintza ugari es-
kaintzen dituen egitaraua pres-
tatu dute. Bezperarako, zapa-
turako, finkatu dute lehen hi-
tzordua: Herstura eta Viva 
Belgrado musika taldeek jar-
dungo dute gaztetxeko agerto-
kian.

Gainerako ekintzak, bestalde, 
hurrengo egunerako antolatu 
dituzte. Patinen lasterketa egin-
go dute lehenik, 10:00etan. Os-
tean, ibilbide luzea (8,3 km) eta 

motza (3 km) egingo dituzten 
lasterkarien txanda helduko 
da; 550 lagunek baino gehiagok 
eman dute izena lasterketa lu-
zean. Horiek amaituta, besteak 
beste, ekitaldia, herri bazkaria, 
umeentzat ekintzak, pilota par-
tidua eta kontzertuak egongo 
dira.

Pilota partiduari dagokionez, 
profesional ohiek jardungo dute 
nor baino nor gehiago: Sarale-
gi-Eulate bikotearen aurka lehia-
tuko dira Mikel Goñi eta Go-
rrotxa. 17:30ean hasiko da par-
tidua, plazako pilotalekuan.

lasterbidean elkartasun 
lasterketa egingo dute domekan
Euskal Herri mailako egitasmoa izaki, jende ugari 
batzea aurreikusten da. Ekintza ugari egongo dira

aloña mendIko karaTe SaIla

Karateko kideak Gasteizen
euskadiko eskolarteko kirol jokoak egin zituzten maiatzaren 27an, 
zapatuan, gasteizen. Bertan lehiatu ziren aloña mendiko karate saileko 
kideak; eta pozik dira erdietsiriko emaitzekin. kumite infantil mutilen 
kategorian eskuratu zituzten emaitza onenak: xabat Castaños bigarren 
izan zen 40 kilo azpikoetan eta Iker Jimenez hirugarren 50 kilo azpikoetan.
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Xabier urzelai arrasatE
Besaidek antolatuta, Aiba! men-
di martxa egingo dute domekan 
Arrasaten. Mendizaleak 07:00etan 
abiatuko dira Biteritik, eta bi 
ibilbide izango dituzte aukeran. 
Luzea aukeratzen dutenek Uda-
latx eta Anboto izango dituzte 
zain: "Distantzian luzeak ez ditu 
askoz ere kilometro gehiago, 
baina bai desnibela; ondo en-
trenatuta egotea komeni da", 
dio Ekaitz Aranburuzabalak. 
Izena domekan emango duena 
komeni da Biteri plazara goiza-
go joatea.
martxa bi urtean behin antolatzen 
duzuenetik arrakasta handitu egin 
da, iaz ere mendizale kuadrilla 
galanta batu zineten –335 lagun–. 
Bai, dagoeneko 350 lagunek eman 
dute izena aurrez, eta kopurua-
rekin oso pozik geratu gara [In-
terneteko izen-ematea itxita 
dago dagoeneko]. Esango nuke 
orain bi urtean behin antolatzen 
dugunez jendeak gogoz hartzen 
duela Aiba!
domekan, baina, egongo da izena 
emateko aukera, ala? 
Bai; domekarako beste 125 dor-
tsal inguru gorde ditugu, gehie-
nez 450 lagunendako tokia egon-
go da. Aurreko edizioan, 2015ean, 
egunean bertan 100 lagunek 
eman zuten izena, baina egu-
raldi txukuna izan genuen. Do-
mekara begira eguraldiak asko 
baldintzatuko du azken orduan 
Aiba!-ra animatzen den jende 
kopurua [domekan, izena ema-
teko, federatuta daudenek 13 
euro ordaindu beharko dituzte 
eta ez federatuek 18 euro]. 
ze helbururekin antolatzen duzue 
aiba! proba? 
Aiba! [Aramaioko Ibarrari Buel-
ta Arrasatetik] antolatzea, has-
tapenean, familia mendizale 
baten ekimena izan zen –Elor-
tondo anaiek antolatu zuten 
Aiba! lehenengoz, 2006an– eta 
Besaide mendi taldea ondoren 
hasi zen laguntza eskaintzen. 
Hasieratik arrakasta polita izan 

zuen, baina martxa urtero an-
tolatzea lan handia zen gutxi 
batzuen artean egiteko. Eta, 
2012 eta 2015 urteen artean ez 
zen martxarik egon. 2015ean 
Besaidek hartu zuen Aiba! bi 
urtean behin antolatzeko ardu-
ra, mendi taldean hasieratik 
ekimen oso positiboa zela iru-
ditu zitzaigun. Herritarrei kirol 
hitzordu bat eskaintzea da hel-
burua, mendira joateko aitzakia 
bat. 
aiba! jaio zenetik lehiakortasuna 
kendu gura izan zitzaion, orduan 

mendi lasterketen gorakada zeto-
rren, eta ez zuten mendi lasterke-
ta bat antolatu gura. Horretarako, 
gutxieneko denbora-mugak ere 
ezarri ziren anoa postuetan. 
Duela bi urte eztabaida izan 
genuen gure artean, denbora
-mugak jarri behar ote genituen, 
ez... Aiba! inoiz ez da izan men-
di lasterketa, kontrara, mendiaz 
lasai gozatzea izan zen hasieran 
antolatzen hasi zirenen lagunen 
asmoa, eta horrek bere horretan 
jarraitzen du. Baina egia da 
badela martxa azkar egin guran 

etortzen dena, tarte batzuk ko-
rrika egiten dituena, lasterke-
tetara begira entrenatzera da-
torrena... Eta, gutxieneko den-
boren kontrolak kentzea eraba-
ki dugu. Azkar ibili gura dute-
nek ere lekua dute Aiba!-n, goza 
dezatela mendiaz gura duten 
moduan. Hori bai, gerta daiteke 
jatekoen eta edatekoen postura 
goizegi iritsi eta inor ez egotea 
[Barre].   
ordutegi aldetik ze aurreikuspen 
dituzue? 
Ibilbide luzeak 41 kilometro ditu 
[ia 3.000 metroko desnibelare-
kin], eta motzak 34 [2.100 me-
troko desnibelarekin]. Distantzia 
aldetik ez da alde handia, baina 
ibilbide luzean mendizaleek 
Udalatx eta Anboto igo beharko 
dituzte, eta horrek dezente go-
gortzen du bidea. Hala, motza 
egiten dutenak 14:00 edo 14:30 
aldera iritsiko dira Biterira. 
Ibilbide luzea egiten dutenek, 
berriz, gehienez hamaika ordu 
izango dituzte, 18:00etan Biterin 
egon beharko dute. Aurretik 
esandako moduan, baina, Aiba! 
ez da lasterketa. Ez da azkarre-
nendako saririk egongo, ezta 
sailkapenik ere.
zer du aiba! martxak?
Hona etortzen den jendeak esa-
ten digu Euskal Herrian dauden 
mendi martxen artean gogorre-
netakoa dela, ondo entrenatuta 
egotea komeni dela. Eta, Uda-
latxera igotzeak, Anbotora igo-
tzeak badu bere xarma, baita 
Aramaioko ibarrak ere, ibilbide 
polita da.
domekan zenbat lagun egongo 
zarete lanean?
30-40 lagun, gutxi gorabehera. 
Lanak kuadrillaka ditugu ba-
natuta eta horrela errazagoa 
da; Besaideko beteranoen la-
guntza dugu, Mondraitzekoena... 
Eta ondoren, hainbat lagun tal-
de ibiltzen dira lan ezberdinak 
egiten. Horien guztien laguntza 
barik ezinezkoa izango litzateke 
halako bat antolatzea. 

ekaitz aranburuzabala. goIena

"aiba! azkar egitera datorrena 
libre da, baina ez da lasterketa"
ekaiTz aranburuzabala  BEsaidEko ordEzkaria
Mendia  dagoeneko 350 lagunek eman dute izena domekan Biteritik abiatuta egingo duten aiba! mendi 
martxarako. antolatzaileek, baina, 150 dortsal gorde dituzte egunean bertan izena eman gura dutenendako

"BI urTEan BEhIn 
anTolaTzEn 
dugunEz, jEndEak 
gogoz harTzEn du 
aIBa! MarTXa"

"IBIlBIdE luzEa 
aukEraTzEn duTEnEk 
gEhIEnEz 11 ordu 
Izango dITuzTE 
BIdEa EgITEko"

Antxintxiketanek antolatuta, 
ekainaren 17an egingo dute Cor-
pusetako 10 kilometroko laster-
keta. Hala, azken urteotan mo-
duan, antolatzaileek Euskal 
Herriko 18-20 atleta onentsuenak 
gonbidatuko dituzte atletismo 
ikuskizuna eman dezaten: "De-
bagoieneko atleta batzuei ere 
keinua egin gura diegu", adie-
razi du Asier Osinagak. 

 aTLeTiSMoa  Ekainaren 
17an egingo dute 
Corpusetako proba 

Josu zubia. goIena

X.u. arrasatE
Denboraldia amaitzearekin ba-
tera adierazi dio Josu Zubiak 
Mondrako zuzendaritzari ez 
duela lehenengo taldea entrena-
tzen jarraituko: "Oso gustura 
egon naiz bertan, lantalde ona 
dago, baina egia da intentsitate 
handiko urteak izan direla. Uste 
dut jokalari hauei zuku guztia 
atera diedala, eta beste entre-
natzaile baten etorrera komeni 
zaiela". 

Azken 15 urteetan Josu Zubiak 
birritan hartu du lehenengo 
taldearen ardura, eta bietan 
lortu du Mondra kategoriaz igo-
tzea (2003an eta 2016an). Orain-
goz ez du beste eskaintzarik.

Josu zubiak ez 
du mondra 
entrenatzen 
jarraituko
 fUTBoLa  "Etapa bat 
amaitu da, hiru urte oso 
emankor izan dira", 
adierazi du zubiak
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Iker Martinez:
Itzalen mundua
Latzen, Potemkin, Lenao eta beste hainbat 
taldetan aritua, orain bakarka!

Gaur PUNTUA-rekin batera.
Goiena Klubeko
bazkideentzako doan.

egin zaitez bazkide

Ez bazara Goiena Klubeko bazkide, gaurtik aurrera eta urte bukaera arte 30 euroko kuotaren truke egin zaitez bazkide. 

Anima zaitez. Deitu 688 69 00 07 telefono zenbakira edo sar zaitez goienakluba.com webgunean!

Xabier urzelai arrasatE
Hemeretzigarren urtez, garagar-
doak eta errugbiak bat egingo 
dute zapatuan, Nazioarteko Zaz-
piko Errugbi Txapelketan. He-
rriko Plazako karpa eguenetik 
dago zabalik, baina egun potoloa 
zapatukoa izango da, jokalariek 
orduan botako dute-eta izerdia 
Mojategin. "15:00etan hasiko da 
txapelketa, eta, oraingoz, bost 
taldek eman dugu izena, Arra-
saterekin batera Ordizia, Bilbo, 
Durango, eta Gasteiz izango di-
ra-eta txapelketan. Azken orduan, 
baina, beti animatzen da talde-
ren bat", adierazi du taldeko 
entrenatzaile Igor Isasik.

seniorretan kanpoko talderik ez 
"Izenak hala badio ere, aurten 
gure txapelketa ez da nazioar-
tekoa izango, kanpotik ez da-eta 
talderik etorriko, eta Ordizian 
jokatzen duten kanpotarrekin 
konformatu beharko dugu", dio 
bizkaitarrak umorez: "Baina 
beteranoek bai, horiek Erroma-

ko errugbi taldekoen kontra 
jokatuko dute lagunartekoa".

lan bikoitza arrasatekoendako 
Txapelketara begira duten as-
moen gainean galdetuta, Isasik 
garbi ikusten ditu gauzak: "Za-

patu eguerdira arte ezingo dugu 
ikusi zer egiteko gauza izan 
gaitezkeen. Guk ligari ematen 
diogu garrantzia, zapatua errug-
bi jai bat baino ez da, ondo pa-
satzeko aitzakia bat. Jokalariek, 
gainera, lan bikoitza izaten dute, 
eguenetik txandak izaten dituz-
te-eta garagardo karpako taber-
nan, eta egubakoitzean jendea 
presa barik ibiltzen da [Barre]. 
Horrenbestez, zapatu eguerdian 
talde erdi biharamunarekin 
baldin badago, bada, jai dugu. 
Irabazi gura badugu, sikiera, 
lo eginda etorri behar dugu 
[Barre]".

zazpiko errugbia, olinpiarra 
Iaz lehenengoz izan zen zazpiko 
errugbia kirol olinpiar: "Oso 
ikusgarria da, entsegu asko ego-
ten direlako. Paseek zorrotzak 
izan behar dute, eta taktikak 
garrantzi handia hartzen du. 
Baina fisikoki ezinbestekoa da 
sasoian egotea. Ea bihar ze mai-
la ematen dugun".

Jokalariak txaloka. goIena

herensugeek Erroma 
izango dute kontrario
 errUgBia  zapatuan jokatuko dute nazioarteko zazpiko Errugbi txapelketa. senior 
mailan beste urte batzuetan baino talde gutxiagok eman du izena –talde asko azken 
orduan animatzen dira– eta beteranoek Erromako taldearen bisita izango dute

oñatiko pilotari gorka Perez, joan den egubakoitzean. goIena

Herriarteko final-laurdenak 
Ataunen kontra, gaur
 PiLoTa  Joan den astean zestoa kanporatu ostean, 
oñatiarrek etxean jokatuko dute bigarren kanporaketa

X.u. oñati
"Irabaztea komeni zitzaigun bi 
partiduak irabazi ditugu: kade-
teena eta gazte mailakoena. Eta 
lortu dugu. Baina ez gara gus-
tura geratu gaur egin dugun 
lanarekin. Joanekoan askoz ho-
beto jokatu genuen", esan zuen 
joan den egubakoitzean pilota 
saileko ordezkari Josu Osak.

Bada, lehen kanporaketan 
etxean baino hobeto jokatu zu-
ten kanpoan, eta hori zuzentze-
ko aukera izango dute gaur, 
egubakoitza, 22:00etan hasita, 
Ataungo pilotarien bisita izan-
go dute-eta oñatiarrek.

Final-laurdenak dira 
Lehenengo kanporaketa gaindi-
tuta, dagoeneko zortzi talde ge-
ratzen dira txapelketan: Astiga-
rraga, Oiartzun, Hernani, Zizur-
kil, Ataun, Azpeitia, Azkoitia 
eta Oñati. Eta, hain zuzen, 
Ataungoak izango dituzte gaur 
aurrean. Lazkaoren kontra jus-
tu-justu egin zuen Ataunek au-
rrera, aurreko astean etxetik 
kanpora bi partidu galdu egin 
zituztelako, baina etxean lortu-
tako emaitzei esker eta gazte 
mailan lortutako emaitzari esker 
(22-3) egin dute aurrera. Tanto 
aldea garrantzitsua da.
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Euskal kulturgintzarEn 
transmisioa (Ekt)
goiEna tElEbista, 
eKaInaRen 8an, eGuenean, 21:00eTan
gOnbidatUa: gORka URbizU     

mOndRaGOn unIBeRTSITaTeaK, GOIenaK, euSKadI IRRaTIaK eTa BILBaO hIRIa 
IRRaTIaK eLKaRLanean eGIndaKO SaIOa. 

zu hemen zaude

ane Vitoria BErgara
Bergarako Olaso Dorrea Fun-
dazioaren eskutik dator ema-
naldi berezi hori, non William 
Shakespeareren sonetoak eus-
karaz entzungai izango diren.
Zeru horren infernuak ikuski-
zunean, idazle ingelesaren 154 
soneto izango dira entzungai; 
Juan Garzia Garmendiak eus-
karatu ditu, hain zuzen. Eta 
aspalditik dihardu  piezak eus-
karara egokitze lanetan. Sone-
toak, Joxan Goikoetxeak berak 
sortutako doinuekin, kanta 

bihurtu ditu, eta, musika horre-
taz lagunduta, sonetoak zuzenean 
entzun ahal izango dira Olatz 
Praten eskutik, hura izango bai-
ta kanta horiei ahotsa jarriko 
diena.  Errezitala ekainaren 8an, 
eguena, izango da, Bergarako 
Olaso Dorrean, arratsaldeko 
zazpietan. Hasiera batean, eta 
eguraldiak laguntzen badu, erre-
zitala dorreko lorategian izango 
da. Eguraldi kaskarra eginez 
gero, berriz, dorreko goiko are-
toan izango da entzungai Sha-
kespeareren pieza berezi hori.

shakespeareren sonetoen 
euskarazko errezitala
shakespeareren 'zeru horren infernuak' izeneko 
errezitala eskainiko dute Bergarako olaso dorrean

elkar

Jokin zaitegi itzulpen saria
2015ean Svetlana aleksievitx Bielorrusiako idazleak eskuratu zuen 
literaturako nobel saria, U Voiny ne zhenskoe litso lanarekin orain, Jokin 
zaitegi itzulpen sariari esker, lan hura euskaraz irakurri ahal izango da: 
Gerrak ez du emakume aurpegirik. Itzultzailea Iker Sancho izan da. 

aitziber aranburuzabala BErgara
Iazko harrera ona ikusita, aur-
ten bigarrenez antolatu du Osin-
txuko jai batzordeak Osintxun  
Musikara! lehiaketa. Antolatzai-
le taldeko Ruben Gauna Arra-
sate Irratian izan da. 
musikaria zara eta zuk ere lehia-
ketetan parte hartu izan duzu; adi-
bidez, danbakan. ze oroitzapen 
dituzu? 
Egia esan, oso oroitzapen onak 
ditut; 2008ko edizioan izan ginen 
gu. Oso aukera ona izan zen 
gure taldearentzako –Adi Hol-
den– eta, orokorrean, parte har-
tu zuten guztientzako.
oraingoan, antolatzaile lanetan ari 
zara. zer dela-eta erabaki zenuten 
lehiaketa egitea? 
Azkeneko urteetan jaietan an-
tolatzen genituen kontzertueta-
ra jende askorik hurbiltzen ez 
zela ikusita eta horri buelta 
eman guran, iazko jaietan mu-
sika lehiaketa proposatu genuen, 
zerbait berria edo ezberdina 
eskaintze aldera.
eta gustukoa izan zen, 25 parte 
hartzaile batu zenituzten eta. 
Euskal Herriko toki askotatik 
bidali zizkiguten, bai, parte har-
tzeko eskaerak. Horietatik  bost 
talde aukeratu zituen epai
-mahaiak finalean lehiatzeko.
sari nagusia eibarko The Vartools 
taldearentzako izan zen. 

Halaxe da, bai; eurentzako izan 
ziren 500 euroak; bigarren saria 
–200 euro– Santurtziko Hoax 
Attack taldeak jaso zituen.
iazkoaren bidetik dator aurtengo 
sariketa; norentzako da, baina? 
Euskal Herriko edozein taldek 
edo musikarik har dezake par-
te, hasiberriek zein eskarmentua 
dutenek; eta musika estiloari 
dagokionez ere, askotarikoak 
onartzen ditugu.
Parte hartzeko zer egin behar da? 
18 urtetik gorakoa izatea da bal-
dintza bakarra. Parte hartu gura 
dutenek ekainaren 9a baino lehen 

biografia eta hiru abesti bidali 
behar dituzte, MP3 formatuan, 
osintxunmusikara@gmail.com 
helbidera. Gure Facebooken 
dituzue oinarriak eta bestelako 
informazioa.
Horietatik hiru aukeratuko ditu epai
-mahaiak finala jokatzeko. 
Izen-ematea itxi eta gutxi gora-
behera bi astera jakinaraziko 
ditugu irailaren 1ean zeintzuk 
izango diren agertokian, taldeek 
denbora izan dezaten euren ema-
naldia prestatzeko. 
sariei eta finalaren formatuari da-
gokienez, berrikuntzak daude. 
Iazko bi sariez gainera, Arrasa-
teko Danatek musika dendaren 
laguntzarekin publikoaren saria 
ere izango da aurten. Formatua-
ri dagokionez, talde bakoitzak, 
asko jota, 35 minutuko emanal-
dia egingo du; eta ondoren, epai
-mahaiak erabakia hartzen duen 
bitartean, Eskean Kristo Bizkai-
ko taldearen kontzertua izango 
dugu.
zelan doa aurtengo uzta? 
Ondo doa; oraingoz, Gasteiztik, 
Nafarroatik eta Bizkaitik jaso 
ditugu eskaerak, baina harritu-
ta gaude Debagoienetik espero 
baino gutxiago heldu zaizkigu-
lako; eta bertakoak etortzea da, 
bereziki, gure erronka. Egia da 
iaz gehienak azkeneko egunetan 
jaso genituela; animatu, bada!  

ruben gauna, arrasate irratian. a.a.

"debagoieneko taldeak 
batzea da gure erronka" 
ruben gauna 'osintxun musikara!' lEHiakEtako antolatzailE taldEkoa
musika taldeentzako eta bakarlarientzako sariketa egingo dute osintxuko jaietan, 
irailaren 1ean; parte hartzeko, ekainaren 9a baino lehen eman behar da izena
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Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

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

Goiena Klubaren txokoa

irabazi bi lagunendako otordua
LARRINETXE 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!

eneRgY SCReenLigHt Hd iRakURgaiLUa
Jesus belamendia agirre (elgeta)

'PeRRetXikO zaindaRiak' JOkOa
iker agirrezabal Mateo (Oñati)

HaRReMan dendakO OtaRRea
izaskun garcia Uralde (arrasate)

aRRikRUtzeRakO bina SaRReRa
Lurdes garcia zapiain (arrasate)
Mikel zubillaga atxa (arrasate)
ana Mari aranburu Murgizu (bergara)

baSkOnia-UniCaJa PaRtidURakO bina SaRReRa
Mila Murgiondo Villar (Oñati)
Jose antonio gardoki beitia (aretxabaleta)
Joanes Urrate Sanchez (Oñati)
garbiñe beitia baños-antigua (arrasate)

JOn gURRUtXaga & keU agiRRetXea kOntzeRtURakO bina SaRReRa
gregorio kortabarria balanzategi (arrasate)

aRRaSate MUSikaL ORkeStRaRen eta gOikObaLURen 
kOntzeRtURakO bina SaRReRa
Ruth Osinaga zubiaga (arrasate)
Maria gardoki Legorburu (Oñati)

‘bURbUJaS de PaPeL’ dantza ikUSkizUneRakO bina SaRReRa
arantxa garmendia zabalo (bergara)
arantzazu Madina aranburu (arrasate)
nerea garai kortabarria (arrasate)

‘aRtXiPieLagOa’ ikUSkizUneRakO bina SaRReRa
irati Pagoaga zaloña (aretxabaleta)
Jokin iturriotz gastesi (arrasate)
iñaxio buquete Ugarte (Oñati)
Jesus biain Urzelai (Oñati)

zUMeLaga JatetXeRakO bi PeRtSOnaRendakO OtORdUa
Unai iñarra Lasa (bergara)

dUkiena JatetXeRakO bi PeRtSOnaRendakO OtORdUa
Felix garitano eguren (bergara)

itURRieta JatetXeRakO bi PeRtSOnaRendakO OtORdUa
edurne iñarra bastardo (bergara)

eRReka JatetXeRakO bi PeRtSOnaRendakO OtORdUa
ainhoa Pagaldai zenitagoia (arrasate)

Hauek dira maiatzeko saridunak!

SaRiak JaSOtzekO:
arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue 
Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. 
Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez 
deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea Otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide 
txartelarekin, Harremanek, Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Lehen bi sariak 
jasotzeko, zatoz GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi 
edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da. GOIENA Otalora Lizentziaduna 31, 
Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. 
Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.
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ane Vitoria arrasatE
Arizmendiko abeslariak ez dira 
esku hutsik bueltatu etxera; izan 
ere, joan den asteburuan, Agru-
pacoros Madrid elkarteak anto-
latutako nazio mailako III. Haur 
Abesbatzen Lehiaketan bigarren 
saria lortu zuten. Getafeko Mu-
sika Kontserbatorioan antola-
tutako topaketan, lau abesbatza 
lehiatu ziren: Madrilgo Las Ve-
redas, Sinan Kay abesbatza, 
Valentziako Gallarda eta Ariz-
mendi Ikastolako abesbatza, 
hain zuzen ere. Lehiaketaren 
garaileak Madrilgo Las Vere-

dasko kantariak izan ziren eta 
Arizmendi abesbatzak eta Sinan 
Kayk ex quo bigarren saria es-
kuratu zuten. Debagoiendarrak 
oso pozik bueltatu ziren Madril-
go txapelketan lortutako bigarren 
postu horrekin. 

lan gogorraren emaitza
Haur Abesbatzen Lehiaketan, 
debagoiendarrek, derrigorrezko 
kantuaz eta kantu ezkutuaz gain, 
Tomas Garbizu euskal konpo-
sitorearen Pasayan Xexenak eta 
M. Huff-ek moldatutako J. Len-
nonen Imagine abestu zituzten. 

Eginiko lanagatik, gainera, Ma-
drilera gerturatutako familiez 
gain, gainontzeko ikus-entzuleen 
txalo zaparrada beroa jaso zuten 
kantariek. Hilabete batzuez egi-
niko lan gogorraren seinalea da 
hori; izan ere, Arizmendiko 
abesbatza otsailean sailkatu zen 
txapelketa honetan parte har-
tzeko, eta, geroztik, buru-belarri 
ibili da lanean. Arrasate, Are-
txabaleta eta Eskoriatzako 59 
kantari Murgiondorekin batera 
entseguak egiten aritu dira; 
eskolaz kanpoko orduetan zein 
eskolako atsedenetan, hain zu-
zen ere.

Harremanak sendotzen
Gainera, Rakel Murgiondok zu-
zendutako abesbatzak Valen-
tziakoen gonbita jaso zuen da-
torren ikasturtean bertako abes-
batzarekin elkartrukea egiteko. 

Bigarren saria Arizmendi 
ikastolako abesbatzarentzat
lan gogorra egin ostean, abesbatzak bigarren saria lortu 
zuen nazio mailako iii. Haur abesbatzen lehiaketan

aitziber aranburuzabala arrasatE
1994. urtean jaio zen Berri Txa-
rrak taldea, Lekunberrin. Lau-
kote moduan hasi ziren: Gorka 
Urbizu (ahotsa eta gitarra-jolea), 
Aitor Goikoetxea (bateria-jolea), 
Mikel Lopez Rubio (baxu-jolea) 
eta Aitor Oreja (gitarra-jolea). 
2004. urtean Orejak taldea utzi 
eta harrezkero hirukote forma-
tuan geratu barik ari dira na-
farrak. Hamar disko dituzte 
kalean eta beste hainbat argi-
talpenetan parte hartu dute; 
horrez gainera, 1.000 kontzertu 
eginda ere bai.

Taldeko abeslaria eta gitarra
-jolea apirilean izan zen Aretxa-
baletako Ikus-entzunezkoen 
Fakultatean. Ikasgelan konta-
tutakoak laburbildu zituen gero, 
Galder Perez Euskadi Irratiko 
kazetariak gidatuta. 

bidean ikasten 
Etorkizunera begira bizi direla 
zioen, proiektu berriak asmatzen 
eta sortzen. Azkeneko lanarekin,  

baina –Denbora da Poligrafo 
Bakarra (2014)–, atzera begiratu 
dute, taldearen 20. urteurrenak 
horretara bultzatuta. "Ona da 
noizean behin atzera begiratzea 
egin dituzun gauzak baloratu 
ahal izateko", zioen Urbizuk.

Gertutasun handiko solasal-
dian murgildu ziren musikaria 
eta kazetaria, taldearen hasta-
penetatik abiatuta. Nostalgiaren 
kalteak bizi izan zituen taldee-
tako bat izan zela kontatzen 
hasi, eta gaur egungo taldeek 
duten zailtasunen gaineko iritzia 
ere eman zuen. "Gaur egun dena 
dago eskuragarriago; ekoizpen  
eta informazio handia dago, bai-
na zalantza dut, horiek entzun 
edo behar duten denbora nahi-
korik eskaintzeko aukerarik 
dugun. Talde hasiberriek oso 
zaila dute tokitxo bat egiteko 
anabasa atomizatu honetan".

imitatzaile asko musika arloan
Karaokeak bogan daude, eta 
Urbizuk horiekiko kezka adie-
razi zuen: "Nazkatuta nago he-
dabideetan musikari ematen 
zaion tratuarekin. Iruditzen zait 
sormena ez dela behar beste 
baloratzen. Ahots ona duen jen-
de asko dago, baina horietatik 
zenbatek sortzen dute?". 

gorka Urbizu musikaria. goIena

Berri Txarrak taldearen 
ibilbidearen kontakizuna 
Berri txarrak musika taldeko gorka urbizu elkarrizketatu du galder Perez kazetariak 
(Euskadi irratia) hirugarren 'Ekt' saioan; ekainaren 8an, eguena, 21:00ean izango da 
goiena telebistan ikusgai. aurreko saioak 'goiena.eus' atarian eskuragarri daude
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iragarki sailkatuak

1. eTxebiziTzak

103. errenTan eman
arrasate. erdigunean hiru 
logela eta egongela dituen 
etxebizitza ematen da 
errentan. Igogailua du. 
Hilean 600 euroko erren-
ta. 617 71 79 27 

Calpe (alacant). aparta-
mentua ematen da erren-
tan abuztuan, hamabos-
taldika. Bi logela, egon-
gela, sukaldea, komuna 
eta terraza. Hondartzatik 
100 metrora. Telefonoa: 
655 74 57 97

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) 

2. garajeak

201. Saldu
arrasate. garajeak salgai 
Txindoki dorrean eta kon-
tzezinon. Harremanetara-
ko telefonoa hauxe da: 
606 30 20 00

204. errenTan HarTu
Trastelekua errentan 
hartu. Trastelekua edo 
garaje itxia errentan har-
tu nahiko nuke. Interesa-
tuok deitu telefono haue-
tara: 686 00 68 04 (San-
dra) edo 671 66 04 56 

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

aretxabaleta. Pertsona 
euskalduna behar da urte 
eta erdiko haurra zaintze-
ko, arratsaldez eta gaixo-
tzen denean. aretxabale-
takoa izatea baloratuko 
da. 645 72 12 40 edo 653 
74 21 50 

bergara. gazte euskal-
duna behar da, uztailean 
9 eta 5 urteko umeak 
zaintzeko. 655 71 69 22 

402. eSkaerak
arrasate edo bergara. 
Taberna, etxe, baserri eta 
abarren garbiketarako edo 

hustutze lanak egiteko 
prest nago. etxeko man-
datuak egiteko ere bai. 
autoa daukat. Telefonoa: 
632 77 35 38 

arrasate. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan 
egingo nuke. esperientzia 
eta lege paperak. Telefo-
noa: 632 51 85 01 

arrasate. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan 
egingo nuke. esperientzia 
eta lege paperak. Telefo-
noa: 697 20 00 86 

arrasate. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan 
egingo nuke. esperientzia 
eta lege paperak 697 20 
00 86 

bergara edo arrasate. 
nagusiak zaindu eta gar-
biketak egingo nituzke, 
egun osoz edo orduka. 
632 56 92 32 

bergara edo arrasate. 
neska nagusi eta umeak 
zaintzeko gertu. Telefonoa: 
696 84 19 51 

bergara. neska euskal-
duna, haur hezkuntzako 
ikasketak dituena, hau-
rrak zaintzeko prest uz-
tailean. 645 70 23 37 

debagoiena. lanerako 
prest dagoen eta Begira-
le Titulua daukan gazte 
euskaldun arrasatearra. 
634 42 84 24 

debagoiena. emakumea 
gertu ume eta nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. 631 83 47 66 

debagoiena. erizain la-
guntzaile ikasketak dituen 
neska nagusiak orduka 
zaintzeko gertu. 620 23 
58 15 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la lan egingo nuke. espe-
rientzia eta lege paperak. 
612 56 65 27 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten lan egingo 
nuke. 685 22 54 01 

debagoiena. mutila ger-
tu zaintza eta garbiketa 
lanak egiteko. etxean 
bertan bizi izaten, jardun 
osoz zein orduka. Telefo-
noa: 638 85 43 36 

debagoiena. mutila lane-
rako gertu. eskarmentua 
dut lorezaintzan, tailerre-

tan, soldatzaile zein man-
tenu eta garbiketa lane-
tan. 632 04 69 77 

debagoiena. mutila na-
gusiak zaintzeko gertu. 
autoa daukat. Telefonoa: 
600 33 38 28 

debagoiena. nagusiak 
zainduko nituzke eta bai-
ta garbiketa lanak egin 
ere. 635 09 12 62 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 
baita garbiketa lanetan 
ere. langile arduratsua 
eta esperientziaduna naiz. 
610 99 42 03 

debagoiena. neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
zaindu edota garbiketak 
egiteko. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. 697 
86 49 00 

debagoiena. neska ger-
tu zaintza eta garbiketa 
lanak egiteko. etxean 
bertan bizi izaten, jardun 
osoz zein orduka. 654 11 
15 14 

debagoiena. Pertsona 
arduratsua, esperientzia 
duena, gertu nagusiak 
zaindu eta garbiketa lanak 
egiteko. ordutegi arazo 
barik. 632 83 32 44 

debagoiena. zaintza la-
netan aritzeko gertu nago. 
ordutegi arazo barik. Te-
lefonoa: 612 46 90 29 edo 
602 15 18  067. anima-
liak

703. eman
Txakurkumeak opari. 
arratoi txakurkumeak 
ematen dira opari, oñatin. 
616 01 40 17 

8. deneTarik

801. Saldu 
ezgaituendako ekipa-
mendua. karro motoriza-
tua bi ranpa teleskopiko-
rekin, ezgaituendako 
egokitutako ohea eta 
garabia salgai. Hiru urte 
bakarrik daukate. Prezio 
onean. Bakarka edo guz-

tiak elkarrekin erosteko 
aukera. 665 71 42 73, 685 
73 45 93

lursailak aretxabaletan. 
Bi lursail salgai. Bata, 
14.000 metro koadrokoa, 
30.000 euroan. Bestea, 
2.800 metro koadro ingu-
rukoa, industria-urbani-
zagarria, 120.000 euroan. 
629 10 41 31

802. eroSI
artzain elektrikoa. Biga-
rren eskuko artzain elek-
trikoa erosiko genuke. 
615 73 68 07 

804. HarTu
ogia. ogi gogorra hartuko 
nuke animalientzako. 656 
75 76 98 

807. aurkITu
eraztuna aurkitu. aurre-
ko domekan aitzorrotzera 
bidean eraztuna aurkitu 
genuen izen eta datarekin. 
galdu baduzu, jarri kon-
taktuan. 626 50 37 85 

DEBAGOIENA 
Komertzialak 

behar dira. 

Bidali curriculuma:

komertzialakgoiena@

gmail.com

BErGArA
Esperientziadun 

zerbitzaria 
behar da.

695 78 85 55

BErGArA
Sukalde zein 

zerbitzari 
lanetarako pertsona 

euskaldun bat 
behar da.

656 70 13 72

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: 
•	 Fraiskozuri,	75	m2,	3	gela,	igogailua,	frontoira	bistak.	160.000€.	
•	 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,	Berriztuta.	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.	Berrizteko.	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:
•	 Errekalde,	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

BErGArAkO OGIzuN OkINDEGIA
Pertsona bat behar dugu uztailean eta

abuztuan jende aurreko arretan lan egiteko.
Profesionalitatea duena, arduratsua eta

dinamikoa. Interesatuok bidali CV:
ogizun.okindegia@gmail.com

zaPaTua, 3

09:00 kantari 6 
09:30 korapilo 
10:00 kantari 5 
10:30 Bergara Jaiak 2016
11:00 Hemen debagoiena
12:00 ekT Ibai Iztueta
12:30 galdegazte
13:00 goierrira gHiltza
13:30 Ikustenda kirola bizi: 

reyes azkoitia
14:00 Bergara Jaiak 2012
14:30 Bergara Jaiak 2016
15:00 Hemen debagoiena
16:00 kantari 6 
16:30 korapilo 
17:00 kantari 5 
17:30 amaia dJ 
18:00 galdegazte
18:30 kantari 6 
19:00 Hemen debagoiena
20:00 kantari 5 
20:30 amaia dJ 
21:00 egun batez: esnezale
21:30 ekT Ibai Iztueta
22:00 Hemen debagoiena
23:00 #HrmT 
23:30 osoko Bilkura oñati
00:00 osoko Bilkura Bergara

domeka, 4

09:00 kantari 5 
09:30 egun batez: esnezale
10:00 korapilo 
10:30 kantari 6 
11:00 ekT Ibai Iztueta
11:30 galdegazte
12:00 amaia dJ 
12:30 onein 
13:00 Hemen debagoiena
14:00 egun batez: esnezale
14:30 Ikustenda kirola bizi: 

reyes azkoitia
15:00 goierrira gHiltza
15:30 #HrmT 
16:00 amaia dJ 
16:30 kantari 5 
17:00 korapilo 
17:30 Hemen debagoiena
18:30 amaia dJ 
19:00 Bergara Jaiak 2012
19:30 Bergara Jaiak 2016
20:00 kantari 6 
20:30 Hemen debagoiena
21:30 galdegazte
22:00 #HrmT 
22:30 Ikustenda kirola bizi: 

reyes azkoitia
23:00 Hemen debagoiena

eguBakoITza, 2

10:00 Hemen debagoiena

11:00 onein 

11:30 Hemen debagoiena

12:30 Ikustenda kirola bizi: 
reyes azkoitia

13:00 kantari 5 

13:30 Hemen debagoiena

14:30 gaurkoak 

14:45 galdegazte: miren 
amuriza 

15:15 Hemen debagoiena

16:15 gaurkoak 

16:30 ur eta lur 

17:00 gaurkoak 

17:15 ekT Ibai Iztueta

17:45 gaurkoak 

18:00 Hemen debagoiena

19:00 kantari 6 

19:30 #HrmT 

20:00 Hemen debagoiena

21:00 galdegazte: miren 
amuriza 

21:30 amaia dJ 

22:00 Hemen debagoiena

23:00 amaia dJ 

23:30 osoko Bilkura: Begara

gorBEIara, julEn IrIondorEkIn
‘Ikustenda Mendian baietz’ Eguena, 21:30

goIena

BErgarako Pazko jaIETako ErrEPaSoa
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:30

goIena

astEa goiEna tElEBistan

eguazTena, 7

kulTurarI Buruz, 
gorka urBIzurEkIn
‘EKT' 

Eguaztena, 21:00

eguena, 8

EgunEko 
ErrEPorTajEak
'Hemen Debagoiena’  

Eguena, 18:00/20:007/22:00

aSTeleHena, 5

PazkoETan 
graBaTuTakoak
'Hemen Debagoiena’ 

Astelehena 18:00/20:007/22:00

marTITzena, 6

EkonoMIarI Buruz 
BErBETan
‘Ekonomia gurean’ 

Martitzena, 21:30

goIena

goIena TeleBISTako 
ProgramazIo oSoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, ekainaren 3an, 
19:00etan, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Aita maitea, ze azkar joan zinan...
Zure maitasun hitzak, aholkuak,

sentimenduak... gurekin bizi dira.
Asko maite zaitugu.

zure emazte kontxi, alaba naiara, biloba adei, suhi ander eta etxeko guztiak.

'Elordui'

2016ko ekainaren 1ean hil zen, 56 urte zituela.

anjel 
Urzelai ganboa

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, ekainaren 3an, 
19:00etan, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik

ez zaitugu inoiz ahaztuko.
Ama, maite zaitugu.

2016ko maiatzaren 18an hil zen, 92 urte zituela.

Pepita 
Telleria oria

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
aramaion, 2017ko ekainaren 2an.

urteurreneko meza domekan izango da, ekainaren 4an, 
12:00etan, aramaioko san martin parrokian.

2016ko ekainaren 1ean hil zen, 88 urte zituela.

rafael 
ibarguen Uribe

oroigarria

zure arreba mari asun, koinatu luis mari eta lobak, aretxabaletatik.
Bergaran, 2017ko ekainaren 2an.

Urtea igaro zaigu joan zinenetik,
Zure falta sentitzen dugu ordutik

Baina guri begira zaudela badakigu
Arbelaitz inguruetako txokoren batetik.

2016ko ekainaren 1ean hil zen, 69 urte zituela.

Jose Maria 
gabilondo garai

oroigarria

zure kuadrillakuak.
oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

Zure alaitasuna
eta irribarrea

gurekin betiko.

2017ko maiatzaren 29an hil zen, 44 urte zituela.

ion 
Murguzur orueta

oroigarria

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

txantxiku ikastolako gurasoa

2017ko maiatzaren 29an hil zen, 44 urte zituela.

ion 
Murguzur orueta

txantxiku ikastola.
oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

EskEr ona

oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko maiatzaren 16an hil zen, 90 urte zituela.

 agustin
guridi guridi

oroigarria

Etxekoak.
oñatin, 2017ko ekainaren 2an.

Laztantzen gaituen zure begirada goxoarengatik,
alaitzen gaituen zure irribarre irekiarengatik,
asetzen gaituen zure emankortasunagatik,

eta,
 elkartzen gaituen zure maitasunarengatik,

Eskerrik asko, tia.

deogracias ugarteren alarguna

2017ko maiatzaren 26an hil zen, 90 urte zituela.

 arantxa
Celaya arregui

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.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 2 ruIz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
zapatua, 3 eTxeBerrIa: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
domeka, 4 alBerTo azkoaga: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
astelehena, 5 m. FCa. azkoaga: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 6 Fernandez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
eguaztena, 7 IrIzar: erguin 11 / 943 79 12 39
eguena, 8 amezua: Santa marina 32 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 2 oIarBIde: San antonio 5 / 943 76 11 05
zapatua, 3 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
domeka, 4 eSTella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
astelehena, 5 mozoS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 6 urrITIkoeTxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
eguaztena, 7 zaBala: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
eguena, 8 oIarBIde: San antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 2 garaTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 3 garaTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 4 garaTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
astelehena, 5 JuldaIn: kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 6 JuldaIn: kale Barria 6 / 943 78 11 28
eguaztena, 7 anduaga: San lorentzo 3 / 943 78 21 16
eguena, 8 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

diego de Tena Martin rayo. arrasaten, 26an. 83 urte.

arantxa Celaya arregui. oñatin, maiatzaren 26an. 90 urte.

Felisa azkarate retolaza. Bergaran, maiatzaren 27an. 78 urte.

Esperanza ugarte Martinez de zuazo. oñatin, 28an. 88 urte.

Isabel Beloki Errasti. eskoriatzan, maiatzaren 29an. 92 urte.

Ion Murguzur orueta. oñatin, maiatzaren 29an. 44 urte.

javier garcia Pinacho. arrasaten, maiatzaren 30ean. 65 urte.

anton okina agirre. arrasaten, ekainaren 1ean. 73 urte.

luis zufiria gallastegi. arrasaten, ekainaren 1ean. 90 urte.

Hildakoak
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txutxu-mutxuak

1

3

5

2

4

6

3. Monte tabernako porran irabazle
Pozik zeuden, giroa bukatuta, Imanol elortza 
(esk.) eta Cesar azkarate (ezk.). lehen eta 
bigarren geratu dira, porran. argazkian, 
monte tabernako aitor etxagibelekin.

5. Valen eta oiangurenen ezkontza
kristina Val eta aritz oianguren oñatiarrak 
zapatuan, ekainaren 3an, ezkonduko dira. 
lagunek eta etxekoek bikotea zoriondu gura 
izan dute: "zorionak, bikote!".

4. Baserriz baserri, kantuan
largero eguna ospatu zuten zapatuan 
aretxabaletako arkarazo eta eskoriatzako 
mendiola auzoetan. 60 lagun elkartu ziren 
baserriz baserri kantuan eta eskean joateko.

6. Egun handia dute bihar
Veronica eta andoitz zapatuan, ekainaren 
3an, ezkonduko dira; eta eztei-bidaia asia 
aldera egingo dute. "zorionak eta ondo-ondo 
pasatu!", diote etxekoek eta lagunek.

2. Itziartik zumaiara, mendi irteera
mendi irteera egin zuen domekan arrasate 
Herri eskolak. 36 lagun batu ziren, Itziartik 
zumaiarako bidea egiteko. Hondartzan 
bainua hartzen bukatu zuten eguna.

1. Bazkaria, 50 urteak ospatzeko
nesken 50 urteak ospatzeko, Bergarako 
kuadrilla horrek bazkari eta dantzaldi 
mundialak egin zituen joan zen zapatuan. eta 
bai, demaseko sasoia erakutsi zuten! 

BErgarako TaldEa, gIjonEn 
Bergarako futbol taldeko jokalariak 
gijonen egon dira pasa den 
asteburuan, igoera ospatzen. 
egubakoitzean joan ziren eta 
domekara arte egon ziren bertan. 
autobusez egin zuten joan-etorria. 

Bertako hotel batean pasa 
zituzten bi gauak, eta, itsaski 
jatetxe batean ere egon ziren. 
mailaz igota, ohorezko erregional 
mailan jardungo du datorren 

denboraldian Bergarako futbol 
taldeak.

kaoSa, aranTzazu Inguruan
zegama-aizkorri mendi lasterketa 
izan zen domekan. Jende asko 
hurbildu zen ekitaldira, eta, 
horrenbestez, auto ugari ibili zen 
arantzazu inguruan. leku falta 
tarteko, arantzazura igotzeko bide 
bazterrak autoz bete ziren; eta 
horietako batzuk gaizki aparkaturik 

zeudela-eta ertzainek isun ugari 
jarri zituzten. autobusek ere 
arazoak izan zituzten 
arantzazurako bidea egiteko.

koP TaldEa, oñaTIn
oñatiko olara auzoko jaiak 
ospatuko dituzte ekainaren 9tik 
11ra bitartean. azken urteetan 
indarra hartzen dihardute ostiral 
gaueko kontzertuek; batez ere, 
batzordeak musika talde ezagunak 

ekartzen dituelako. Bada, aurten 
ere kataluniako talde indartsu bat 
izango da olarako agertokian: koP 
talde kataluniarra. Horiez gain, 
oñatiko kimera taldeak eta 
Baionako Joxe replay-k jardungo 
dute agertokian.

Manu garCIarEn BISITa
alaveseko kapitain manu garcia 
aretxabaletan izan da, arteman 
komunikazio enpresak bere 

inguruko dokumentala egiten 
diharduela eta. zapatuan jokatu 
zuen denboraldiko azken partidua: 
alavesen eta Bartzelonaren arteko 
errege kopako finala. 

laSTErBIdEan PrESTaTzEn
domekan izango da lasterbidean 
elkartasun lasterketa, eta 
oñatiarrek azken ukituak ematen 
dihardute. aste honetan auzolana 
izan da nagusi herrian.

#diotEnEz
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urte 
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; 
hiru bide dituzu goienaren bidez 
zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta 
http://goiena.eus/zorionagurrak helbidean 
sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko 
da webgunean eta egubakoitzean goiena 
paperean.

Posta elektronikoa 
mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus 
helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, 
urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.

ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren ordezkaritzaren 
batera edo deitu 943 25 05 05 
telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

zorion agurrak

oñati
nerea bikuña 
domingo
maiatzaren 29an, 
urtebetetzea. zorionak 
eta urte askotarako, 
familia osoaren 
partetik.

arrasatE
Haitz souto lasa
maiatzaren 28an, 2 
urte. zorionak, 
sagutxo! egun politta 
pasatu izana espero 
degu! karrudara bat 
muxu, bihotza!

arrasatE
eider Villamor 
sanchez
maiatzaren 26an, 7 
urte. zorionak, etxeko 
printzesa! oso egun 
ona pasatu eta 
betirako oso zoriontsu 
izan. etxekoen partetik, 
mila muxu.

Eskoriatza
xabier orobengoa 
nevado
maiatzaren 25ean, 4 
urte. zorionak! 
Besarkada handia 
bidaltzen dizugu etxeko 
guztiok. Batez ere anaia 
aner eta lehengusina 
malen eta olaia.

antzuola
ekain irizar 
Fernandez
maiatzaren 25ean, 7 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu handi bat, 
etxeko danon partetik.

antzuola
Hodei aranzabal 
Fernandez
maiatzaren 25ean, 6 
urte. zorionak eta urte 
askotarako danen 
partetik. Bereziki, uzuri.

antzuola
maddi eta iker larrea
maddik ekainaren 3an, 
4 urte eta Ikerrek 
ekainaren 2an, 40 
urte. zorionak, bikote! 
ondo ospatu zuen 
urtebetetze egunak. 
muxu handi bana, 
etxekoen partetik.

arrasatE
Yune eta unai 
rodriguez
Yunek maiatzaren 
30ean, 18 urte eta 
unaik ekainaren 5ean, 
13 urte. zorionak, 
bikote! ondo-ondo 
ospatu zuen egunak. 
Patxo bat familiaren 
partetik!

Eskoriatza
maider Hernandez 
baños
maiatzaren 30ean, 14 
urte. zorionak, maider! 
ondo pasatu zure 
egunean. musu pila 
bat, familiaren partetik. 
asko maite zaitugu. 
Jarraitu horrela!

arrasatE
Haizea errasti 
Canales
maiatzaren 29an, 5 
urte. zorionak, sorgina 
pirulina! ondo pasatu 
zure eguna. mila 
patxo! Familia osoa 
eta, bereziki, markel, 
aitor, June eta alazne.

arrasatE
maddi etxebarria 
maortua
ekainaren 3an, 3 urte. 
zorionak! ondo pasatu 
zure hirugarren 
urtebetetzean eta 
musuak etxeko danon 
partetik.

BErgara
Harri alberdi manuel
ekainaren 2an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
muxu potolo bat, 
danon partetik.

arrasatE
nahia arcelus 
lazkano
ekainaren 2an, 4 urte. 
zorionak, txapelduna! 
ondo-ondo pasatu eta 
muxu handi bat, 
etxeko guztion 
partetik.

Eskoriatza
enara eta olatz urrutia lasagabaster
enarak ekainaren 2an, 10 urte eta olatzek 
ekainaren 4an, 6 urte. zorionak, printzesak! Heldu 
da! ondo-ondo pasatu zuen urtebetetze egunak! 
Patxo zaparrada zuentzat, guztion partetik!

BErgara
maddi gallastegi 
etxeberria
ekainaren 2an, 8 urte. 
zorionak, printzesa! 
egun politta pasatu 
deizula, etxekoekin eta 
laguntxoekin, eta muxu 
erraldoi bat: aitatxo, 
amatxo eta oinatz.
 

arEtxaBalEta
alain rodriguez arca 
ekainaren 5ean, 4 urte. 
zorionak, maitia! lau 
urte jada! zorionak 
familia osoaren 
partetik!

arrasatE
jon bereziartua 
zabala 
ekainaren 5ean, 2 urte. 
zorionak, artista! Bi urte 
etorri zinenetik, bi urte 
munduari irribarre 
egiten eta gure bihotzen 
bizipoz iturri izaten! 
muxurik potoloena, Jon!

arrasatE
oxel rodriguez 
gomez
ekainaren 4an, 3 urte. 
zorionak, sagutxo! ze 
handi! Txokolatezko 
muxu pila, alaitzen, 
amatxoren, aitatxoren 
eta familiako guztien 
partetik.

arrasatE
iraitz etxagibel 
ruidiaz
ekainaren 3an, 13 
urte. zorionak eta 
muxu handi bat, 
etxekoen partetik.

BErgara
jone rivera iñarra
ekainaren 3an, 4 urte. 
zorionak, maittia! 
ondo-ondo pasatu 
zure eguna, etxeko 
guztien partetik!

Eskoriatza
ainhize garrido 
igartua
ekainaren 3an, 4 urte. 
zorionak, printzesa! 
Patxo handi bat, 
familia danaren 
partetik!

arrasatE
alaitz bergaretxe 
aldazabal
ekainaren 6an, 11 
urte. Familixa eta 
etxekoen partetik, 
ondo pasatu zure 
eguna eta patxo handi 
bat!

antzuola
june romero 
blazquez
ekainaren 6an, 9 urte. 
zorionak, bihotza! 
Familiakoen partetik, 
milaka patxo eta 
besarkada. nahiz eta 
aitatxo urrun egon, bere 
bihotza zurekin dago. 

oñati
aitzol arregi urzelai
ekainaren 6an, 40 
urte. zorionak, aitatxo! 
zure eguna eta 
hamarkada aldaketa 
behar den bezala 
ospatuko ditugu! asko 
maite zaitugu. Jarraitu 
beti bezain gazte. 
Bizikletak asko 
laguntzen du...kar, kar! 
milioika muxu! amatxo, 
ainhize eta ekhi.

arrasatE
aiora eta alaia murgoitio abril
ekainaren 8an, 3 urte. zorionak, printzesak! 
ondo-ondo pasatu zuen urtebetetze egunean, 
familia osoaren partetik. Patxo handi bat!

arrasatE
julen alonso Tena
ekainaren 7an, 2 urte. 
zorionak, maittia! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egunian 
eta patxo handi bat 
etxeko danon partetik! 
asko maite zaitugu!
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EGuBAKoitzA 2
ESkorIaTza Talo tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

oñaTI herriko pilota 
txapelketaren hasiera
51 bikote lehiatuko dira plazako 
frontoian.
Aipatutako lekuan, 18:00etan.

arraSaTE garagardo azoka
alemaniar edarien eta errekien 
dastatzea, errugbi taldearen alde.
Herriko plazan, 18:00etan.

arETXaBalETa Bandaren 
emanaldia
leizarra musika eskolako ikasleak.
Santa Rita lorategian, 19:00etan.

oñaTI Moda desfilea
klau, laket, kuttun, Bellotza, luar, 
Beroki, maibi eta Beloki dendek 
parte hartuko dute.
Ramon Irizar plazan, 19:00etan.

arraSaTE argazki erraldoia
gasteizko errekaleor auzo 
autogestionatuaren aldeko ekitaldia. 
Arbolapetan, 20:30ean.

oñaTI 'Supituki', antzerki 
inprobisatua
Irazanekoen saioa. Sarrerak, bost 
euro. kilometroak17-ko ekintza.
Gaztelekuan, 22:30ean.

BErgara koban, los zopilotes 
Txirriaos eta omen taldeak
Pazko jaietako kontzertua.
Txosnagunean, 23:00etan.

zAPAtuA 3
ESkorIaTza 21. Ferixie
arizmendi Ikastolaren eskutik, egun 
osoko egitaraua. Informazioa osoa, 
eskoriatzako orrietan.
Egun osoan, Eskoriatzan.

oñaTI Tailerrak arrikrutzen
Hamargarren urteurrenaren harira 
hainbat tailer egingo dituzte 
11:00etan, 12:00etan, 13:00etan, 
17:00etan eta 18:00etan. aurrez 
izena eman behar da.
Aipatutako orduetan, Arrikrutzen.

oñaTI 'artea kalera' ekimena
kilometroak 2017ko ekintza. 
11:00etan murala margotuko du 
Joana mancisidorrek. 12:00etan 
Joxe oleagak ipuin bat marrazki 
bihurtuko du; eta, ostean, 
Lekaixoka! leloarekin lotutako irudia 
margotuko dute klarionarekin.
Aipatutako orduetan, Foruen 
plazan.

BErgara gartxot bakarlaria
Pazkoetako kontzertua.
Txosnagunean, 16:30ean.

arETXaBalETa Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots pailazoak
Tipi-Tapa, Korrika! ikuskizuna 
eskainiko dute.
Ibarra kiroldegian, 18:00etan.

arraSaTE garagardo azoka
alemaniar edarien eta errekien 
dastatzea, errugbi taldearen alde.
Herriko plazan, 18:00etan.

arETXaBalETa gaztelekuaren 
ebaluazio parte-hartzailea
Ikasturtean zehar egindako ekintzen 
inguruko azterketa egingo dute.
Gaztelekuan, 18:30ean.

oñaTI 'Ermitaz ermita' 
kontzertua
kantu eskolako hasiberrien eta 
tailerreko neska-mutikoen saioa.
San Lorentzoko ermitan, 
19:00etan.

ESkorIaTza Mosaikoa
gure esku dagoren galdera ikur 
erraldoia irudikatuko dute.
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:00etan.

arraSaTE 'udaixe 2017'
6ak baietz egitasmoa osatzen 
hasiko dira gaztetxoak.
Erdiguneko gaztegunean, 
19:30ean.

oñaTI Viva Belgrado eta 
herstura taldeak
lasterbidean lasterketaren baitako 
kontzertua.
Gaztetxean, 20:00etan.

arraSaTE Bromure, drop eta 
legez kanpo taldeak
Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

anTzuola Iralako erlojupekoa
aiastui lagunartearen eskutik.
Herriko plazan, 12:00etan.

BErgara anestesia, The 
grooves, aitor Etxebarria, Balza 
eta Ene kat taldeak
Pazkoetako kontzertua.
Txosnagunean, 23:00etan.

DomEKA 4
ESkorIaTza Mendi irteera
Trebiñuko laño kobazulora joango 
dira, ia zazpi kilometroko ibilaldia 
egitera. 
Huhezin, 09:30ean.

oñaTI lasterbidean
10:00etan patinak, 11:00etan 
lasterketa luzea eta 12:15ean 
laburra. ostean, askotariko 
ekitaldiak, egun osoan.
Aipatutako orduetan, Foruen 
plazan.

arraSaTE Elkartasun Eguna
gkeen eta Bidezko merkataritzaren 
erakusketak eta ankurren aldeko 
tonbola. Informazio osoa arrasateko 
orrietan.
Arrasateko hainbat lekutan eta 
orduetan.

oñaTI 'narrastiak eta anfibioak'
gipuzkoako Parketxe Sarearen 
eskutik eta ander Izagirreren 
gidaritzapean. Izena emateko: 
943-78 28 94 edo arantzazu@
gipuzkoamendizmendi.net.
Parketxean, 10:00etan.

arETXaBalETa 'aretxabaleta 
ezagutuz: errotatik errotara'
aitor antxiarekin, bisita gidatua. 
aurrez eman behar da izena, leku 
mugatuak daudelako.
Kuartel zaharrean, 10:30ean.

araMaIo Santi kurtz eguna
12:00etan meza eta, ostean, salda 
eta txorizo-pintxoak, trikitilariekin.
Santi Kurtz ermitan, aipatutako 
orduetan. 

arraSaTE Egurrezko 
'spinners'-ak sortzen
gaztetxoendako erronka.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean. 

agenda

Joan den asteko No se decir 
adios-ek hilzorian dagoen 
pertsona bati agurra emateko 
zailtasunak erakusten zuen. 
aste honetakoak, berriz, hil 
ostean hemen gaudenok 
joandakoarekin dauzkagun 
harremanak azaltzen ditu. 
aurreko astekoa film errealista 
bazen, oraingoa thriller eta 
zinema fantastikora hurbiltzen 
da, zinema frantziarraren ukitu 
intelektualarekin. Inork ez daki 
zehatz-mehatz bizitzaren 
ondoren zer dagoen. Beste 
bizitza bat dago? Hildakoen 
izpiritua gurekin geratzen da 
denboraldi baterako? Izpirituak 
existitzen dira ala gure buruan 
sortutakoak dira? eta, egia 
bada, posible da eurekin 
komunikatzea? galdera horiek 
suspensearekin nahasten dira. 
kristen Stewartek modelo 

famatu batekin egiten du lan. 
Jantzi behar dituen arropak eta 
bitxiak aukeratzen laguntzen 
dio. neskaren anaia bikia duela 
hiru hilabete hil zen. Biek 
ahalmen paranormalak 
zituzten, eta anaia berarekin 
kontaktuan jartzea espero du. 
Bestalde, pertsona misteriotsu 
bat berarekin harremanetan 
jartzen da telefonoz. Hilketa bat 
ere egongo da. zuzendariak, 
denbora guztian, Stewartek 
egiten duen pertsonaiaren 
jarraipena egiten du. laneko 
harremanak, ezezagunarekin 
sortzen den joko kezkagarria, 
fenomeno paranormalak eta 
hilketarekin dituen arazoak. ez 
du dena argitzen, ikusleak, 
bere interpretazioa egin dezan. 

arraSaTE

amaIa

alien
zapatua: 19:30, 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 
20:30.

dos colegas al 
rescate
zapatua eta 
domeka: 17:00.

oñaTI

kulTura eTxea

El caso Sloane
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 
19:30.

EIBar

ColISeo

dejame salir
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 
20:30.

El caso Sloane
zapatua: 17:00, 
19:45.
domeka: 20:00.

astelehena: 
20:30.

Piratas del 
Caribe
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

anTzokIa

Piratas del 
Caribe
zapatua: 19:45.

nur y el templo 
del dragon
zapatua: 17:00.

nur eta 
herensugearen 
tenplua
domeka: 17:00.

El caso Sloane
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20.30.

gaSTEIz

BouleVard

la promesa
egubakoitza eta 
zapatua: 15:45, 
18.30, 21:15, 
00:00.
domekatik 
eguenera: 16:45, 
19:30, 22:15.

Piratas del 
Caribe
egubakoitza eta 
zapatua: 23:00, 
23:45.

egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
17:00, 18:35, 
19:35, 20:20, 
21:10.

Me case con un 
boludo
egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 18:15, 
20:30.
domeka: 18:15, 
20:30.

alien
egubakoitza eta 
zapatua: 16:30, 
19:00, 21:30.
egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
domekatik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

El caso Sloane
egubakoitzetik 
domekara: 19:35, 
22:15.
astelehenetik 
eguenera: 16:50, 
19:35, 22:15.

dejame salir
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.

Fast & furious 8
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45, 
22:25.

z, la ciudad 
perdida
egubakoitzetik 
martitzenera eta 
eguena: 19:20, 
22:10.
eguaztena: 17:30.

El bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
17:45.

guardianes de la 
galaxia
egubakoitzetik 
eguenera: 19:00, 
21:45.

richard, la 
cigüeña
egubakoitzetik 
domekara: 15:45, 
17:40.

El circulo
egubakoitzetik 
eguenera: 22:40.

El principito
domeka: 16:00.

los pitufos
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

la bella y la 
bestia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45.

zinEma

krITIka

Personal shopper  
zuz.: olivier assayas. Herr.: Frantzia (2016). aktoreak: kristen 
Stewart, lars eidinger, Sigrid Bouaziz.

bi munduren artean
anTonio zabala
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arETXaBalETa arozgintza 
tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

ESkorIaTza Pelikula emanaldia
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

BErgara 'Bergara hiria' 
lehiaketako erakusketa
lehiaketako argazki onenak 
ikusteko aukera, koloretan eta 
zuri-beltzean.
Aroztegin, 18:00etan. 

BErgara anari
Pazkoetako kontzertua egingo du, 
Epilogo bat diskoa aurkezteko.
Txosnagunean, 19:00etan.

BErgara Mertxe aranaren 
erakusketa
margolari donostiarrak natura 
oinarri duten hamalau margolan 
ikusgai.
Nahikarin, hilaren 11ra arte.

AstElEHEnA 5
ElgETa 'azaleko ipuinak'
0-2 urteko umeendako, 45 
minutuko saioa egingo du, Saroa 
Bikandirekin.
Liburutegian, 17:30ean.

oñaTI 'Personas tóxicas' 
hitzaldi-tailerra
Hizlariak, eider etxeberria eta 
Beatriz Santamaria. Bizipoz 
ekimeneko ekintza.
Pake Lekun, 17:30ean. 

arETXaBalETa Piano 
emanaldia
leizarra musika eskolako ikasleen 
kontzertua.
Arkupen, 18:00etan. 

arETXaBalETa Eskulan 
ikastaroko lanen erakusketaren 
irekiera
rosa del aguilarekin ikastaroa egin 
duten ikasleen lanak ikusgai 
egongo dira hilaren 29ra arte. 
Arkupen, 18:00etan.

BErgara laket, unidad 
alavesa, nebulosa eta Conpota 
dja
Pazkoetako kontzertua. 
Arkupen, 18:00etan. 

mArtitzEnA 6
oñaTI 'globalizazioa' tailerra
Bizipoz tailerra. Izen-emate epea 
zabalik egongo da ikastaroa hasi 
baino bi egun lehenagora arte.
Euskaldunberri gelan, 17:00etan.

ESkorIaTza 'Participación de 
las familia en la educación de 
los hijos' hitzaldia
Andoni Colasek egingo du berba, 
gazteleraz.
Luis Ezeizan, 18:00etan.

arETXaBalETa kirmen uribe
Elkarrekin esnatzeko ordua 
liburuaren gaineko solasaldia 
egingo du. ostean, entzuleekin 
partekatu eta horien galderak 
erantzungo ditu.
Arkupen, 19:00etan.

oñaTI 'Mugak zabaltzen' 
karabanaren aurkezpena
Uztailaren 14tik 22ra egingo dute, 
Melillara. Jose mansak eta Txefo 
mendezek egingo dute aurkezpena.
Gaztetxean, 19:00etan.

BErgara Eneritz Furyak eta 
Burning dayligth taldeak
Pazkoetako kontzertua.
Txosnagunean, 19:00etan. 

EGuAztEnA 7
ESkorIaTza odol ateratzea 
18 urtetik gorako herritar 
guztiendako deialdia. Bereziki, 
emaile berriak behar dituzte.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

oñaTI Musika eskolakoen 
kontzertua 
Ikasturte bukaerako kontzertua, 
herritar guztiendako.
Santa Anan, 17:00etan.

arraSaTE Substantziarik 
gabeko mendekotasunaz 
Prebentzio Sailaren eskutik, 
agipadekoek egingo dute hitzaldia.
Kulturaten, 18:00etan.

arETXaBalETa 'Mr Frack'
umorea eta inprobisazioa nahasten 
dituen ikuskizuna, xabi larrearekin.
Iralabarri plazan, 19:00etan.

arraSaTE artzaintzaren 
ibilbidea
ekainaren 18an egingo dute 
gasteizko mendatea-markinez 

etapa. Izena aurrez eman behar da, 
martitzenetan eta eguaztenetan, 
Besaideren bulegoan.
Aipatutako lekuan, 19:30ean.

arraSaTE Ekaineko mendi 
irteerako izen-ematea
ekainaren 10-11ko aste bukaeran 
Palentziako mendietara egingo 
duten irteeran parte hartzeko gaur 
da izena emateko azken eguna. 
Besaideren bulegoan, 19:00etan.
Aipatutako lekuan eta orduan.

arraSaTE Biolin emanaldia 
arrasate musikaleko ikasleak.
Parrokian, 20:00etan. 

EGuEnA 8
arraSaTE Tronpa kontzertua
arrasate musikalekoen kontzertua. 
Musika eskolan, 18:30ean.

arraSaTE 'arrasate 1970-1990. 
hiriaren aldakuntza' erakusketa
xabier untzurruntzaga arkitektoaren 
begirada ikus daiteke. 
Kulturateko, ekainaren 19ra arte.

arETXaBalETa Pello zabalaren 
hitzaldia
klima aldaketaz egingo du berba.
Arkupen, 19:00etan.  

BErgara 'Shakespeareren 
sonetoak'
errezitaldia egingo dute. 
Olaso dorrean, 19:00etan.

arETXaBalETa 'ostegun 
Bidaiariak'
Ikus-entzunezko ikasketen 
hirugarren maila egin zuen mexikon 
anne Baskaranek. Handik ekarritako 
bizipenak kontatuko ditu, argazkien 
bidez.
Dagda tabernan, 21:30ean.

zE EsatEk!

BErgara ze Esatek! taldea, Pazko jaietan
Ska, reggae, punk, rock eta funk erritmoak nahasten dituen taldea disko 
berriarekin dator besapean: Inoiz egun dugun diskorik onena, hain zuzen. 
diskoa aurkeztuko dute Bergarako jaietan.
Gaur, egubakoitza, San Martin plazan, 23:00etan.
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• Karabanen, autokarabanen, Camperren 
eta furgoneten konponketa eta 
edozelako osagarrien muntaia.

• Karabanen, autokarabanen eta 
Camperren salerosketa.

• Bigarren eskuko karabanetan aukera zabala.
• Across markako karabana, 

autokarabana eta Camper berriak.
• Globetrotter markaren banatzaileak
• Trukean zure karabana edo 

autokarabana zaharra hartzen dugu 
ordainketaren zati bezala.

• Desguazerako diren karabanak batzea
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Imanol Beloki Eskoriatza
Aurten izan den neguko eta udaz-
keneko eguraldi leunagatik, ge-
reziak ohi baino lehenago go-
rritu dira Debagoieneko baserri 
askotan. Esaterako, Eskoriatza-
ko Gellao auzoko Altzalde base-
rrian, gereziondo batek ohi bai-
no hamabost egun lehenago eman 
ditu fruituak.

Altzalde baserrian, San Isidro 
jaien inguruan batzen dituzte 
gereziak, normalean, baina ber-
tako Jesus Mari Otxoak 72 urtean 
inoiz ez ditu gereziak hain goiz 
jaso. 30 gereziondo inguru di-
tuzte Altzalde baserrian; hainbat 
motatakoak, gainera. "Gerezion-
do asko izan behar dituzu, nor-
berak jateko. Zozoak, birigarroak, 
eskilarazuak, harrapariak dira, 
eta gerezi asko behar dituzu 
ezer gabe ez geratzeko. Aurten, 
denontzako izan ditugu, baina 
beti ez da hala izaten. Ez dakiz-
kit gerezi moten izenak, baina 
niri gustatzen zaizkidanak jar-
tzen ditut. Hala ere, hobe mota 
ezberdinetakoak, denak batera 
etortzen direlako bestela…".

Batu ahala gereziak jan egin 
behar direla dio Otxoak. Berak 
dituen gereziondo mota bateko 
gereziak hiru egunera galdu 
egiten direla dio, eta hozkailuan 

zortzi gradura izanda aguanta-
tzen dutela gaineratu du.

mota askotariko gereziak 
Gerezi horia, mami askokoa eta 
hezur txikikoa, hezur handi-
koa… motatako gereziak daude 
Altzalde baserrian. Horietako 
bat  gerezi beltza da: "Zuhaitz 
honen gereziak ale txikiagokoak 
dira eta aurten ez du fruiturik 

eman; izan ere, gau batean hotz 
handia egin zuen, eta, izotza-
gatik, lore guztia jausi egin 
zitzaion…". Bestalde, zuhaitz 
horrekin batera sartutako bes-
te mota bateko gereziondo bat 
orain dagoela batzeko adierazi 
du. "Zuhaitz haren adarrak ho-
nen enborraren baino handia-
goak dira. Mota honetakoa due-
la hamar bat egun hasi zen 

fruitua ematen eta orain dago 
batzeko moduan. Beste mota 
batzuek baino hezur handiagoa 
du, baina mamia oso goxoa du. 
Bentaja askorik ez du egiten; 
hala ere, kimatu egingo dut 
aurten. Ea datorren urtera  be-
gira hobetzen den…".

onenak, arbolatik jandakoak 
Oñatiko Natur Eskolako Imanol 
Biainek eta Aimar Uribesalgok 
gereziak bete-betean daudela 
adierazi dute. "Gerezi mota ba-
tzuk oso azkar etorri dira aurten 
beste urte batzuetan baino; izan 
ere, udaberria oso bigun joan 
da, negu bukaera ere bai, eta 
loraldia handia izan da. Hala, 
gereziak bete-betean daude orain.  
Txoriak ere topera ari dira jaten; 
gainera, badakizu, gerezi onenak 
arbolatik jandakoak dira… Bai-
larako gerezi guztiak momentu 
onean daude; beraz, orain da 
jateko momentua". 

Naturak duen zikloa betetzeko 
eguraldia dela baldintzetako bat 
azaldu du, bestalde, Natur Es-
kolako Imanol Biainek: "Loral-
dia goiz hasi zen. Erleak ere 
martxan hasi ziren, polinizazio 
oso ona izan zen; beraz, fruta-ar-
bola asko kargatu-kargatuta 
jarri ziren. Bestalde, apiril in-
guruan, izozte gogor bat izan 
zen eta mahasti eta fruta-arbola 
batzuek, lorea botatzen ari zi-
rela, lorea galdu zuten".

oñatin ere frutaz beteta
Oñatin ere gerezi-arbolak bete-
ta daude. "Astelehenean, taldea-
rekin ibilaldia egin genuen Mur-
gia auzoan, eta gereziondoak 
bete-beteta zeuden. Haizeak 
botatako zuhaitza ikusi, eta ba-
tzuk jateko aprobetxatu genuen", 
adierazi du  Aimar Uribesalgok.

altzalde baserriko Jesus Mari otxoa gerezi pilatxoa batuta. amaIa TxInTxurreTa

gereziak, normalean 
baino lehenago gorrituta
onenak arbolatik jandakoak direla esaten da, eta gellao auzoko altzalde baserrikoek 
ondo dakite hori. izan ere, 30 gereziondo inguru dituzte, mota ezberdinetakoak. 
aurten, inoiz baino lehenago eman dituztela fruitua adierazi dute

BukatzEko

Intsumisioa

Ekaineko egun batean, hogei 
urte dela, kuadrillakoak 
Donostiara joan ginen. 
Bilera bat nuen eta lagunak 
babesa ematera etorri ziren. 
Epaileaz nuen hitzordua. 
Hobeto esanda, epaileaz, 
abokatuaz, idazkariaz, 
itzultzaileaz... Sei bat 
pertsona izango nituen 
aurrean. Beste milaka euskal 
gaztek bezala, soldadutzari 
uko egin eta epaiketa izan 
behar nuen.

Epaiketa haiek genero 
ezberdinak batzen zituzten. 
Epika. Herri mugimendu 
batek lortu zuen, besterik ez 
bada, derrigorrezko zerbitzu 
militarraren abolizioa 
aurreratzea –indarrean 
zegoena 1841etik Nafarroan 
eta 1876tik gaurko EAEn–. 
Drama. Kartzela 
zigorrarekin batera –
intsumisoen zati bat sartu 
zuten giltzapean– "heriotza 
zibila" aplikatzen zen: beka, 
kargu eta enplegu publikoa 
izateko eskubidearen galera. 
Komedia-edo. Ohikoa zen 
entzutea fartsa-epaiketak 
zirela.

Gureak izan zuen momentu 
gogoangarria. Ez genekien 
epaiketetan ezin dela 
animorik eman eta, hala 
egitean, oroitzen dudanez, 
"¡que te detengo!" luzatu zion 
epaileak lagunetako bati. 
Zorionez, gelatik kanporatu 
zituen soilik eta denok itzuli 
ginen etxera, ekaineko egun 
batean, hogei urte dela.

azkEn BErBa

AnDEr EtxEBErriA

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


