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ubane Madera DEBAgoIEnA
Ekainaren 22an, Arrasaten, Ga-
raia Berrikuntza Gunearen 11. 
eraikinean, 10:00etatik 14:00etara. 

Orduantxe egingo dute aur-
tengo Lanbai azoka, zifra esan-
guratsuekin datorrena: 47 en-
presa, 150 lan-eskaintzatik gora. 
Eta 47 enpresetatik 39k egingo 
dituzte lan-elkarrizketak, bakoi-
tzak hamasei, 10:00etan hasi eta 
13:45ak arte, 15 minutuan behin. 

Iazko azokaren ondoren, 50 
lan-kontratu egin ziren; orain 
dela bi urtekoaren ondoren, 45. 

Aurkezpen txartel horrekin 
datorren Lanbai Enplegu eta 
Formazio Azokarako izen-ematea 
zabalik dago ekainaren 2az ge-
roztik. Eta bizkor ibiltzea kome-
ni da. "Ekainaren 20a aurretik 
eman behar da izena. Zenbat eta 
geroago, orduan eta enpresa 
gehiago egongo dira beteta", ja-
kinarazi du Susana Azpilikuetak, 
Mondragon Unibertsitateko Ko-
munikazio koordinatzaileak. 

Formazioa, enplegua eta beste 
Azokak lau gune izango ditu: 
formazio gunea, enpresa gunea, 
lan-poltsa gunea eta elkarrizketa 
gunea. "Formazio eremuan egon-
go da MUko standa, unibertsita-
teko eskaintzarekin. Enpresen 
eremuan, curriculumak jasotzen 
egongo dira 47 enpresa, eskola, 

komunikabide… Eremu irekia 
da; nahi duten guztiek dute au-
kera bertan curriculumak laga-
tzeko. Lan-poltsen eremuan, berriz, 
egongo dira Arrasateko Udala, 
Debagoieneko Mankomunitatea, 
Gipuzkoako Ganbera, MUko En-
plegurako Orientazio Zerbitzua 
eta ikasle ohien elkartea, Eures 
eta Lanbide. Eta azkenik, elka-
rrizketen eremuan egongo dira 
47 enpresetatik 39 elkarrizketak 
egiten, bertan azaltzen diren lan 
eskaintzetarako. Elkarrizketeta-
rako hitzordua eskatu behar da 
eta hitzordua ematen da eskaria 
egin duenak curriculumean ja-
sota badu enpresak eskatu duen 
profila. Espazio intimoagoak dira, 
non ordu laurden izango duten 
curriculuma uzteaz gain, elka-
rrizketa egiteko", esplikatu du 
Azpilikuetak.

orotariko lanpostuak 
Eskainiko dituzten lanpostu ho-
riek izango dira "unibertsitate 
mailako tituludunendako, hezi-
keta zikloak dituztenendako, 
goi-erdi mailakoak… adibidez, 
Grupo Uvescok (BM supermer-
katuak) behar ditu kutxazain eta 
apal-betetzaileetatik hasi eta ku-
deaketa arloan diharduten per-
tsonetaraino. (…) Gureak-ek eta 
Lantegi Batuek lanpostuak dituz-
te, baita ezgaitasuna duten per-
tsonendako ere. Hori ere kontuan 
hartzekoa da", azpimarratu du 
MUko Komunikazio koordina-
tzaileak. Izena emateko: lan-
bai2017.mondragon.edu. "Aukera 
apartekoa da ikasleendako, ikas-
ketak bukatu dituztenendako edo 
lanean egon eta enpresaz aldatu 
nahi duten horiendako" .

MUk Arrasateko Udalaren, 
Eusko Jaurlaritzaren, Lanbide-
ren eta Mondragon Korporazioa-
ren babesarekin antolatutako 
azoka da Lanbai. 

iazko lanbai azoka, jendez beteta; 350 lan-elkarrizketa egin zituzten. goiena

150 lan-eskaintzatik 
gora lanbai azokan
Dagoeneko 47 enpresak eman dute izena Mondragon unibertsitateak antolatutako 
Lanbai Enplegu eta Formazio Azokaren V. ediziorako; horietatik 39k lanerako 
elkarrizketak egingo dituzte ekainaren 22an; eta interesdunak hasi dira izena ematen

Fagor, eroski, aita Menni, 
Matz erreka, CaF, irizar, iK4 
tekniker… enpresa asko 
izango dira.
Enpresa ezagunak datoz. 
bai, izendunak. azken bi 
edizioetan egon ez diren 
enpresak daude, eta eurek 
eskatu dute etortzea. Hau 
da, enpresetan jende bila 
dabiltza. beharra badago. 
gainera, bailaratik kanpoko 
enpresak ere badatoz.  
Esan daiteke lanbai 
erreferentziazkoa dela? 
bai. aukera ematen du 
ikasketa maila guztietako 
jendearekin egoteko, ez 
bakarrik unibertsitate 
mailakoekin eta 
unibertsitateak lantzen 
dituen ezagutza 
profiletakoekin. 
bisitariendako eta 
enpresentzako irekia da, 
bertan aurki ditzaketen 
pertsona profil 
desberdinengatik.

ubane Madera

"enpresetan 
jende bila 
dabiltza"
susana azpilikueta 
koMunIkAzIo koorD.

azokaren aurreko hiru egunetan –ekainaren 19an, 20an eta 
21ean–, Mondragon unibertsitateko enplegurako orientazio 
Zerbitzuak hiru tailer egiteko aukera eskainiko du, arrasaten, 
Kulturaten. Lehena da Marka pertsonala: nola etekina atera lan 
elkarrizketa batean zure konpetentziak eta enpresak behar 
dituenak azalduz; bigarrena, Curriculuma eta lan elkarrizketa; eta 
hirugarrena, Hautaketa prozesuak. 15-25 lagunendako lekua 
izango da; beraz, izena ahalik eta lasterren ematea komeni da.  

tailer horiek egin ditzakete azokara doazenek eta baita ez 
doazenek ere. era berean, tailerrok osagarriak dira elkarren 
artean, baina banaka ere egin daitezke. oro har, lan bila ibiliz gero, 
"oso kontuan hartu beharreko" edukia landuko dute bertan.

tailerrak, hiru egun lehenago

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
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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

Eneko azurmendi DEBAgoIEnA
1.000 metro karratu ditu Cari-
tasek Kataide industrialdean 
erositako pabiloiak, eta bi so-
lairutan banatuko dute. Goian 
laguntza sozialak egokitu dituz-
te eta sukaldea eta jangela dau-
de. Sarrera ondoko geletan, be-
rriz, eskolak emateko tokia eta 
bulego bat egokitu dituzte; eta 
beheko solairuaren atzeko al-
dean, komunak, aldagelak eta 
garbitegi zerbitzua jarri dute. 
Lehen solairuko gainontzeko 
leku guztia tailerrerako esparrua 
izango da. "Aste honetan azken 
txukuntze lanak egin ostean, 
guztia prest dugu inaugurazio-
rako", adierazi du Agurne Jul-
dainek, Caritasen Bidean proiek-
tuko arduradunak.

Aurrez, Caritasek Arrasaten 
eta Bergaran egiten zuen lan 
eta bertan eskaintzen zituen 
parrokietako gaztelaniazko 
saioak eta formazioko beste saio 
batzuk. Uztailetik aurrera, ordea, 
ekintza horiek guztiak pabiloi 
berrian egingo ditu Caritasek, 

eta Debagoien mailako zentroa 
izango da.

75 pertsonari laguntza 
Gaur egun, gizarte-bazterkeria 
egoeran dauden 60 pertsona in-
gururi ematen dio laguntza Ca-
ritasek, baina, esan bezala, Bi-
dean proiektuaren bitartez, 75 
pertsonari lagundu ahal izango 
die. Pertsona hauek Elay, JMA 
eta Rodamientos Eder enpresen-
dako egingo dute lan, baina 
ekoizpena ez da helburu nagusia, 
enplegagarritasuna baizik: "Erre-
minta edo aitzakia moduan era-
biltzen dugu hau, pertsona hauek 
zeregin bat izan dezaten. Gure 
helburua ez da ekoizpena, baizik 
eta pertsona hauen enplegaga-
rritasuna eta formazioa, dizipli-

na bat har dezaten", azaldu du 
Juldainek.

Helburu hauek lortzeko bidean, 
60 Debagoieneko 60 boluntario 
arituko dira laguntza lanetan, 
tailer okupazionala martxan 
jartzen denean.

apustu garrantzitsua 
Caritasendako apustu garran-
tzitsua izan da bihar inaugura-
tuko duten pabiloia. "Caritasek 
horrelako baliabideak Donos-
tialdean izan ditu orain arte, 
Sarea Fundazioaren bitartez  
–formazioa eta laneratzeko tres-
na–. Lehenengo pausu honekin 
Gipuzkoako zonalde desberdi-
netara egiten du saltoa eta es-
kaintza zabaldu egiten du", az-
pimarratu du Xabier Jorrin 
Debagoienek Caritaseko koor-
dinatzaileak. Hala, Bidean proiek-
tua ere Sarea Fundazioak ku-
deatuko du.

Alaya Taldeak egin du obra, 
300.000 euroko aurrekontuarekin, 
eta pabiloia erosteko beste ho-
rrenbeste gastatu du Caritasek.

Xabier Jorrin, Agurne Juldain, Fernando laspiur –boluntarioa– eta Jagoba larrañaga –Alaya Taldeko teknikaria–. a.t.

Bihar inauguratu, eta 
uztailean martxan jarri
Bukatu dituzte otsailean hasitako egokitze lanak gizarte-bazterkeria egoeran dauden 
75 pertsonari laguntzeko helburua duen Caritasen tailer okupazionalean; asteon 
azken garbitze eta txukuntze lanak egiten aritu dira, bihar 12:00etan inauguratzeko 

dEBagoiEnEko 60 
Boluntario arituko 
dira laguntza 
lanEtan, uztailEtik 
aurrEra

Eneko azurmendi DEBAgoIEnA
Ekitaldi nazionala egingo du 
bihar, Bilbon, Gure Esku Dagok, 
eta galdeketak burutu dituzten 
142 herrietako ordezkariek ber-
taratzeko dei egin dute.

Pasa den zapatuan eman zuten 
ekitaldi nazionalaren berri, Ei-
barren. "Ezinezkoa zirudiena 
egia bihurtu dugu. Gaur hemen 
bildu garenok ordezkatzen di-
tugun herrietan milaka lagunek 
demokraziaren eta herritarron 
burujabetzaren aldeko jarrera 
erakutsi dute", adierazi zuen 
Gure Esku Dago ekimenak.

Hau da helarazi nahi duten 
mezua: "Erabakitzeko prest gau-
de eta libreki eta demokratiko-
ki galdetuak izan nahi dugu 
Euskal Herriaren etorkizun 
politikoa erabakitzeko. Inoiz 
ikusi gabeko galdera ikur erral-
doia osatuko dugu denon artean. 
Beste mugarri bat jarriko dugu 
Herritarron Ituna aurkezteare-
kin batera. Bilbon bilduko di-
tugu gaur arte sortutako boron-
date konpromiso eta ilusio guz-
tiak. Horregatik, herritarrei dei 
egiten diegu parte hartu dezaten 
egingo dugun mosaikoan". 

Biharko ekitaldira joateko deia 
egin du Gure Esku Dagok
Ekitaldi nazionala egingo dute bihar, zapatua, Bilbon eta 
autobusak jarri dituzte herritarrak bertara joateko
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Jon azkue, 
(Lezama, 1989). 
Elikagaien 
Industriak zikloa 
ikasi ondoren, 
gaur egun 
DENTICI enpresan 
kalitate ardurekin 
lanean ari da.

patricia arina, 
(Lekeitio, 1973). 
nekazaritzako 
Ingeniaritza egin 
ondoren, Elikagaien 
Industriak zikloa ikasi 
zuen eta gaur egun 
elikagaien industrien 
arloan irakasle 
lanetan ari da.

Veronica Calzado, 
(Donostia, 1980). 
nORTInDAL 
enpresan lanean 
dabil, kalitateko 
kide, IfS taldean, 
eta titulazio ofiziala 
lortzeko Elikagaien 
Industriak zikloa 
ikasten ari da.

Markina-Xemein
94 616 90 02

Elikagaien 
industriarekin 
lotutako 
ikasketetan 
lan aukera 
zabala dago
Elikagaien sektoreko 
enpresetan egiten diren 
lanen kontrola eramateko 
gaitasuna bereganatzen 
dute ziklo hau ikasten 
duten ikasleek. 
Laborategietako 
teknikari, I+G+b arloko 
teknikari, ekoizpen 
prozesuko ikuskatzaile 
edo kudeaketa sistemak 
ezartzeko arduradunak 
ere izan daitezke.

info@leartik.com
www.leartik.com

ubane Madera DEBAgoIEnA
"Parra amaitu dugu 2016a, eta 
galerarik ez izatea pozgarria da. 
Goiena osasuntsu dago, eta, gai-
nera, erronkaz beteta. Ilusioz 
ikusten dut, esku artean gauza 
piloa ditugulako, alor sozialean, 
profesionalean, baita enpresa 
moduan. Pertsonalean bagabiltza 
lotzen egonkortasuna, epe larri 
baten ondoren; alor profesiona-
lean bagoaz aurrerapausoak egi-
ten: edizio sistema ezarriko dugu, 
platoa berritu dugu, GOIENA 
aldizkariak orri gehiago ditu… 
Enpresa moduan, egonkortasuna 
lortu dugu azken urteotan, eta, 
euskal gizartearekiko, Tokikomen 
bitartez aurrerapausoak eman 

ditugu. Beraz, oso balorazio po-
sitiboa egiten dut". Goiena Ko-
munikazio Taldeko presidente 
Aitor Izagirrek horrela laburbil-
du du 2016-2017ko Goienaren 
jarduna, kooperatibaren urteko 
batzar orokorraren bueltan.  

ikus-entzunezkoetara saltoa 
Atzo, eguena, egin zuten bilku-
ra, Arrasaten, Kulturaten. Ber-
tan aurkeztutako puntuen artean, 
besteak beste, 2017ko kudeaketa 
plana jarri zen mahai gainean, 
bazkideen onespenerako. 

Hain justu, bertan esplikatu 
zituzten Goienako presidente 
Izagirrek azpimarratutako erron-
ka horietako batzuk: telebistaren 
ohiko jardunetik ikus-entzunez-
koetara salto egiteko erronka, 
balio erantsidun programak 
sortzeko helburuarekin. Eta 
telebistarekin jarraituz eta di-
gitalizazioa helburu, inbertsio 
berriak egiteko asmoa azpima-
rratu zen, besteak beste, Muru 
eta Bergara arteko lotura digi-
tala gauzatu ahal izateko.  

prentsan, edizio sistema
Osterantzean, prentsarekin lo-
tuta, aspaldiko nahietako bat 

gauzatzea lortuko da aurten: 
edizio sistema ezartzea. Tokikom 
toki komunikabideen bateragu-
nearen kolaborazioarekin lortu-
ko da helburu hori; bestela esan-
da, Goienarekin batera, Tokikom 
osatzen duten bestelako toki 
komunikabideetan ere ezarriko 
da edizio sistema bera, "horrek 
ekarriko dituen abantailekin", 
azpimarratu du Iban Arantzaba-
lek, Goienako zuzendari nagusiak. 

Bestalde, tokiko hedabideen 
arteko elkarlanak sendotze bidea 
segituko du, besteak beste, txikie-
nendako edukiak partekatuko 
direlako Plazan bazan Internete-
ko atariaren bitartez.

sarea, kalitatea eta banaketa
Sare kontuekin segituz, "sareko 
jardunean –Goiena.eus atarian–, 
adierazleak inplementatuko di-
tugu eta horren arabera eduki 
batzuk aukeratu ahal izango 
ditugu", esplikatu du Arantza-
balek. Bestalde, "kalitate para-
metroak jarriko ditugu Euska-
litekin batera hainbat arlotan, 
eta gure kateko azkeneko tramua 
den banaketan ere inbertsioak 
egingo ditugu", gaineratu du 
zuzendari nagusiak.  Hemen Debagoiena saioaren une bat, atzo, eguena.  goiena

"Erronkaz beteta" du 
goienak ikasturte berria
Atzo, eguena, egin zuen goiena komunikazio taldeak kooperatibaren urteko ohiko 
batzarra; diru kontuen zuriketa, kudeaketa plana eta 2017-2018 ikasturterako 
aurreikuspenen berri eman zuten; adibidez, inbertsioak egingo dituzte telebistan
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t.M./M.t. DEBAgoIEnA
EAko idazkari nagusia hauta-
tzeko domekako botazioan, botoen 
%52,4 eskuratu zituen Pello Uri-
zar arrasatearrak eta Maiorga 
Ramirezek, berriz, %47,6; ha-
malau botoko aldea izan zen. 
nola baloratzen duzu kongresuaren 
ostean ean geratu den egoera? 
Arrisku batekin sartu ginen, 
bazelako aukera EH Bildutik 
ateratzeko. Lan garrantzitsua 
egin dugu, eta, azkenean, akor-
dio batera heldu ginen, zeinetan 
arrisku hori baztertu zen. Alde 
horretatik, sartu ginena baino 
hobeto atera ginela uste dut. 
Akats larria izango litzateke 
hainbeste urtetako inbertsio 
politiko horretatik ateratzea. 
aukerarik izan duzu Maiorga ra-
mirezekin hitz egiteko? 
Bai. Uste dut halakoetan garran-
tzi handiegia ematen zaiola or-
dezkaritzari eta izen-aurpegi 
horiek izandako babesari. Ni-
retzako, garrantzitsuena ildo 
politikoa eta helburuak dira. 
Zoritxarrez, atal horretan ez zen 
egon zerrenda bateratu bat egi-
teko aukerarik. Agian, ez genuen 
behar beste landu, eta egia da 
Maiorgak eskaintza bat egin 
zidala, baina bozketa hasi baino 
ordu laurden lehenago izan zen. 
Zuzendaritza bat lantalde bat 
bezala ikusten dut, eta talde 
horren osaketarako gutxieneko 
konfiantza eta enpatia batzuk 
beharrezkoak dira. Azken ordu-
ko akordioa kromo aldaketa 
izango litzateke, eta ez dut uste 
hori denik modua. 
ze paper izan dezake beste ildoak 
zuzendaritza berrian? 
Zuzendaritzan herrietako eta 
erakunde desberdinetako ordez-

kariak ere badaude. Hortaz, hor 
aukera dago; hortik aparte, idaz-
karitza bakoitzak sortuko dituen 
lantaldeetan parte hartzeko eta 
ekimen desberdinak aurrera 
eramateko aukera ere badago, 
denbora eta borondatea badauz-
kagu zubiak eraikitzeko. 
Hirugarrenez aukeratu zaituzte. 
pertsonalki, zer da?
Konfiantza hori izatea ohorea 
izaten da, baina, aldi berean, 
ardura bat. Proiektu konkretu 
batekin hasi ginen 2009an, eta 
ordutik egoera guztiz aldatu da; 
esparru soberanista bat sortu 
dugu. Orain, EH Bildu egonkor-
tzeko azkenengo bultzadarako 
agertu nuen konpromisoa. 
gaur egun ze indar dauka eak?
Sarri galdetzen didate EAk ze 
aukera izango lituzkeen bidea 
bakarrik eginaz. 2009an Bildu 
eratzeko apustua ez zen izan 
momentu konkretu horretarako 
soilik. Helburua euskal estatua 
sortzea da, justizia sozialean 
oinarrituta eta bakea eta giza 
eskubideak aldarrikatuko ditue-
na. Luzerako lana. 
eH bildu alderdien arteko koalizio 
izatea adostu zenuten akordio po-
litikoan.

Alderdien federazio moduan 
erregistratuta dago; koalizioa 
baino zerbait gehiago da. Barne 
eraketa nola egin gure esku dago. 
Asmoa da mugimendu ireki bat 
bezala funtzionatzea. Horren 
esparru politiko zabala barne 
hartu nahi badugu, ezin daiteke 
izan soilik klabe instituziona-
lean. Etorkizunean beste sekto-
re zein norbanakoak barne har-
tzeko aukera izango da.  
sentsazio onak dauzkazue?
Ñabardurak egon daitezke, bai-
na EH Bilduren ibilbide berri 
honen ezaugarri nagusia ados-
tasuna eta eskuzabaltasuna da. 
Erabakiguneetan, lau eragileok 
pisu bera daukagu. 
eH bilduren egitura berrian koor-
dinatzaile izateko arnaldo otegi da 
hautagai bakarra.  
Aurkeztu den hautagaitza sei 
pertsonaz osatutakoa da. Izen 
desberdinak proposatu genituen, 
Maddalen Iriarte tartean, eta, 
azkenean, akordio batera heldu 
gara. Orain, lantalde sektoria-
letan sartuko diren beste hogei 
pertsonak aukeratzea falta da. 
Eragileekin kontaktu zuzena 
izango dutenak dira, guretzako 
oso garrantzitsuak.Pello Urizar, eusko Alkartasuneko idazkari nagusia. ubane Madera

"denbora eta borondatea 
dugu zubiak eraikitzeko"
pello urizar EA-ko IDAzkArI nAgusIA
Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi izaten jarraituko du Pello urizar arrasatearrak, 
domekako botazioan Maiorga ramirezek baino boto gehiago eskuratuta

OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A 
Eguna: 2017ko ekainaren 16a
Ordua: 10:00etan lehen deialdia eta 10:30ean bigarrena 
Tokia: MU-Enpresagintzako  auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1.  AURREKO AKTA ONARTZEARI BURUZKO TXOSTENA ETA BI BAZKIDE  

 IZENDATZEA BATZAR HONETAKO AKTA ONARTZEKO
2.  2016KO GESTIO SOZIALA AZTERTZEA, ETA, HALA BADAGOKIO,     

 ONARTZEA, ETA, KASUAN KASU, 2017KO GESTIO PLANA ETA KOSTU  
 MANKOMUNATUA DUTEN JARDUERA ETA ZERBITZUEN AURREKONTUA  
 BERRESTEA

3.  2016KO EKITALDIKO URTEKO KONTUAK AZTERTZEA, ETA, HALA     
 BADAGOKIO, ONARTZEA

4.  2016KO EKITALDIKO EMAITZAK BANATZEKO PROPOSAMENA
5.  POGU III-N   KOOPERATIBEN ARTEKO FINANTZA TRESNEI BURUZ ARI  

 DEN III. IDAZPURUAREN ALDAKETA ONARTZEAREN BERRESPENA, HALA  
 BADAGOKIO 

6.   POGU III-REN II. IDAZPURUAREN 1.4 ATALA ETA KOOPERATIBAREN    
 BARNE ARAUDIKO 82. ARTIKULUAREN 8. ETA 9. ARTIKULUEN ALDAKETA  
 ONARTZEAREN BERRESPENA, HALA BADAGOKIO,  PIZGARRI     
 KOLEKTIBOAREN KALKULURAKO ERREFERENTZIA TAULAK EGUNGO  
 EGOERARA EGOKITZEKO

7.   KOOPERATIBAREN BARNE ARAUDIKO 27.BI, 28.BI, 29.BAT ETA 29.LAU  
 ARTIKULUEN ETA ESTATUTU SOZIALETAN KONTSEILU SOZIALEKO  
 KIDEEN AGINTALDIA EZARTZEN DUEN 48. HIRU ARTIKULUAREN     
 ALDAKETEN BERRESPENA,  HALA BADAGOKIE

8.  ULMA TALDE MAILAN APLIKAZIO OROKORREKO ETA ARAUDI IZAERAKO     
 GAIEI BURUZ KOOPERATIBA BAZKIDEEN OHIKO BATZAR NAGUSIEK   
 HARTUTAKO ERABAKIAK BERRESTEA

  8.1 2016an IPDK-etik egindako erabilerari buruzko deskargua
  8.2 2017an IPDK-k aplikatzeko proposamena
  8.3 Bazkide berrien kapitalera ekarpenak
  8.4 Kapitalaren ordainketa
  8.5 Menpeko Finantza Ekarpenen jaulkipena
9.  KONTSEILU ERREKTOREKO KIDEAK BERRITZEA
10.  ZAINTZA BATZORDEKO KIDEAK BERRITZEA
11.  KONTSEILU SOZIALEKO KIDEAK BERRITZEA
12.  AHALMENAK ESKUORDETZEA
13.  GALDE-ESKEAK

 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie Grupo ULMA, S.Coop.en ("Kooperatiba") egoitzan eskuragarri 
dituztela urteko kontuak eta emaitzak aplikatzeko proposamena, Batzar Nagusiaren deialdiaren 
epean zehar aztertu ahal izan ditzaten. 

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

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2017ko maiatzaren 15a

Grupo ULMA, S. Coop.   Oñati

OHIKO BATZAR NAGUSIA • D E I A 

Eguna: 2017ko ekainaren 16a
Ordua: 12:00etan lehen deialdia eta 12:30ean bigarrena 
Tokia: MU-Enpresagintzako  auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
1.   AURREKO AKTA ONARTZEARI BURUZKO TXOSTENA ETA BI     

 BAZKIDE IZENDATZEA BATZAR HONETAKO AKTA ONARTZEKO
2.   2016KO GESTIO SOZIALA AZTERTZEA, ETA, HALA BADAGOKIO,  

 ONARTZEA, ETA, KASUAN KASU, 2017KO GESTIO PLANA ETA      
 AURREKONTUA BERRESTEA

3.   2016KO EKITALDIKO URTEKO KONTUAK AZTERTZEA, ETA, HALA  
 BADAGOKIO, ONARTZEA

4.   KAPITALARI EGINDAKO EKARPENAK ORDAINTZEKO PROPOSAMENA
5.  2016KO EKITALDIKO EMAITZAK BANATZEKO PROPOSAMENA
6.   ESTATUTU SOZIALEN ALDAKETA PROPOSAMENA ONARTZEA, HALA    

  BADAGOKIO
7.  ORDAINDUTAKOAK IGORTZEKO PROPOSAMENA ONARTZEA, HALA    

  BADAGOKIO
8.  AUDITOREAK IZENDATZEA
9.  BAZKIDE BAKOITZAREN GUTXIENEKO EKARPEN EKONOMIKOA
10. EKARPEN FINANTZARIOEN JAULKIPENA
11.  KONTSEILU ERREKTOREKO KIDEAK BERRITZEA
12. ZAINTZA BATZORDEAREN KONSTITUZIOA ETA KIDEEN      

  HAUTAKETA, HALA BADAGOKIO
13. AHALMENAK ESKUORDETZEA
14. GALDE-ESKEAK

 OHARRAK:  Bazkideei gogorarazten zaie ULMA Inversiones, S.Coop.en ("Kooperatiba") egoitzan 
eskuragarri dituztela urteko kontuak eta emaitzak aplikatzeko proposamena, Batzar Nagusiaren 
deialdiaren epean zehar aztertu ahal izan ditzaten. 

              Halaber, bazkide guztiei jakinarazten zaie kooperatibaren helbide sozialean dituztela eskuraga-
rri Estatutuetan proposatutako aldaketen testu osoa eta aldaketa horien justifikazio txostenak, 
eta horiek denak doan emateko edo bidaltzeko eska dezaketela. 

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2017ko maiatzaren 31a

ULMA Inversiones, S. Coop.   Oñati

"zuzEndaritza Bat 
lantaldE Bat 
BEzala ikustEn dut, 
Eta konfiantza 
BEharrEzkoa da"
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Bidali mezu hau beste 
hamar laguni

IBan arantzaBal
HttPs://LABur.Eus/8nr4z

Hasieran, A4 formatuko 
gutuna zabaldu eta ez diot 
garrantzirik eman.

Sobrea, klaro, sobre verde 
deiturikoa, birziklagarria, 
sobreko bi zentimorekin 
arbolak sartzen laguntzen 
duten horietakoa… 

En fin, dena berde, dena 
txukun.

Eta zabaldu-eta… hamar 
enpresak eginiko gutuna. 

Gutun bakoitzeko 
sinatzaileen artean: elkarteko 
koordinatzaileak, 
zuzendariak, kontseilu 
errektoreko lehendakariak, 
zinearekin lotutako 
enpresetako presidenteak, 
fundazioetako zuzendariak, 
euskal institutuetako 
zuzendariak, ikastetxeetako 
zuzendariak, hezkuntza 
sailekoren bat, goi mailako 
eskola bateko zuzendaria… 

Niri heldu zaizkidan 
gehienak euskaraz, denak 
entitate ezagunak. Asko 
prestigiodunak ere bai. 
Antza, kate konkretu hau 
heldu da Mirada de Ebroko 
ikastetxe batetik bueltan. Eta 
atzerago eginez gero: Lugo, 
Galiziako Xuntako hezkuntza 
sailburutza…

Benetan, honek ez du 
izenik!

Aspaldi ezagutzen dugu 
hoax hitza. 

Interneteko hoax bat da 
gezur bat Interneten 
zabaltzen dena eta biral bihur 
daitekeena. 

E-posta bidez zabaltzen dira 
eta hara eta hona egiten du 
buelta, edozeinen pantailara 
egiten du jauzi. 

Ufff... 
Ba, itxura berdepean jaso 

duguna da Interneteko 
hoax-en bertsio 
antiekologikoa. Dozena bat 
folio grapatuta. Ematen du 
zer pentsatua:

-Sobre verde-an, eduki 
antiekologikoa.

-Hamaika folio fotokopiatu 
eta lehena sinadura eta zigilu 
originalarekin.

-Eskatzen dizu ekimen 
honekin bat egitea 
erakundeak. Hortik zigilua 
izatea –euskaraz jasotzen 
badugu gertukoagoa da eta 
zalantza gutxiago, akaso–.

-Hau sinatzen goi kargu 
asko.

-Hau egiten denbora dezente 
hainbat enpresatan.

-Eta jarri zarete pentsatzen 
zelan jakingo duen 
errekorren etxe horrek 
gutunak bidaltzen ari garela? 
Zelan frogatzen da? Edo 
izenik ez duen ume horrek 
zelan jakingo du?

-Guinness errekor etxeak ez 
ditu onartzen mezu-kate 
hauek. Klaro, hau ulertzen 
dut denok jakiterik ez dugula 
lehen kolpean.

-Esaten dizute mozten 
baduzu katea deabrua izango 
zarela. Hau poza!

-Diote katea ez dela inoiz 
eten –sortze datarik ez da 
inon ageri, klaro–, baina 
bistakoa da hamarretik 
hamar ez direla izango 
jarraipena ematen diotenak, 
diot nik.

-Inork ez du zalantzan jarri 
hau gezurra denik. Eta gakoa 
hortxe egon daiteke.

Ezagun egin da beste berba 
bat: Fake

Interneten erabiltzen den 
terminoa da fake. Eta badu 
paradoxatik, gezurra dela 
antzemateko zaila izan behar 
baitu, baina era berean, fake 
bat izan beharko litzateke 
antzemateko modukoa 
momenturen baten. Hau da, 
prozesu komunikatibo bat 
eragin beharko luke eta gero, 
kasu honetan bezala, norbait 
deabrua izan: katea eten, 
edota gezurra dela bistarazi. 
Beraz, esan genezake 
paper-fake bat jaso dugula 
Goienan.

 Eta umeaz paso, hamar 
erakunde nahasteaz bat.

Ume honek –ez baita esaten 
zein den ere– ez du 
gaixotasuna sendatzeko 
bidean ezer jasoko. Bueno, 
umerik ere ez da egongo 
gezur honen oinarrian! Eta 
egia balitz ere, errekor bat 
egitea da kontua. Eta oso 
ezagunak diren erakunde pila 
bat dale eta dale hamarna 
gutun bidaltzen. Egia esan, 
Correos-ekoa banintz, nik 
neuk asmatzeko moduko 
paper-gezur-katea. Pagotxa 
bidalketa kopurua.

Hedabideen egitekoa.
Uste dut, hedabideek 

garrantzirik badute, 
sinesgarritasunean dutela. 
Hau da, pasatu gara gutxi 
informatuta egotetik 
hiperinformatuta egotera. 
Hiperinformatuta bai, baina 
zerekin? Ba geure buruari ez 
diogu galdetu ere egiten 

irakurtzen duguna ea egia 
den, gezurra den… Interneten 
badago, ba irentsi egiten 
dugu. Eta ez Interneten 
badago bakarrik, sobre verde 
baten badator ere halatsu. 
Hedabideotan argitaratzen 
duguna egia dela esan 
genezake, edo behintzat, 
hainbat profesionalen filtroa 
pasatzen dute. Gure marka 
sinesgarritasunarekin lotzea 
da gure egitekoetako bat.

Golak nola ospatu

manEx aGIrrE
HttPs://LABur.Eus/kCy2t

Albisteak txirikordatu egiten 
dira bata bestearekin, nahi 
gabe ere. Kukai dantza 
konpainiako kideek Max 
saria jaso ondoren 
esandakoek bakarrik ez dute 
dantza erdigunera ekarri, 
asteon.

Atzo, egunkari honetan 
[Berria], Iker Tubiaren 
erreportajean, Gasteizko 
dantza kontserbatorioko 
Carmen Tercerok ez zuen 
zalantzarako tarterik utzi. 
Mutikoak dantzan hasi bai, 
baina laster uzten dute. Eta, 
gehienetan, babes falta (eta, 
are gehiago, baita aurkako 
presioa ere) da horren 
arrazoi: "Gurasoek, 
hezitzaileek eta lagunek huts 
egiten dute". Huts egiten 
diete, beraz. 

Inork huts egitea beti da 
gogorra, baina justu garai 
hauskor horretan...

Espekulatzen has gaitezen: 
"huts egiteko" arrazoiak mila 
izan daitezke. Bat, adibidez, 
"ezertarako balio ez duen" 

zerbaitetan sartu izana 
sinetsaraztea mutikoari. 
Helduarorako bidea 
zabaltzeko ikuspegi 
utilitarista, hain ezaguna 
gurean. Baina azpi-azpian 
dagoena, nola ez, 
genero-bazterkeriaren mamua 
da. 

Eta, notizien korapiloak 
badakar beste hari-mutur bat: 
eskola-jazarpenaren gaineko 
urteroko ikerketak 2016an 
emandako datuetan, DBHn, 
diskriminazio-arrazoien 
ehuneko altuena pertsona 
gaytzat hartzea da (%19,2). Ez 
gay izatea, baizik eta gaytzat 
hartzea. 

Okurritu, 16 urterekin, 
dantzan hastea. Entzun 
beharko dituzu marikoi eta 
bestelakoak.

Dantza-eskoletako 
irakasleek aipatzen dute 
futbola, mutikoen aisialdia 
(eta ametsak, eta gustu 
estetikoak, eta ia dena) 
irensten dituen genero 
markatuko gargantua 
erraldoi gisa. Zer diren 
gauzak: aukera baduzue, 
begiratu youtuben 70eko 
hamarkadan gizonezko 
futbolariek golak ospatzeko 
zuten modua. Jauzi zalu 
horiek, besoak gora, 
ballet-eko pausoen pare. 
Tutua gerriratzea bakarrik 
falta zitzaien, benetan da 
ikuskizun ederra. 

A ze aldea, gaur egungo 
gaztetxoen eredu diren 
izarren keinu zakar, 
gorila-kutsukoekin. 

Eskerrak oraindik, 
gutxienez, elkar besarkatzen 
duten.

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

GarBInE uBEDa

HAuXE BAI jEnEroA!
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MArrAzkIz

Arrasateko
udala

Bergarako
udala

Aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

Antzuolako
udala

Aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

Haurrentzako 
animazioan 
homosexualitatea 
normalizatzen

mIkEl GarcIa IDIakEz
HttPs://LABur.Eus/MEXFW

Haurrei zuzendutako film eta 
marrazki bizidunetan tabua 
dira oraindik LGBT 
pertsonaiak. Horregatik da 
berezia In a heartbeat, bi 
mutikoren arteko maitemintze 
istorio homosexuala gai 
nagusitzat duen animaziozko 
lehen laburmetrai gisa 
aurkeztua. [...]

Dialogorik gabeko labur 
honetan, mutiko lotsati bat da 
protagonista eta ezkutuko 
sentimenduak agerian utz 
ditzake bere bihotzak, 

bularretik atera eta ametsetako 
mutikoaren atzetik abiatzea 
erabakitzen baitu bat-batean. 
"LGBTI direla onartzeko 
arazoak dituzten ume eta 
gazteei helarazi nahi diegun 
mezua da norbere burua 
onartu eta maitatu dezatela", 
diote zuzendariek.

Keinuren bat edo beste ikusi 
dugu azkenaldian: lesbiana 
bikotea Finding Dory 
pelikulan, bi emakumeren 
arteko musua Steven Universe 
eta bi mutilena Star versus the 
Forces of Evil marrazki 
bizidunetan… Beti ere 
bigarren mailako pertsonaia 
gisa eta beti ere polemikaz 
inguratuta, ume xaloei 
heterosexualitatetik haragoko 
ereduak erakustea umeak 

perbertitzea delakoan. 
Zentsura ere ezaguna zaigu 
halakoetan, baina zentsuratzea 
"gizarteari bizkarra ematea da, 
identitate, maitasun eta 
sexu-harreman desberdinak 
existitzen direla ukatzen 
ahalegintzea. Are gehiago, 
haurren sexu-hezkuntza 
osasuntsuaren kontra egiten 
du", Iratxe Fresneda 
irakaslearen esanetan.

Ziurrenik polemikak 
saihesteko eta ekonomikoki 
errentagarriagoa izateko, 
animazioaren industriak eta 
produkzio-etxe handiek apenas 
egiten dioten lekurik LGBT 
komunitateari. Arlo honetan 
ere, ekimen alternatiboetatik 
bultzatuko da normalizazioa, 
seguruenik.

HAnDIk EtA HEMEnDIk

Euskal Herrixan etxea hitz elkartuetan euskarrixa esan nahi 
dau, burtetxia eta areetxia kasuetan bezala. Eta harrigarrixa 
bada be, eremu euskaldunetan, behintzat, etxiak izen propixua 
dauka, pertsonak bezelaxe.

Askotan, zenbait pertsona ez dira ezagunak bere jaiotze-izenez, 
euren baserri-izenez baiño. 

Oiñetxiak edo baserrixak esangura berezixa daukela ez dau 
iñork dudatan jarriko, eta, tamaiña batian, gure nortasuna 
irudikatzen dogunian esan geinke bertan bizi izan zirenen eta 
bizi garenon euskarrixa dala eta bera zutik irautiak 
iraunaraziko gaittuela. Etxiak, abizen eta leiñuen bidez, gure 
arbasuen eta gure arteko bitartekaritza lana osatuz.

Baiña baserrixa ezin dogu bere inguru barik irudikatu, 
etxe-hurrenguaren edo auzuaren premiñei, auzolanakin 
erantzutiak, etxian bertan egittekuak baiño lehentasun 

haundixagua hartzen dabe. 
Portaera hau baserrittarren 

nortasunaren oiñarrietako bat 
da, gaur egungo gizarte 
portaeretan gertatzen ez dan 
moduan. 

Zer hausnartua badogu eredu 
honen inguruan.

Baserri-etxien atzian 
gordetzen dan gure nortasunaren inguruko balore gehixago 
ezagutzeko, laster eskura izango dogu Bergara abizenak leiñuak 
eta oinetxeak liburua. 

Etxien izenek bertan bizi zirenei emandako abizena mantendu 
dabe gizaldiz gizaldi, Lamarain edo Iturriotz baserrixak ditugu 
horren adibide. 

Liburuak biltzen dittu gure arbasoak egin zittuzten tratuak 
baserrixak edo oinetxeak handitzeko, lursaillak erosteko, 
armarrixak ipintzeko… zer ez. 

Orain arte illunpean gordeta egon dira datu hauek, baiña oin, 
Patxi Larrañagak baserri-etxeak berbetan jarri ditu eta 
eginddako kontraste lan ikaragarrixari eta sistematikuari  
esker, uztaillian aukera izango dogu gure nortasunaren 
irudimenian horren esanguratsua dan etxiak laga doskun 
markia hobeto interpretatzeko eta oiñetxien bidez Bergara 
hobeto ezagutzeko. 

Eskerrik asko, Patxi!

Baserrixak 
berbetan

zABALIk

anajE narBaIza

EtxiEn izEnEk 
BErtan Bizi zirEnEi 
EMandako aBizEna 
MantEndu dauE 
gizaldiz gizaldi
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Bidegorriaren 
bigarren mailako 
"kalteak"
Oñatin bidegorria egiten 
dihardute. Eta ekimen hori 
txalotu egiten du hango 
bizilagun batek, 
ingurumenarendako 
lagungarria izan eta 
bizikleta-zaleei ibilbidea 
eskaintzen dielako. Baina 
triste da; izan ere, bidegorria 
eraikitzeko, San Lorentzon 
zuhaitzak errotik moztu 
dituzte. "Beste lekuren batera 
eramaterik ez zegoen eta 
bertan landatu?", dio. 

itZiar Larrañaga

gorA EtA BEHErA

Mireia Bikuña ArrAsAtE
Jaiotzez arrasatearra da. 
Musikalki Bergaran egin zuen 
bidea, eta Belgikan egin du 
musika zuzendari karrera. 
Txemi Etxaberria da hura, eta 
uztailean egingo den 
Munduko Musika 
Lehiaketaren irekiera 
ekitaldia zuzentzeko ardura 
izango du.
ezustekoa izan da jasotako 
proposamena? 
Bai, handia. Oso pozik hartu 
dut gonbidapena, baina 
ezusteko galanta izan da. 
Bereziki, aurretik, maila 
handiko zuzendariek zuzendu 
dutelako. Besteak beste, Jan 
Cover herbeheretarrak. Ohore 
handia da. 
nolako ekitaldia egingo duzue? 
Bi alditan egongo naiz 
zuzentzen. Lehenengoan, bi 
banda batera zuzenduko ditut. 
Horietako bat Philarmonie 
Zuidnederland orkestra 
profesionala izango da. 110 bat 
musikarirekin egin beharko 
dut lan. Errepertorioa bi 
zuzendariren artean banatuko 

dugu. Bigarren zatian, 
Herbehereetako beste orkestra 
bat zuzenduko dut.
eta, pentsatu duzue egun 
horretarako errepertorioa? 
Badira aste batzuk horrekin 
lanean gabiltzala. 110 

musikari egonda, 
errepertorioa aukeratzea ez 
da erraza. Baina hiru obra 
izango dira.

Oraingoz, konplikatuena 
entseguak elkarrekin egitea 
da, musikari asko direlako. 

eta, lehen eguneko ekitaldiaren 
ostean, disfrutatzeko aukerarik 
izango duzu? 
Uztailaren 6tik 30era izango 
da lehiaketa. Lehenengo 
egunean zuzentzea dagokit eta 
azken egunean, berriz, tronpa 
jotzea. Geroz eta gutxiago 
jotzen dut tronpa, baina 
orkestra bateko kide ere 
banaiz, eta lehiaketan parte 
hartuko dut. Iaz, bigarren 
geratu ginen.
zeren parekoa da Munduko 
Musika lehiaketa? 
Europan egiten den 
garrantzitsuena da. Lurralde 
ezberdinetako musikariek 
parte hartuko dute. 260 bat 
musika bandak. 20.000tik gora 
musikarik. Hiru astean 
musikaz disfrutatzeko aukera 
ematen duen lehiaketa da. 
Musika bizirik dagoela 
erakusten duen topaketa.
tronpa gutxi jotzen duzula diozu, 
baina Maastrichtera horretara 
joan zinen. 
Hala da. Tronpa ikasketen 
masterra egitera etorri 
nintzen. Baina zuzendari 
izatearen harra sartu 
zitzaidan, eta horretara 
bideratu dut nire lana.
etxera, bergarara, itzultzeko 
asmorik? 
Oporretan bai. Faltan igartzen 
ditut etxekoak. Bestelakoan, 
oraingoz, ez. Gustura nago 
Belgikan.

Txemi etxebarria, zuzentzen. txeMi etxebarria

"Ohorea da lehiaketako 
irekiera ekitaldia zuzentzea"
tXeMi etXebarria orkEstrA zuzEnDArIA

ProtAgonIstA

Erdi Aroko azoka 
dator atzera ere 
Arrasatera
Kalean dabil bolo-bolo irailean 
Erdi Aroko azoka egingo dutela 
Arrasaten. Bertan eta sasoi 
berean egiten den Elkartasun 
Eguna dataz aldatuko dutela 
ere barreiatu da, hain zuzen 
ere, Erdi Aroko azoka egiteko  
irailaren 8an hasi eta irailaren 
10era bitartean. Azoka horren 
baitan, besteak beste, goi 
mailako artistak etorriko direla 
ere badiote. 

Urte luzez egin zen Erdi 
Aroko azoka Arrasaten; 
Antzinako Arrasate izena ere 
izan zuen lehenagoko sasoietan 
oinarritutako azokak. 2010ean 
egin zuten azkena. 

IturrI onEtIk

HAu BE BADogu!

#erabakitzekoprest 
#E10denokBilbora! traolak 
erabilita, bihar, zapatua, 
Bilbon izango den Gure Esku 
Dago ekimenaren ekitaldia da 
oraingo astean txio gehien 
izan dituen gaietako bat:  
@GureEskuDago: 
"#Demokrazia herritarron 
nahiak errealitate bihurtzeko 
jaio zelako, ozen esango dugu 
EHan #erabakitzekoprest 
gaudela #E10denokBilbora!". 

Ekainaren 10ean ni ere 
Bilbon izango naiz

Sare sozialetan bolo-bolo 
dabilen teaser (misterio) 
kanpaina da Zer da 
#6718taupada?. Hatortxu Rock 
eta dispertsioarekin lotuta 
dagoela argitzen da. Baita ere, 
iragarpen bat: sekulako 
elkartasun festarik handiena 
izango dela Hatortxu Rock 20:  
@Hatortxurock: 
"#6718taupada; zure alea behar 
dugu. #6718taupada ezagutu 
dugun elkartasun jaialdirik 
handiena antolatzeko". 

Nondik dator 
#6718taupada?

Atzo, eguena, Bilbon egin zen 
topaketa batek interesa piztu 
du Twitterren: Klasikoen 
Irakurketak. 
#KlasikoenIrakurketa 
#100Basque #ItxaroBorda dira 
erabilitako traolak. 

 @IdazleElkartea: 
"@klasikoenirakur "Ez zen 

uda. Ez zen larrazkena. Negua 
zitekeen oraino".#100Basque 
#KlasikoenIrakurketa 
#ItxaroBorda" moduko 
pasarteak partekatu zituzten. 

Klasikoak indartsu, 
Bilbon
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xabi gorostidi ArrAsAtE
Kaleak zikin ikusi badituzu edo 
farol batek argirik ematen ez 
duela konturatzen bazara, modu 
errazean jakinarazi diezaiokezu 
horren berri Arrasateko Udala-
ri. Orain arte, era horretako 
abisuak emateko BAZera joan 
eta bertan idazki bat bete beha-
rra zegoen, baina orain, poltsi-
kotik telefono mugikorra atera-
tzea nahikoa izango da.

Whatsapp eta telegram
"Teknologia berriek eskaintzen 
dituzten aukerez baliatuta, eta 
herritarrekin hartu-eman zuze-
nago eta hurbilagoa izateko hel-
buruarekin", Whatsapp eta Te-
legram kontuak jarri ditu mar-
txan Arrasateko Udalak.

Kanal horien erabilerak au-
kera berriak eskainiko dizkie 
herritarrei, modu errazean he-
larazi ahal izango baitizkiote 
Udalari kexak, abisuak edota 
iradokizunak. Gainera, euskarri 
horien bitartez argazkiak ere 
erantsi eta bidali ahal izango 

dituzte, eta informazio zehatza-
goa eman.

688 73 24 63 telefonoa
Udalarekin harremanetan jarri 
eta mezuak bidali ahal izateko, 
688 73 24 63 telefono zenbakira 
idaztea nahikoa izango da. 

Orain arte Udalean jaso den 
edozein iradokizun edo kexa 
bezala tramitatuko dira mugi-

korren bidez jasokotakoak. Eran-
tzunak ere bide beretik bidaliko 
dizkiete BAZeko arduradunek 
herritarrei. 

"Herritarren eskaeraren bat 
edo beste izan dugu zentzu ho-
netan. Beraz, kanal hauek akti-
batzea ezinbesteko ikusten dugu 
herritarrengandik gertuago ego-
teko" adierazi du Anuska Ezku-
rrak, Komunikazio arduradunak. 

Mugikorreko bi aplikazio horiekin, BAzera joan beharra saihestu daiteke aurrerantzean. xabi gorostidi

kexak, iradokizunak eta 
abisuak mugikor bidez
Whatsapp eta telegram kontuak sortu ditu udalak, herritarren ekarpenak areagotzeko 
eta horiek modu eraginkorragoan jasotzeko. neurri horrekin, mezuak helarazteko 
bidea errazteaz gain, argazki bidez informazio zehatzagoa jasotzea espero dute

Taup(AED)ei jarraittu

Bateron batek Mondrau edo Arrasateaz ze berba lotuko nittuken 
galdetu ezkero, boteprontuen eta asko pentsatu barik burure 
etorten jaten berbak honetxeik die: Lezetxiki, Santa Barbara, 
Etxaluze, San Juanak, Maritxu, Kooperatibak, Udalatx, 
Kurtzetxiki, Olandixo, Kanpatzar, Musakola, AED...

Geure buruek kontzeptuak harrapetako irudixek ebalten 
dauela esaten daue jakittunek. Lekuek, Arrasate kasu, 
sentimentuzko kapa bat daukiela esango neuke eta horregatik 
izan leike leku baten izena aittatzerakuen gutako bakotxak izen 
ezberdiñek emutie.

Neure zerrendari erreparatute AED (Arrasate Euskaldun 
Dezagun) dauela ikusi dot, Arrasateko euskaltzaliek 1983an 
sortu euenetik bertako euskaldunondako arrantzaliendako 
behelaño artian ikusten dan itsas argixe modukue dala uste dot. 
Euskerie maitatzen dozuenok bertan topatuko dozue gure 
hizkuntza eballi, zainddu eta bultzatuko dauen lagun taldie. 
Euskeriak Arrasaten bihotza badauko, Pablo Urangako 4.ien 
topatuko dozue. Taupadei jarraittu eta bertaratu zaitteze.

nIrE ustEz

GaIzka Eraña

iManoL soriano

Herri Eskolakoak "gustura"
Pasa den egubakoitzean, herriko ikastetxe publikoen jaiaren erdigune 
bilakatu zen biteri. entzutetsua eta koloretsua izan zen jaia, puzgarriekin, 
meriendarekin, askotariko tailerrekin, ipuin kontalariarekin eta 
jan-edanarekin. Jaialdian parte hartu zuen jendetza irudikatzeko, 
familia-argazki erraldoia atera zuten. 

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

Lurrindegia

olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50
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xabi gorostidi ArrAsAtE
Herriko ikastetxe ezberdinetako 
ikasleek osoko bilkura aretoko 
mikrofonoa hartu zuten Agenda 
21 esparruan landutakoak udal 
ordezkariei helarazteko. Lehenik 
eta behin, eskolara oinez joate-
ko edo bizikleta sarriago erabil-
tzeko konpromisoak hartu zi-
tuzten, eta ostean, konponbide 
sorta bat planteatu zieten udal-
batzako kideei. Horietako batzuk 
dira autoen erabilera gutxitzeko 
neurriak, herri barruan ibilgai-
luen abiadura 30 kilometro or-
dura murriztea, egungo zabor 
bilketa sistema mantentzea eta 
baterian aparkatzeak atzerako 
noranzkoan egitea.

bi puntu nagusi 
Osoko bilkurako gai zerrendan 
bi puntu nabarmendu ziren: Ma-
katzena goialdean autobus gel-
toki bat jartzea eta LGTBI ko-
lektiboaren nazioarteko eguna 
udal gisa babesteko mozioa. 
Lehenengoan, aipatu beharra 

dago alderdi guztien aldeko bo-
toekin onartu zela. Bigarrenak, 
ordea, ez zuen aurrera egin: Udal 
Gobernuak aurka bozkatu zuen. 

EH Bilduk, Baleikek eta Ira-
bazik proposatuta, ekainaren 
28an udaletxeko balkoian ortza-
darraren ikurrina jartzea eska-
tzen zen mozioan, formazio eta 
kontzientziazio neurriekin ba-
tera. Mozioa irakurri ondoren, 
EAJko Anuska Ezkurrak hartu 
zuen hitza, eta, mozioaren mui-
narekin bat zetozela esan arren, 
aurkako botoa emango zutela 
azaldu zuen, Berdintasun ba-
tzordean gaia ez delako "behar 
bezala" landu. 

bi interbentzio amaieran
Saleh Salek Debagoieneko saha-
rarren elkarteko presidenteak  
bere herriak jasotzen duen giza 
laguntzen murrizketa salatu 
zuen, eta ostean, Saul Osinagak 
hartu zuen hitza; alde zaharre-
ko bizilagunek aparkatzeko di-
tuzten zailtasunak azaldu zituen.

ikasle bat hizketan, udal ordezkariek adi entzuten duten bitartean. xabi gorostidi

ikasleak protagonista 
ekaineko osoko bilkuran
Ingurumena hobetzeko konpromisoak hartzeaz gain, konponbideak eskatu zizkieten 
udal ordezkariei. ostean, Makatzenan autobus geltoki bat jartzea onartu zuten, eta 
udal gobernuak aurka bozkatu zuen LgtBI kolektiboaren eguna babesteko mozioan

sudC

Danborradako banderadunak
irudian agertzen diren lau gaztetxoak izan dira, zozketa bidez, zaldi 
gainean banderak astintzeko aukeratuak izan direnak: beñat Zalama 
(jenerala), irati unamuno (sudC), Maddi Petreñas (ikurrina), eta itsaso 
urgoitia (arrasate). argazkian duten irribarreak agerian uzten du egun 
ahaztezina bizi izango dutela ekainaren 17an. 
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ARRASATEKO  
OSOKO BILKURA
gOIEnA TELEBISTA
GauR, BaRIKua, 23:00

zu hemen zaude

xabi gorostidi ArrAsAtE
25 urtetik gorako ibilgailuen 
erdigune bilakatuko da Arra-
sate, bigarren urtez jarraian. 
Goiena Classic Club taldeak 
antolatu du. Ibilgailu klasikoen 
maitale talde hori osasuntsu 
dago partaideei dagokienez, 
baita ekintzak egiteko gogo al-
detik ere.

Iaz lehendabizikoz antolatu 
zuten topaketak erantzun pare-
gabea izan zuen, eta, hori iku-
sita, bigarrena ere arrakastatsua 
izan dadin osagai guztiak dituz-
te lapikoan. "Iaz 140 auto eta 25 
motor batzea lortu genuen, eta 
aurten zifra antzerakoa lortzea 
edo hobetzea da lortu nahi du-
guna. Gure partetik ahaleginik 
ez da faltako eta ilusioz beteta 
gaude domekara begira", adie-
razi du Iker Elorza taldekideak. 

eaeko bigarren
Iaz azken orduan jende asko 
apuntatu zen arren, ibilgailu 
kopuru handia batzea lortu zu-
ten; Euskal Autonomia Erkide-

go mailan egiten diren topaketa 
jendetsuenen artean sartu zen.

"Iaz, lehena izan arren, Eus-
kadin egindako bigarren topa-
ketarik jendetsuena izan zen. 
Gure helburua urtetik urtera 
jende gehiago erakartzea da, 
eta, zergatik ez, Euskadiko to-
paketarik jendetsuena bihurtzea. 
Aurten, berritasun gisa, hau-
rrentzako pedaldun kart-ak ja-
rriko ditugu, eta, horretaz gain, 
adindun autoen xasisak berri 
bezala uzten dituen auto detai-
ling tailerra ere egongo da". 

lana eta esker ona 
Adindun ibilgailuak pasio izan 
arren, era horretako topaketak 
antolatzen ibiltzea buruhauste 
handia dela azaldu du Elorzak. 

"Lan pila bat dauka, eta zaila 
da jendeak zenbaterainoko lana 
den irudikatzea. Nahi eta ezin 
horren eraginez, ekimena bertan 
behera uztea ere pasa izan zai-
gu burutik, baina ilusioz egiten 
dugu, gustura gaude eta aurten 
ere antolatu dugu".

Goiena Classic Clubeko kideak, astelehenean egindako aurkezpenean. xabi gorostidi

adindun ibilgailuei 
distira ateratzeko gertu
goiena Classic Clubekoek, iazko esperientzia ona ikusita, bigarrenez antolatu dute 
auto klasikoen topaketa. Ardoarekin bezala, urteekin dotorezia irabazten duten 
ibilgailuen erakustoki bihurtuko da Arruena parkea domeka goizean 

iaz lEhEn aldiz 
antolatu arrEn, 
EaE-ko BigarrEn 
topakEta handiEna 
izatEa lortu zutEn

Goizean ginkana eta danborra-
da egin ostean, 17:00etatik au-
rrera hasiko da jaialdia, Biterin.

17:15ean zabalduko dituzte 
ateak tailer ezberdinek, puzga-
rriek eta txosnek, trikitilariek 
lagunduta. Ordu berean hasiko 
da bertso saioa, eta, horren 
ostean, bata bestearen atzetik 
etorriko dira ikastolako abes-
batza, musika talde instrumen-

tala, Santa Teresakoen Argitxo-
ri ongi-etorria ikuskizuna, Mai-
der Alzelairen ipuin kontaketa 
eta ikastolako trikitilarien 
emanaldia. 

18:55ean Euspot BHKlip lehia-
ketako Arizmendi saria bana-
tuko dute, eta, ostean, emanal-
diekin jarraituko dute. Nerea 
Parra eta Lorea Ibarra, lehen 
hezkuntzakoen ikuskizunak, 
Maren tena eta Noa Beltran de 
Guevara, eta Gaztelupeko DBH-
ko 2. eta 3. mailetakoen parcour 
erakustaldia, besteak beste. 

Ikasleen ikuskizun 
ugari gaur Arizmendi  
Ikastolakoen jaialdian

Honako profil hau izatea jartzen 
dute baldintza gisa Txatxilipur-
diko kideek: elikagaien mani-
pulatzaile titulua izatea, euska-
raz jakitea, gidabaimena eta 
auto propioa izatea eta gazteekin 
eta nerabeekin lan egiteko pres-
tutasuna.

Interesatuok, bidali curricu-
luma haurrak@txatxilipurdi.
com helbidera.

Txatxilipurdi, 
sukaldari bila 
udaleku itxietarako

• 09:30 eremura sarrera.
• 11:00 Haurrentzako 

pedaldun kart-ak. 
• 11:30 Moto ibilbidea.
• 13:30 oparien zozketa.
• 15:00 bazkaria
• goiz osoan zehar
askotariko standak; 

adibidez, miniaturazko 
autoenak, giro 
motorzalea jartzeko 
dJak, auto detailing 
tailerra, arropa salmenta, 
eta barra edariekin. 

domekarako 
egitaraua

ArrAsAtE IrrAtIA

Bidean proiektua
Astelehenean, Debagoieneko 
Bidean proiektuko arduradun 
Agurne Juldainek Caritasen 
zentro okupazional berriari bu-
ruz hitz egingo du.

Zozketak
Aste honetan, Maider Zabalegik 
ekainaren 16an, 22:30ean, Oña-
tiko gaztelekuan emango duen 
zuzenekorako sarrerak zozke-
tatuko ditugu.
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ane Vitoria ArrAsAtE
Joan den urtean, ekimen horren 
bueltan Arrasateko kirol talde 
gehienak biltzea lortu zuen Uda-
leko Kirol Sailak. Kirola Kalera 
Egunaren xede nagusia kirol 
talde ezberdinek urtean zehar 
egin duten esfortzua ezaguta-
raztea da, baina baita udalerrian 
lantzen diren kirol mota ezber-
dinak zeintzuk diren erakustea. 
Gainera, aukera ona da herri-
tarrek kirol horiek probatu ahal 
izateko. Kirola Kalera Eguna 
bihar izango da, Arrasateko 
erdigunean, 10:30etik 13:00etara 
bitartean.

arrasateko erdigunean 
Aurreneko edizioan, kirola kan-
txetatik, zelaietatik eta halako 
esparruetatik atera zuten kalean 
zehar burutzeko asmoz; eta aur-
ten gauza bera egingo dute. 
Kirola praktikatzeko proposatu 
diren espazioak Herriko Plaza, 
Biteri plaza eta Seber Altube 
plaza dira, baita hiru horien 
inguruneak ere. Leku horiek 

elkarren artean oso hurbil dau-
de, eta horregatik aukeratu ditu 
Kirol Sailak, modalitate guztiak 
ahalik eta gertuen egoteko. Modu 
horretan, kirol bat baino gehia-
go praktikatu nahi duten he-
rritarrei erraztasunak eskain-
tzeko. 

Hamaika aukera
Bihar goizean eskainiko diren 
ekintzak askotarikoak dira. Ai-
patu bezala, kirol horiek Arra-
sateko erdigunean praktikatuko 
dira, eta hainbat gune ezberdin 
izendatu dituzte. Lehenengo 
gunea elizako pareta izango da, 
Iturriotz kaletik, eta bertan, 
pilota izango da praktika-gai 
11:30etik 13:00era. Bigarren gu-
nea Herriko Plaza izango da; 
bertan, errugbia (11:00-12:00), 
altuera-jauzi erakustaldia  (12:00-
13:00) eta boccia (12:00-13:00) 
izango dira. Seber Altube plaza  
hirugarren gune izendatu dute 
eta horretan ere hiru kirol es-
kainiko dira: futbola (10:30-11:15), 
eskubaloia (11:15-12:00) eta are-

to-futbola (12:00-13:00). Biteri 
plazan 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. guneak 
izango dira, eta hauek eskaini-
ko dituzte horietan: kenpoa eta 
judoa (10:30-12:00), cricketa (11:00-
12:00), saskibaloia (11:30-13:00), 
boleibola (11:30-12:30) eta karatea 
(11:30-13:00). Gainera, ginkana 
bat izango da eta haurren judo 
erakustaldia ere bai. Aukerak 
asko dira.

 

Aurreko urteko kirola kalera egunaren barneko ekimena. goiena

kalean kirol ezberdinak 
praktikatzeko aukera
joan den urtean kirola kalera Eguna ospatu zen lehendabizikoz Arrasaten; hain 
zuzen, udaleko kirol sailaren eskutik datorren ekimen horren helburuetako bat da 
udalerriko kirol taldeek urtean zehar egiten duten lana ezagutaraztea

'kaleak jolastu!' jaialdia antolatu 
du arrasateko Haur kontseiluak
ospakizunaren xede nagusia Haur kontseiluak urtean 
zehar eginiko lanaren gaineko azalpena ematea da

a.V. ArrAsAtE
Haur Kontseiluak Haurren hi-
ria proiektuan du jatorria. Ho-
rren xede nagusia tokiko poli-
tiketan umetasun parametroa 
gehitzea da eta Francesco To-
nuccik sortu zuen 1991n. Kon-
fiantza, autonomia, partaidetza 
eta osasunerako baldintzak 
berrezartzeko balio du, erla-
zioak, baliabideak zein espazio 
komunak eraldatzeko. Proiektu 
hori duela 25 urte baino gehia-
go sortu zen arren, gure ingu-
ruan orain dela gutxi txertatu 
da; hain zuzen ere, 2014an. Urte 
hartan, Innobasquek sortu zuen 
hemengo Haur Hirien Sarea, 
Tonucciren proiektuak propo-
satzen dituen parametroen ara-
berako ekimenak sortu guran. 
Arrasate aipatutako sare horren 
barruan dago eta Haur Kontsei-
lua da marko horretan sortu 
den lehenengo ekimena. 

Haurren iritzia 
Haurren ikuspegia, beraz, fun-
tsezkoa da proiektu horretan. 
Horrenbestez, hiriarekin eta 
tokiko kudeaketarekin lotura 
duten gaiei buruzko iritzia es-
kainiko diote alkatetzari. Horrez 
gainera, aholkuak eta proposa-
menak emateaz ere arduratzen 
da Haur Kontseilua. Proiektu 
horretan, Lehen Hezkuntzako 
bosgarren eta seigarren maile-
tako hamazortzi haur daude. 
Kontseilua hilean behin elkartzen 
da, udalerriarentzako onuraga-
rriak izan daitezkeen proposa-
menak eskaintzeko eta proiek-

tuak garatzeko. Nahiko berria 
denez, lehenengo urte honetan, 
Santa Barbara parkearen era-
bileraren gainean aritu dira. 
Horren gaineko hausnarketa 
sakona egin dute eta bertan ga-
ratu daitezkeen hainbat ideia 
proposatu dituzte; besteak bes-
te, naturaz gozatzeko aukerak, 
udako zinema, kirol aisialdira-
ko gunea eta aterpea jartzea.

'kaleak jolastu!' jaialdia
Datorren eguenean, ekainaren 
15ean, ospatuko da jaialdi hori. 
Jaialdiaren helburua da Haur 
Kontseiluaren funtsa eta orain 
arte egin duen lana nolakoa 
izan den ezagutzera ematea. 
Horregatik antolatu dute jaial-
dia, haur zein helduek hirian 
jolasteko duten eskubidea al-
darrikatzeko eta gauzatzeko. 
Egun horretan, 17:30ean, Haur 
Kontseiluaren partaideek eta 
udal taldeek  kontseiluaren gai-
neko nondik norakoak azaldu-
ko dituzte. Horrez gainera, ur-
tean zehar garatu dituzten ideia 
eta proiektuak aurkeztuko di-
tuzte. Horrela emango zaio ha-
siera jaialdiari. Jarraian, 
18:00etan, Biteri plazatik hasi-
ta, Altxorraren bila jolasa izan-
go da. Hainbat pista jarraitu 
beharko dira eta Santa Barba-
ra parkean zehar arituko dira, 
hango txokoak ezagutu nahian. 
Haur txikiek ere badute lekua 
jaialdi horretan; hain zuzen, 
arratsalde osoan, horientzako 
musika eta jolasak eskainiko 
dituzte Biteri plazan. 
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xabier urzelai ArrAsAtE
Ekaina ez da Zaldibarko final 
barik geratu. Torneoa inoiz bai-
no beranduago hasi bazuten ere 
–Aste Santu ostean–, zortzi jar-
dunaldiz osatutako txapelketa 
motz baina emankorra izan da, 
eta jendeak gustura hartu du 
formatu berria. Hala, bihar, 
18:00etan, Legends eta Betrayer 
taldeek jokatuko dute finala, eta 
Elorra eta Jibaros 16:30ean lehia-
tuko dira hirugarren postua 
lortzeko helburuarekin.

Finalerdietan jende asko 
Joan den zapatuan jende asko 
batu zen harmailetan, taldeak 
animatzeko gertu. Legendsek 
gogotik sufritu zuen aurrera 
egiteko, eta azken unean alde 
izandako penalti bikoitz batek 
erabaki zuen emaitza (3-4). Ba-
dirudi Betrayer erraz sailkatu 
zela (7-1), baina kantxan indarrak 
parean egon ziren. Hori bai, 
beteranoek aldeko izandako au-
kera guztiak aprobetxatu zituz-
ten golak sartzeko. 

legends taldekoak, joan den zapatuko finalerdiaren une batean. iManoL soriano

legends eta Betrayer, 
zaldibarko finalean
Finalerdietan Elorra (3-4) eta jibaros (7-1) taldeei irabazita lortu dute Legendsek eta 
Betrayerrek finalera iristea. zale asko gerturatu ziren norgehiagokak ikustera. 
"Formatu berriarekin, bizirik dago txapelketa", diote antolatzaileek 

x.u. ArrAsAtE
Iritsi dira aire libreko atletismo 
denboraldiko hitzordu nagusiak. 
Asteburuan Durangon jokatu 
zituzten Euskadiko Txapelketak, 
eta Arrasateko ordezkarien ar-
tean Malen Ruiz de Azua eta 
Iñigo Uribarren nabarmendu 
ziren, urrezko domina lortuta.

Markak ez ziren ikusgarriak 
izan; izan ere, eguraldiak ez 
zuen lagundu. Esaterako, Iñigo 
Uribarrenek, salto hirukoitzean, 
hil hasieran 16,05eko markatza-
rra egin zuen Anoetan, eta Du-
rangon 15,68ko markarekin jan-

tzi zuen urrezko domina –Eneko 
Carrascal ere podiumera igo zen 
modalitate berean (14,77)–. Eta 
Malen Ruiz de Azuari beste ho-
rrenbeste gertatu zitzaion, per-
tikarekin 3,60ko saltoa eginda 
igo zen podiumeko lehenengo 
postura.

guztira, bost domina 
Horiekin batera Istar Dapenak 
zilarra jantzi zuen (4,70) eta Jo-
nathan Perez ere podiumera igo 
zen (4,60). Azkenik, Ibai Fernan-
dezek 100 metroko proban 10.93ko 
marka egin zuen –brontzea–.

Euripean lortutako dominak, 
Euskadiko txapelketan
Durangon euripean jokatu zituzten txapelketetan 
Arrasateko atletek bost domina eskuratu zituzten

dragoikoak, durangoko podiumean. arrasate dragoi

'Dragoi' guztiek gimnasia 
erakustaldia egingo dute bihar
Arrasate Dragoi gimnasia taldeko ordezkariek ikasturte 
amaierako saioa egingo dute uarkapen (11:00)

x.u. ArrAsAtE
Arrasate Dragoi Gimnasia Tal-
deko ordezkariak iritsi dira 
ikasturte amaierara. Eta urte 
osoan egindako lana bihar, za-
patua, erakutsiko dute, Uarkapen, 
etxeko zaleen aurrean; 11:00etan 
hasita.

durangotik, pozik 
Hain zuzen, joan den asteburuan 
izan zuten Durangoko Landakon 
ikasturteko azken txapelketa 
ofiziala, Euskadiko amateur mai-
lako federatuen txapelketa.

Txapelketan, kadete B mailako 
taldekako kategorian bi talde 

izan zituen Dragoik, eta biek lan 
aparta egin zuten, lehenengo eta 
bigarren postuan sailkatu ziren 
eta. Talde bateko ordezkariak 
izan ziren Naroa Errasti, Leire 
Lara, Malen Balerdi eta Noah 
Berroval, eta ordezkari arrasa-
tearrak bigarren postuan sail-
katu ziren. Eta bigarren taldeko 
ordezkariak izan ziren Izaskun 
Gartzia, Eider Lasanta, Nahia 
Irazola eta Uxue Azkue, eta ho-
riek txapelketa irabazi zuten.

Banaka –sokarekin eta uztaia-
rekin– Nekane Magaña hiruga-
rren izan zen eta Noah Berrocal, 
bederatzigarren.

Zaldibarren areto futbola 
desagertu ez zedin, azken 
momentuko bultzadari esker, 
zortzi jardunaldi izan dituen 
txapelketa antolatu dute 
hainbat lagunek. 
finalaren atarian, ze 
balorazio egiten duzue? 
Positiboa. ez genuen uste 
jende gazteak izena emango 
zuenik, eta lau talde berrik 
hartu dute parte. Pozgarria 
izan da hori, eta antolaketa 
taldeko ateak zabalik ditugula 
esango nieke, lagundu gura 
badute.
aipatu duzu motz geratu 
dela txapelketa. 

bai. datorren urtera begira 
garbi daukagu urrian ez dugula 
txapelketarik hasiko, hori 
amaitu da. baina formatu hau 
egokia da, antolatzaileondako 
errazagoa da halako bat 
antolatzea, ez da horren lotua, 
eta jendeak gogoz hartu du. 
aurten zortzi jardunaldi baino 
ez ditugu izan, eta hamabi 
jardunaldi inguruko txapelketa 
polita izango litzateke.
zelako finala espero duzu?
esperientzia handiko jokalariz 
osatutako taldeak dira betrayer 
eta Legends. normalena da 
indarrak parean egotea.

J.b.

"aurtengo 
txapelketa motz 
geratu da"
jon barandiaran 
AntoLAtzAILEA



GoienA AldizkAriA  2017-06-09  EguBAkoItzA kuLturA arrasate      15

ane Vitoria ArrAsAtE
Iñaki Maidaganek zuzenduko 
ditu bihar San Franzisko elizan 
izango diren berrogeita bost bat 
kantariak. Kontzertu horretan,  
hainbat abesti eskainiko ditu 
Arrasateko abesbatzak: Mozart 
musikariaren Visperas, Soleran, 
Ubi Caritas, Misa Festiva, Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus eta Agnus 
Dei, hain zuzen. Goikobalu abes-
batzak bere jarraitzaile diren 
eta, orokorrean, arrasatear guz-
tiei eskerrak emateko antolatu 
du emanaldi hori. Apirilean  
Arrasate Musikalekin batera 
kontzertua eskaini zuten abes-
batzakoek, eta abesti gehiago 
eskaintzeko gogoz gelditu ziren. 
Bada, emanaldi hori antolatu 
dutela aitortu du Goikobaluko 
zuzendari Juan Antonio Barrio-
canalek: "Apirilean eskaini ge-
nuen kontzertuan abesti gutxi 
eskaini genituela uste genuen, 
eta arrasatearrei abesti eskain-
tza zabalagoa oparitu nahi ge-
nien. Horregatik, beste emanal-
di bat ematea erabaki zuen 
abesbatzak eta data asteburu 
honetarako finkatu genuen". 
Behin emanaldi hori egingo 
zutela jakinda, hainbat abesti 

prestatzeari ekin ziotela esan 
du Barriocanalek. Eta, ondoren, 
hainbat entsegu egin zituzten 
Goikobaluko kantariek. Gaine-
ra, kontzertu berezi horretan, 
abeslariekin batera Arturo Goi-
koetxea izango da. "Ospea duen 
arrasatear mediku hori gurekin 
batera izango da kontzertuan. 
Goikoetxeak pianoa joko du", 
azpimarratu du abesbatzako 
zuzendariak. "Kontzertu oso 
berezia izango da biharkoa. He-
rritarrei eskerrak eman nahi 
dizkiegu eta dakigun modu po-
litenean egingo dugu, kantatzen", 
azpimarratu du. 

akustika onaren bila
Aipatu bezala, emanaldia San 
Frantzisko elizan eskainiko 
dute: "Eliza horretako akustika 
oso ona dela uste dugu, eta, 
beraz, bertan abestea erabaki 
genuen. Gainera, ez genuen 
Udalaren laguntzaz abusatu 
nahi. Bi arrazoi horiengatik 
aukeratu genuen San Frantzis-
ko eliza emanaldirako", esan 
du Barriocanalek. Kontzertua 
bihar arratsaldeko zortzietan 
izango da, eta, gutxi gorabehe-
ra, ordubete iraungo du.

Goikobalu abesbatza emanaldi bat eskaintzen. iManoL soriano

goikobalu abesbatzaren 
emanaldia bihar, zapatua
goikobalu abesbatzak kontzertua eskainiko du bihar arratsaldean san Frantzisko 
elizan. Duela gutxi Arrasate Musikalekin emandako kontzertuan, abesti gehiago 
eskaintzeko gogoz gelditu zen abesbatza; horregatik antolatu dute biharkoa

943 71 49 52 • Leintz Gatzaga • www.gureametsa.es
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Leizarra musika eskolako ikas-
leek emanaldiak eskaintzen ja-
rraituko dute ikasturtea bukatu 
bitartean. Datorren astelehenean 
eta martitzenean, gitarra-jole 
mordoa elkartuko dira Arkupe-
ko Zaraia aretoko oholtzan, 
18:00etan. Horiekin bukatuko 
dituzte maiatza ezkero egiten 
dabiltzan instrumentuen ema-
naldiak.

Ekainaren 20an, martitzena, 
ikasturte bukaerako jaialdia 
egingo dute, Herriko Plazan, 
18:00etan. Hainbat musikari el-
kartuko dira han, hala nola bio-
lin-joleak, flautistak, trikitilariak 
eta txistulariak, eta kantuan ere 
egingo dute.

Eta eguenean, ekainaren 22an, 
konbo talde txikien kontzertua 
izango da Santa Ritako lorate-
gian, 18:00etan. Urtean zehar 
ikasitakoaren berri emango die-
te musikari gazte guztiek seni-
deei eta herritarrei. 

Musika eskolakoen 
emanaldi asko ekaina 
bukatu artean

M.a. ArEtXABALEtA
Kultura, Euskara, Hezkuntza, 
Gizarte Zerbitzu, Kirol, Enplegu 
eta Berdintasun sailetako jar-
duerak jorratzeko diru laguntzak 
eskatzeko epea zabalik du Uda-
lak; 2017an garatuko diren proiek-
tuetarako laguntzak izango dira. 
Maiatzaren 18ko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zuten deialdia, eta 30 lanegune-
ko epea zehaztu dute eskabideak 
aurkezteko.

Laguntza jaso ahal izango dute 
egoitza eta jardun eremua Are-
txabaletan daukaten pertsonek 

eta elkarteek. Laguntzen zenba-
tekoak ezberdinak dira kasuan 
kasu, eta, besteak beste, izango 
dira kultur proiektuak eta pro-
gramak gauzatzeko; grabazioak 
egiteko eta kultura produkzioe-
tarako; euskararen erabilera 
sustatzeko; hezkuntzan dihar-
duten guraso elkarteendako; 
garapenerako lankidetza proiek-
tuetarako; eta adikzioen trata-
menduetarako.

Argibide gehiago gura ditue-
nak GAOn egin dezake kontsul-
ta, edo Udaleko dagokion Sailean 
galdetu.

Diru laguntzak eskatzeko epea 
zabalik du udalak
Hainbat arlotan jarduera ezberdinak egiteko dira eta 
deialdia egin zenetik 30 eguneko epea dago aurkezteko

ibarra KiroLdegia.

kiroldegiko lanak bukatzear
ibarra kiroldegiaren aurrealdea konpontzen ibili dira azken asteotan eta 
zati txiki bat besterik ez zaie geratzen guztia bukatzeko. sabai-leihoetako 
kristalak astean aldatu dituzte, eta solariumeko belarra aldatzea izango da 
egingo duten azken lana: "ekaina bukatu aurretik zabalik izango da 
eguzkia hartzeko lekua", jakinarazi du unai elkoro alkateak.

Mirari altube ArEtXABALEtA
Azken hamar urteotan kale gar-
biketa zerbitzuaren ardura izan 
duen Serbitzu SL enpresari kon-
tratua bukatuko zaio datorren 
azaroan. Hori dela eta, EH Bil-
duko ordezkariek proposamena 
egin diote Udal Gobernuari: 
zerbitzua Udalak bere gain har-
tzea, hain zuzen.

Lan-jardun ezberdina duten 
zazpi lagunek ematen dute zer-
bitzu hori herrian, eta horren 
kostua 384.000 euro da, EH Bil-
duko kideen esanetan. Garbike-
ta zerbitzuaren aurreazterketa 
bat egin dute, eta Udalak bere 
gain hartzea proposatu. Horre-
tarako eman dituzten arrazoiak 
lau dira. Batetik, kostua: "Per-
tsonalaren kostua %31 murriz-
tuko litzateke, 120.000 euroko 
aurrezpena", dio Ion Albizu zi-
negotziak. Bestetik, lan baldin-
tzak: "Murrizketa txiki bat izan-
go lukete soldatetan ondoren 
konpentsatuko litzatekeena". 
Hirugarrenik, gainbalioa aipatu 
du: "Udalak nahikoa jakintza 
eta gaitasun du zuzenean ema-
teko zerbitzu hori". Eta lauga-
rrenik, herriarendako onura: 
"Aurrerapenak –120.000 euro– 
herrian eragina du".

brigada taldea osatu
"Horrez gain, Udaleko obra eta 
zerbitzuen brigadaren egoera 
larria dela argi dugu alderdi 
guztiok; hiru lagunek osatzen 
dute eta horietako bat bajan dago", 
jakinarazi du Albizuk, eta gai-
neratu: "Horregatik proposatu 
dugu talde bakar bat osatzea 
brigadarekin eta kale garbitzai-
leekin, eta aurreztutako dirua-
rekin beste hiru lagun hartzea 
talde hori indartzeko. Hala, jar-
dun ezberdina izango luketen 
hamabi lagun egongo lirateke". 

Egungo langileen egoerarekin 
arduratuta azaldu da, gainera, 
EH Bildu: "PPren legeak eskuan, 
langileak enpresaren menpean 
egongo lirateke, eta kaleratzeko 

arriskua izango lukete. Horre-
gatik, lan-poltsa bat sortu eta 
hor sartzea langileok proposatzen 
dugu".

Horren guztiaren berri eman 
diote Udal Gobernuari: "Eta EH 
Bilduk proposatzen du hausnar-
keta herritarrekin ere konpar-
titzea". 

lau urterako esleipena 
Udal Gobernuak egunotan az-
tertu du EH Bilduren proposa-
mena eta zera jakinarazi du: 
"Esleipen baten aurrean aurki-
tzen gara, eta berriz ere EH Bil-
duk zerbitzua Udalak bere gain 
hartzeko eskea helarazi du. Gu-
retzat, ez da berebizikoa publikoa 
edo pribatua izatea; bai, ordea, 
zerbitzuaren kalitatea berma-
tzea", dio Unai Elkoro alkateak. 
Hori horrela, berriz ere zerbitzua 
esleitzearen alde egingo dutela 
adierazi du. 

Horren arrazoietako bat da 
%31ko "aurrerapenik ez" litzate-
keela egongo: "Egia da BEZa eta 
irabaziak kentzen baditugu ma-
tematikoki hori ateratzen dela, 
baina kalkulu horiek egiterakoan 
%3ko absentismoa hartu da kon-
tuan, Udaleko brigadan aurten 
%20tik gorakoa da, eta Manko-

munitateko bilketa zerbitzuan 
%24 ingurukoa. Ez dugu ikusten 
aurrezpenik lortuko genukeenik, 
eta bai, ordea, eguneroko kudea-
ketan zailtasunak".

Bestetik, dio gaur egun Udalak 
ez daukala tokirik proposatzen 
den jendeari behar bezalako al-
dagelak emateko. Garbiketa zer-
bitzua ematen duten langileen 
egoera "beste arazo" bat dela ja-
kinarazi du: "Beste enpresa batek 
hartuko balu zerbitzua, langileak 
subrogatu beharko lituzke, baina, 
Udalak bere gain hartuz gero, 
ezingo genituzke zuzenean hartu; 
beraz, beraien lanpostua kolokan 
legoke. Eta kalean geratuko lira-
tekeenek Udala demandatuko 
lukete, Oñatin bertan gertatu den 
moduan; eta Udala galtzaile ir-
tenez gero, demaseko dirutza 
ordaindu behar". 

Zera gaineratu du Udal Gober-
nuak: " Idazkaritzako txostenak 
garbi adierazten du legez kanpo 
arituko ginatekeela udal langi-
leria proposatu zaigun neurrian 
igoko bagenu". Horregatik, lau 
urterako esleituko dute zerbitzua 
–beste bi luzatzeko aukerarekin– 
eta, "egoera aldatuz gero", gaia 
hurrengo agintaldian aztertuko 
litzatekeela adierazi du.

kale garbitzailea herriko kale batean. ion aLbiZu

kale garbiketa zerbitzuak 
hausnarketa eragin du
serbitzu sL enpresari kontratua bukatuko zaio azaroan eta EH Bilduk udal gobernuari 
proposatu dio zerbitzua bere gain hartzeko. Azken horiek ez dute uste hori denik 
"irtenbide egokiena" eta beste lau urterako esleitzea erabaki dute
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Harrietan mandalak margotzen 
ikasteko saioa egingo du Idoia 
Elexpuruk, Loramendi elkarteak 
antolatuta. Ekainaren 15ean, 
eguena, izango da, 17:30ean, uda-
letxe zaharrean. Izena aurrez 
eman behar da, ekainaren 13rako. 
Hona bideak: loramendielkartea@
gmail.com edo 685 75 67 29. Pre-
zioa: bazkideentzat 3 euro eta 
gainerakoentzat 5 euro.

Harrietan mandalak 
margotzen irakatsiko 
du Idoia Elexpuruk

M.a. ArEtXABALEtA
Katalin Antxia (Aretxabaleta, 
1988) moda diseinatzaileak –The 
Modubat markaren sortzailea– 
patroigintza eta moda diseinu 
ikastaro trinkoa eskainiko du 
uztailaren 3tik 14ra. Bi saio 
egingo ditu: hasiberrientzat 
(10:00-12:00) eta aurretik ere 
jardundakoentzat (16:00-18:00). 
Izen-emate epea zabalik dago 
ekainaren 30a arte; hona hemen 
bidea: info@themodubat.com.
Hainbat ikastaro eman dituzu da-
goeneko herrian; ikasle leial asko 
dituzun seinale…
Ba, bai, ikasle askok errepika-
tu egin dute orain artekoetan, 
eta hori oso berezia da, benetan 
ere. Gainera, bailara osotik da-
toz, baita beste herri batzueta-
tik ere: Eibartik…
zer eskainiko duzu oraingoan? 
Hasiberriak lehenengo aldiz 
beste teknika batekin hasiko 
dira, patronaje negatiboa ize-
nekoa. Uste dut burmuina esti-
mulatzeko oso ona dela. Eta 
hortik patronaje konbentziona-
lerako saltoa egingo dugu. Au-
rretik ikasle izan ditudanekin, 
esate baterako, prakak ikusteko 
gogoa dut, baita jakek izaten 
dituzten forruak ere. Orain arte 
ez dugu sekula egin. Eta gero, 
beti moldatzen naiz haien gus-
tuen eta nahien arabera: muti-
lezkoena zein emakumezkoena 
egin dezakegu eta.
diseinu kontuak gustuko izatea 
nahikoa da halako ikastaro batera 
animatzeko? 

Bai, nahikoa da, bai; ez da ezer 
jakinda etorri behar, horreta-
rako nago ni!
norberak eskuz egindakoa jantzi 
ahal izatea pozgarria izango da, 
ezta? 
Zuk egindako gauzak janzteak 
ematen duena zer den ez daki-
zu, egin arte. Guztiz gomenda-
garria da; bai, horixe! 
kontsumismoa bultzatzen den ga-
raian, slow fashion-aren alde egin 
duzu zuk the Modubat markarekin; 
korrontearen aurka zabiltza? 
Beste korronte baten alde ari 
naiz. Bakarra, berezia, kalita-
tezkoa, iraunkorra, etikoa eta 
errespetuzkoa dena bestearen 
aldean. 
pozik orain arte egin duzun ibilbi-
dearekin? 
Ikaragarri pozik! 

katalin Antxia diseinatzailea. K.a.

"norberak egindakoa janztea 
zer den ez dakizu, egin arte"
katalin antXia DIsEInAtzAILEA
the Modubat markaren sortzaile aretxabaletarrak 
patroigintza eta diseinu ikastaroa emango du uztailean

goiena komunitatea 
Kurtzebarri eskola / ArEtXABALEtA

Hainbat ikasturte goaz Eskola 
Agenda 21 programan parte har-
tzen Kurtzebarri eskolan, gure 
ikasleek ingurumenarekiko 
errespetua eta ardura izan de-
zaten. Horren harira, eskola 
jasangarriaren ziurtagiria lor-
tzeko prozesu batean sartu ginen 
eta urte hauetan guztietan egi-
ten ari garen lanari esker, ekai-
naren 6an, Euskadiko Biodiber-
tsitate Zentroan, Eusko Jaurla-
ritzaren eskutik agiria eskura-
tu dugu. Beraz, eskerrak eman 
nahi dizkizuegu eskolako ko-
munitate guztiari, proposatuta-
ko ekintza txikiei esker, hau 
lortzeko aukera izan dugulako.

Agiri hori lau urterako beste-
rik ez da eta lanean jarraitu 
nahi dugu beste hainbat eta 
hainbat urte gurekin izateko, 

baina garrantzitsuena eskola 
honetan parte hartzen duten 
ikasleek ingurumenarekiko mai-
tasuna izatea da. Hori dela eta, 
aurten klima aldaketaren gaia 
landu dugu, eta berrerabiltzea-
ren kontzientzia hartzeko ekin-
tza bat prestatu. Ekainaren 5ean 
Ingurumenaren Nazioarteko 
Eguna izanik, Birziklarte Azoka 
egin genuen, materialen bat 
berrerabiliz egindako eskulan 
edo artelan bat saltzeko azoka. 
Eskolako ikasleek sortutako 
artelanak egon dira salgai bo-
rondatearen truke. Jasotako 
dirua ingurumen batzordeko 
ikasleek erabaki dute aldaketa 
klimatikoa gelditzeko lanean 
diharduen talde bati ematea. 
Gainera, ekainaren 1etik 15era 
bitartean eskolako lehenengo 
solairuan Euskal Herriko ibaien 
inguruko erakusketa bat dago.

Birziklatzea ezinbestekoa 
klima aldaketa saihesteko
Etxean jasotako hondakinekin artelan txikiak egin dituzte kurtzebarri eskolako 
ikasleek, eta gero, Birziklarte Azokan saldu. Era berean, Eusko jaurlaritzak emandako 
eskola jasangarriaren ziurtagiria jaso dute, urteotan egindako lana aitortuz

eskola jasangarriaren agiriarekin, lehendakariarekin. KurtZebarri esKoLa

Hirugarren zikloko ikasleak egindako lanak erakusten. Mirari aLtube

ikasleak eta irakasleak. M.a.

neska-mutikoak artelanei begira. M.a.

bihar, zapatua, Kurtzebarri 
eskolako kideek ikasturte 
bukaerako jaia egingo dute. 

Egitaraua
• 10:00 tarta lehiaketa.
• 11:00 Jaialdiari hasiera.
• 11:10 gurasoentzat eta 

ikasleentzat jolasak plazan.
• 12:00 Kalejira 

batukadarekin.
• 13:00 eguzkiari agurra.
• 13:30 bazkaria, frontoian.
• 15:00 imanol ituiño 

magoaren ekitaldia.
• 16:00 dantzaldia 

pilotalekuan aZ gaubelak 
taldearekin; puzgarriak 
patioan eta bolo 
txapelketa.

eskolako jaia
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Maite txintxurreta

zirkuko jolasak 'mr Frack'-ekin
xabi Larreak zirkuko akrobaziak eta jolasak ekarri zituen 
iralabarri plazara, Mr Frack-en eskutik, eguaztenean, eta 
elkartutako neska-mutikoek gustura jarraitu zituzten 
haren xelebrekeriak. datorren eguaztenean jarraipena 
izango du kaleko antzerkiak 7x7 kultura kalean egitasmo 

barruan. bihar taldeak Karolino eta printzesaren bahiketa 
eskainiko du, santa Kurtzeko plazatxoan (19:00). eta 
hilaren 16an, Korri eta xalto pailazoek Show berria 
prestatzen ikuskizunarekin dantzan eta kantuan jarriko 
dituzte gipuzkoa plazako umeak.

Aretxabaletako eta Eskoriatza-
ko gaztelekuek elkarrekin an-
tolatzen duten udako aisialdi 
eskaintzaren barruan, uztailaren 
3tik 7ra bitartean gazte udale-
kuak izango dituzte eta uztaila-
ren 11tik 14ra bitartean, berriz, 
Gaztekonkis abentura, Lexar-
garaten egingo dutena.

Eskaintza berezia bezain ede-
rra prestatu dute; izan ere, Es-
koriatzako gaztelekukoekin 
batera, paintball-a Galarretan 
(Araba), Mutrikuko igerilekura 
egun-pasa eta snorkel-a egitea, 
Scape Room egitea, Usakora ir-
teera, padel surfa egitea, hon-
dartzara eta, nola ez, bikain 
pasatzeaz batera, lagunak egi-
teko aukera izango dute.

Udaero, aisialdi 
eskaintza 
programatuta

Igerileku ikastaroa bi txandatan 
izango da: lehena, uztailaren 3tik 
14ra; eta bigarrena, uztailaren 
10etik 21ra. Astelehenetik eguba-
koitzetara 09:00etatik 10:00etara 
izango da, eta 10-14 urte bitarte-
koentzat zuzenduta dago. Prezioei 
dagokienez: abonatuek 10,69 euro 
eta abonatuak ez direnek 16,03 
euro ordaindu beharko dituzte, 
hain zuzen ere.

Nordic walking ikastaroa, aldiz, 
uztailaren 3tik 21era izango da. 
Hori ere asteko egunetan, 17:15etik 
18:15era. Abonatuak ez direnek 
16,03 euro ordaindu beharko di-
tuzte eta abonatuek, berriz, doan 
izango dute. Bi ikastaroetako 
izen-emateak ekainaren 19a bai-
no lehen egin beharko dira.

Igeriketa eta nordic 
walking ikastaroak 
Ibarra kiroldegian

imanol Beloki ArEtXABALEtA
Aretxarte merkatari elkarteak 
Udalaren laguntzarekin zazpi 
ekintza antolatu ditu, ekainean 
eta uztailean zehar egingo di-
renak. 7x7 kultura kalean ize-
neko egitasmoaren barruan, 
zazpi astetan zazpi ekintza gau-
zatuko dira, eta egitasmoari 
hasiera Leizarra musika eskolak 
emango dio. Izan ere, konboaren 
eta Txerrikumeak taldearen 
emanaldiak izango dira gaur, 
19:00etan, Herriko Plazan.

Leizarra musika eskolan ikas-
turtean zehar ikasitako abesti 
batzuk joko dituzte hainbat 
ikaslek konbo eran, eta, ondo-
ren, musika eskolako ikasle 
izaten jarraitzen duten arren 
eskolatik harago zabaldu diren 
Txerrikumeak Aretxabaletako 
laukoteak beraien kantak es-
kainiko ditu.

Txerrikumeak taldea Iñaki 
Azkunagak –gitarra–, Xabi Za-
zabeitiak –baxua–, Julen Ibabek 
–bateria– eta Xabi Nuñezek –aho-

tsa eta gitarra– osatzen dute, eta 
gogotsu daude kontzertuak es-
kaintzeko. Izan ere, Txerriku-
meak taldeak bost urte ditu 
sortu zenetik, eta, urtero, Are-
txabaletako Portasolgo jaietan, 
andramaixetan eta hainbat ta-

bernatan kontzertuak egin ba-
dituzte ere, gehiago eman nahi 
dituztela gaineratu dute. Hone-
la azaldu du Iñaki Azkunagak, 
Txerrikumeak taldeko gitarra
-joleak: "Hasieran, punk estiloko 
kantak jotzen genituen, baina 

gaur egun, rock estilora pasatu 
gara pixka bat. Joko ditugun 
abesti guztiak gureak dira, nahiz 
eta bertsio bat ere joko dugun: 
Arrasateko Dirty Brothers tal-
dearen bat, hain zuzen ere. Gaur, 
plazan joko dugu, baina emanal-
dietarako dei gehiago nahiko 
genituzke, jendeak gure taldea 
ezagutu dezan…".

diskoa kaleratzeko gogoz
Taldekideek azaldu dutenez, 
beraien abestiak grabatuta di-
tuzte, eta guztiek beraien mu-
gikorretan dituzten arren, diskoa 
atera nahi dutela azaldu dute, 
jendartean zabaltzeko. "Diskoa 
kaleratzeko, agian, crowdfoun-
ding-a egin beharko dugu. En-
presaz enpresa joan beharko 
dugu diru eske edo; izan ere, 
maketa ateratzeko dirua behar 
da, diskorako argazkiak atera 
beharko genituzke… baina egi-
tea da helburuetako bat". 

Xabi Nuñez taldekidea letren 
sortzailea da, eta euskarazko 
eta gaztelerazko kantuak dituz-
tela adierazi du. "Azken make-
tan, gaztelerazko kantuak ditu-
gu, batez ere, euskarazko hiru-lau 
kantu ere baditugu, eta ingele-
sezko bat ere jotzen dugu".

bizitzako pasarteak hizpide
Gai ezberdinak uztartzen dituz-
te kantuak ateratzeko garaian.  
Gai sozialak eta egunerokota-
sunean gertatzen zaizkien gau-
zak sartzen dituzte kanten le-
tretan. "Gaur egun dugun egoe-

ra, mundua nola dagoen… adie-
razten saiatzen gara letretan; 
bestalde, txikitan gertatu zitzai-
dan esperientzia bat ere konta-
tzen dut kantu batean". Horre-
la azaldu du Nuñezek.

Horrez gain, umorea ere uz-
tartzen dute Txerrikumeak tal-
deko kideek zuzeneko kontzer-
tuetan; batez ere, Xabi Nuñez 
abeslariak. Taldekideen esane-
tan: "Xabi showman samarra 
da kontzertuetan, eta umorez 
ondo pasatzen saiatzen gara, 
betiere…".

izenarekin gorabeherak
Diskoari ez diote oraindik ize-
nik jarri, eta taldearen izena 
aldatzeaz ere askotan hitz egin 
dutela azaldu dute taldekideek. 
"Oraindik ez dugu erabaki dis-
koaren izena zein izango den.
Bestalde, Txerrikumeak izena 
ere askotan pentsatu dugu al-
datzea, baina, beste izen bat 
jartzeko pentsatzen hasten ga-
renean, ez gara egokiago batekin 
ados jartzen…", azaldu du Az-
kunagak. "Edozelan ere, izena-
ri garrantzia eman barik, he-
rritarrei dei egin nahi diegu 
kontzertuaz gozatzera etor dai-
tezen…".

Txerrikumeak taldeko musikariak leizarra musika eskolan. i.b

txerrikumeak taldea 
herriko plazan gaur
Leizarra musika eskolako ikasleek konbo eran hainbat kantu joko dituzte 
Aretxabaletako Herriko Plazan, gaur, 19:00etan. Bestalde, musika eskolatik irtendako 
txerrikumeak taldeko gazteek maketa berriko kantuak eskainiko dituzte

gai EzBErdinak 
uztartzEn dituztE, 
EgunErokotasunEan 
Eta gai sozialEtan 
oinarritutakoak
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imanol Beloki EskorIAtzA
Bi urteko legealdiaren ostean, 
balorazioa egin du Eskoriatzako 
EAJ alderdiak, eta, horren gai-
neko azalpenak emateko eta 
ondoren egingo dituzten proiek-
tuen berri emateko, aurkezpena 
egin zuen Joserra Zubizarreta 
Eskoriatzako alkateak, atzo, 
batzokian.

Legealdiaren gaineko balora-
zioa positiboa dela adierazi du 
alkateak: "Alde batetik, publiko 
egin genuen proposamen elek-
torala dagoenekoz bideratuta 
dago. Talde lanean oinarrituta-
ko lana garatu egin dugu". Bes-
talde, adierazi du gainontzeko 
taldeekin elkarlana bide onetik 
doala: "Esan beharra dugu da-
goeneko Udaleko gainontzeko 
taldeekin ere elkarlana bidera-
tu dugula; ikusi besterik ez dago 
2017ko aurrekontuekin lortu 
genuena. Eta azpimarratzekoa 
da osoko bilkuretan lortzen ari 
garen adostasun maila, gai gehie-
netan aho batez hartutako era-
bakiak direlako".

bideratutako proiektuak
Hori horrela, proiektu hauek 
bideratu dituztela azaldu du: 
"Hondakinak batzeko sistema, 
herriko hainbat lekutan egin 
beharreko hobekuntzak martxan 
jarri ditugu San Pedro kalean, 
Intxaurtxueta inguruan, Olaeta 
atzealdean, Dorleta 15era doan 
espaloia, Santa Ana kaleko es-
paloia eta ibilbidearen antola-
keta, hainbat espaloi garbitzea… 
kiroldegiaren berrantolaketa 
hainbat hobekuntza planteatuz,  
hiri-berritze plana bideratu eta 
bertan planteatutako proposa-
menak bideratu, herriko elkar-
te guztiekin harremanak eta 
gehienekin lortu da euren akti-
bitateak bideratzea, ordezkaritza 
dugun entitate edo elkarteetan 

parte aktiboa izan, gizarte zer-
bitzuetan eskaintza zabalago bat 
bideratu da, merkataritzaren 
egoera aztertu da eta horren 
harira hainbat proposamen ga-
ratu dira, kultura eskaintza za-
bala eta oparoa bultzatu da, 
horrela urte osoan zehar eskain-
tza zabala eta anitza bultzatzen 
ari gara…".

Herritarrei eskerrak
Hala, herritarrei eskertu egin 
gura izan zien alkateak beraien-
gan jarri duten konfiantza eta 
etengabeko harremana. "Esker-
tu behar dugu herritarrok gugan 
ipini duten konfiantza eta eten-
gabeko harremana, horri esker 
herrian egin diren hobekuntzak 
nabarmenak dira".

javier larrañaga batzokian 
Alkateak egindako aurkezpena-
ren ostean, Javier Larrañaga 
Gipuzkoako Finantza eta Ogasun 
diputatuak Gipuzkoako kupoa-
ren eta zerga-arloaren gaineko 
hitzaldia eskaini zuen.

Joserra zubizarreta eskoriatzako alkatea alkatetzan. iManoL beLoKi

"talde lanean egindako 
lana garatu egin dugu"
joserra zubizarreta Eskoriatzako alkateak legealdiko proiektuen gaineko errepasoa 
egin du. Horrekin batera, 'konferentzia irekiak Leintz Ibarrean' zikloaren barruan, 
javier Larrañaga gipuzkoako Finantza eta ogasun diputatua ere izan da batzokian

gainontzEko 
taldEEkin Elkarlana 
BidE onEtik doala 
adiErazi du josErra 
zuBizarrEtak

iManoL soriano

Formatu berrian, Ferixie bikain
eskoriatzako Ferixie 21. urtez ospatu da. urtero moduan, artisauen, 
nekazarien eta bestelakoen postuak jarri dituzte herriko erdigunean. Hala 
ere, berrikuntzak izan dira, eta, eguraldia lagun izan ez bazen ere, jende 
dezente batu zen azokara. gazta lehiaketa gorka Letek irabazi zuen; 
txapel jaurtiketa txapelketa, berriz, Juan Luis Zubizarretak…

i.B EskorIAtzA
Aurten, leiho eta balkoietako 
loreen lehiaketako hamargarren 
edizioa izango da eta nahi due-
nak eman dezake izena dagoe-
neko. Lore apainketaren disei-
nua erabat librea izango da, eta 
ekainaren 12rako balkoi guztiek 
prest egon beharko dute, epai-
mahaiak baloratu ahal izateko. 
Sariak ekainaren 28an osoko 
bilkuren aretoan emango dira, 
18:45ean.

Edozeinek proposatu ahal izan-
go du balkoi edo leiho bat; hau 
da, norbaitek bere gustuko bal-

koiren bat ikusten baldin badu, 
balkoi hori proposatu ahal izan-
go du epaimahaiak kontuan har 
dezan. Aukeratutako balkoi edo 
leihoen argazkiak kultura etxe-
ko sarreran eta udal webgunean 
egongo dira ekainaren 19tik 23ra, 
eskoriatzarrek bozkatu ahal 
izateko.

Hiru sari banatuko dituzte: 80 
euroko saria lehenarentzat, 50 
eurokoa bigarrenarentzat eta 30 
eurokoa hirugarrenarentzat. 
Epaimahaiak hala erabakiz gero, 
aukera izango du accesit bat 
emateko.

leiho eta balkoietako loreen 
lehiaketa abian da
Hamargarren urtez egingo den lehiaketarako 
izen-ematea zabalik da, kultura etxean
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imanol Beloki EskorIAtzA
Eskoriatzako eta Aretxabaleta-
ko 12 eta 16 urte bitarteko ne-
rabeek programatu dituzte uz-
tailean gauzatuko duten Udaero 
egitasmoaren seigarren edizio-
ko ekintzak, egunez egun.

Nerabeen parte hartzea sus-
tatu nahian, euren proposame-
nak eta iradokizunak jaso eta 

parte hartzaile guztien artean 
gaztelekuan adostu zituzten be-
giraleekin batera, eta, uztailaren 
3tik 7ra, mota askotariko irtee-
ren eta ekintzen aldeko apustua 
egin dute.

Iratxe Arrese Eskoriatzako 
gaztelekuko hezitzaileak azaldu 
duenez, hainbat irteera eta he-
rrian bertan izango diren ekin-

tzak tartekatzen dituzte, eta, 
egunerokotasunetik irtenda, 
ekintza bereziak prestatu nahi 
izaten dituzte Udaeron, urtero 
moduan, nerabeei hainbat balio 
helaraziz: "Nerabeen guraso 
asko oraindik oporretan egoten 
dira, eta, gazteek oporretako 
sentsazio handiagoa izan deza-
ten, ekintza berezien eta herri-

tik kanporako egun-pasen alde-
ko apustua egiten dugu". 

jolasa eta balioak landuz
Gainera, hainbat balio transmi-
titzen saiatzen dira gaztelekuko 
hezitzaileak: "Elkarbizitza, lagun 
berriak egitea, bailarako gazteak 
elkarren artean ezagutzea, na-
turarekiko zaintza eta errespe-
tua izatea, euskara lantzea bai-
no gehiago, euskaraz bizi izatea… 
Horiek lantzen ditugu, besteak 
beste, lagun artean, bi aste eder 
pasatzeko asmoz", adierazi du 
Iratxe Arresek. 

plaza guztiak beteta
Udaero egitasmoan 21 pertsonak 
eman dute izena eta Gaztekonkis 
abenturan, berriz, hogeik. Gaz-
tekonkis ekintza Lexargaraten 
egingo dute; aisialdiaz gain, jo-
koak egin eta kirolaz gozatzeko 
aukera izango dute.

iazko Udaeron, ur azpian ateratako talde argazkia. esKoriatZaKo gaZteLeKua

zehaztu dituzte udaero 
egitasmoko ekintzak
gaztelekuko nerabeek egitarau zabala prestatu dute udaero eta gaztekonkis 
ekimeneko seigarren ediziorako. Plaza guztiak beteta, hainbat balio transmititzen 
saiatuko dira hezitzaileak, hainbat irteera eta ekintza bereziak eginda

hainBat irtEEra Eta 
hErrian BErtan 
izango dirEn 
Ekintzak 
tartEkatuko dituztE

Hasi dira 
danborradako 
entseguak
astelehenean hasi zituzten san 
Pedro jaietako bezperan izango 
den nagusien danborradarako 
entseguak. aurten, gainera, Kirol 
elkartekoak batuko zaizkie, eta 
konpainia berri horrek 32 kide 
izango ditu.

guztira, 200 parte-hartzaile 
inguru izango dira danborradan, 
nahiz eta lehen entseguan ez ziren 
guztiak batu.

i.b

iManoL soriano

Erabakitzeko eskubidearen alde
eskoriatzako herritarrek erabakitzeko eskubidearen aldeko talde argazkia 
egin zuten zapatuan. galdera ikurraren itxura ateratzeaz batera, giro 
aparta izan zen plaza inguruan.

bide batez, bihar, ekainaren 10ean, bilbora joateko konpromiso 
txartelak eta autobusa hartzeko aukera ere izan zen bertan.

uztailak 3
• Paintball-a galarretan (araba) eta garaioko urtegira egun-pasa.

uztailak 4
• Mutrikuko igerileku naturaletara irteera egun-pasa eta 

snorkell-a.

uztailak 5
• Aretxabaletako gaztelekuan afalduko dute. 'Scape room' egin, 

eta bertan lo egiten geratuko dira.

uztailak 6
• Usakora irteera egingo dute, bizikletan, patinetan edo 

skatearekin.

uztailak 7
• Padel-surfa eta hondartza.

uztailak 11, 12, 13, 14
• Gaztekonkis abentura egingo dute Lexargaraten.

udaero egitasmoaren egitaraua
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imanol Beloki EskorIAtzA
Aste osoan zehar, Luis Ezeiza 
Herri Eskolakoek curriculuma-
rekin zerikusi zuzena duten 
hainbat ekintzatan parte hartu 
dute: ipuin kontaketak, tailerrak, 
jolasak, ikasleek prestatutako 
antzerkiak, abestiak, filmak, 
bertsoak… izan ere, eskolako 
Aste Kulturala ospatu dute.

Haurrentzako ekintzak izan 
dira nagusi, eta asteko ekintze-
tako bat gurasoentzat zuzendu-
takoa ere izan da. Familiaren 
esku-hartzea seme-alaben hezi-
ketan hitzaldia, hain zuzen ere. 
Andoni Colas psikologoaren 
eskutik izan dena. Beste batean, 
aldiz, umeen antzezpenak ikus-
teko aukera izan dute…

zapatuan, azken jaia 
Ekintza horiei guztiei eta urtea-
ri amaiera emateko, eskolako 
azken jaia ospatuko dute bihar. 
11:00etan, ikasleen emanaldiak 
izango dira Herriko Plazan, bai-
na umeak 10:30erako bertan 

egotea komeni dela adierazi dute 
Luis Ezeizako ordezkariek. 
13:00ak arte, berriz, umeendako 
tailerrak izango dira; hala, aur-
pegiak margotzeko, txapak egi-
teko eta maskarak egiteko au-
kera izango dute. 

bazkaria eskolako patioan 
Goiz osoa Herriko Plazan pasa 
ostean, Luis Ezeizarako bidea 
hartuko dute; izan ere, bazka-
ria izango dute eskolako arku-
peetan.  14:00etan izango da, 
eta familia bakoitzak bere baz-
karia eraman beharko du. Hala 
ere, bazkideek hiru euro or-
daindu beharko dituzte, bazki-
de ez direnek sei eta, bazkide 
izan edo ez, eskolako ume guz-
tiek euro bana ordaindu behar-
ko dute. Izan ere, edariak –ar-
doa, sagardoa, gaseosa eta 
ura–, postrea eta kafea bertan 
zerbitzatuko direla azaldu dute 
Koldotxo Guraso Elkartekoek.

puzgarriak, apar edo disko festa 
Bazkalostean, 15:30etik 18:30era 
bitartean, puzgarriak izango 
dira, eta apar edo disko festa-
rekin amaituko dute eguna   
–eguraldiaren arabera–. 

Euria egiten badu, bazkalos-
teko ekintzak Joseba Iñurrate-
gi pilotalekuan egingo dituzte.

iazko azken jaian. goiena

aste kulturalaren ostean, 
eskolako jaiak prest
Asto osoan haurren ekitaldiak ikusteko aukera izan dute gurasoek, baita beraiei 
zuzendutako hitzaldia ere. Haurrek, aldiz, hainbat ekintza izan dituzte, eta, kurtsoari 
amaiera emateko, zapaturako egun osoko egitaraua prestatu dute

i.B EskorIAtzA
Aste Zapatistako hamazazpiga-
rren edizio honetan, EskoZap 
Chiapasen aldeko taldeko kideek 
ekintza ugari antolatu dituzte 
kontzientziak pizteko eta beste 
mundu bat posible dela adieraz-
teko.

Asteari ekiteko, bideo konfe-
rentzia egingo da, Skype bidez, 
Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos izenburua izango due-
na, hain zuzen ere. 43 ikasle 
normalisten desagerpenaz ari-
tuko da Ayotzinapako guraso 
bat, bere testigantza kontatzen. 

Kultura etxean izango da, 
19:30ean.

Horrez gain, astean zehar hain-
bat hitzaldi, ikastaro… izango 
dira. Zapatuan, ekainaren 17an, 
berriz, herri bazkari mexikarra 
egingo da eta txartelak salgai 
daude, 15 eurotan, Naira, Inker-
nu, GoxoTxiki eta Txikibarren.

Hitzordu bitxia: giza barraskiloa 
Astean zehar giza barraskiloa 
irudikatuko dute EskoZapeko 
kideek Arizmendi Jose Arana 
guneko eta Luis Ezeiza ikaste-
txeetako haurrekin batera.

aste zapatistako ekintzak 
astelehenean hasiko dituzte
'Eskozap' taldeak egitarau zabala antolatu du, 
ekainaren 12tik 17ra bitartean gauzatuko dena

Ti-tau! lehiaketa
Umorezko film labur lehiaketa 
ekainaren 10ean, zapatu 
honetan, zen egitekoa, baina 
urriaren 28ra atzeratzea 
erabaki du antolakuntza 
taldeak. Hala, data horretan 
parte-hartze handiagoa izango 
delakoan.

Diru laguntzak
Dagoeneko zabalik dago 
hutsik dauden lokalak balioan 
jarriz merkataritza edo 
zerbitzu arloko 
establezimendu berriak 
irekitzeko diru laguntzak 
eskatzeko epea, eta 
abenduaren 31ra arte egongo 
da eskatzeko aukera. 
Oinarriak eskoriatza.eus 
webgunean daude ikusgai.

oHArrAk

Gi-627 eta Gi-3310 errepideen arteko bidegurutzea. googLe MaPs

marisaneko bidegurutzea 
egokituko du Foru aldundiak
segurtasuna hobetzeko helburuaz egingo diren lanak, 
aurtengo udazkenean hastea aurreikusten dute

imanol Beloki LEIntz gAtzAgA
GI-627 eta GI-3310 errepideen 
arteko bidegurutzeko segurta-
suna hobetze aldera Gipuzkoako 
Foru Aldundiak obrak egingo 
ditu Leintz Gatzagan, Gure Ame-
tsa jatetxea –Marisa– eta Ga-
tza-Gain jatetxeen arteko bidean. 
Gaur egin den proiektuaren 
aurkezpenean, Aintzane Oiar-
bide, Bide Azpiegituretarako 
diputatua izan da lanen berri 
ematen.

Gasteiztik Eibar-Maltzagara 
doan GI-627 errepidearen eta 
Eskoriatzatik Leintz Gatzagara 
doan GI-3310 errepidearen arte-
ko bidegurutzean egingo dituz-
ten lanak urtea amaitu aurretik 
egin nahi ditu Foru Aldundiak, 
eta aurtengo udazkenean egitea 
aurreikusten dute. Lan guzti 
horiek 236.000 euroko aurrekon-
tua dute, BEZa barne, eta obra-
ren iraupena, berriz, hiru hila-
betekoa izango da.

segurtasuna bermatze aldera 
Bidegurutzean bide segurtasuna 
hobetzeko helburuarekin egingo 
dituztela lanak adierazi du Ain-
tzane Oiarbide Bide Azpiegitu-
retarako diputatuak: "AP-1 au-
tobidea martxan jarri zenetik 
trafikoak beheranzko joera ba-
dauka ere, oraindik trafiko han-
dia jasaten du errepide horrek, 
batez ere uda garaian. Lan hauek 
amaitzen direnean asko iraba-
ziko du segurtasunean", zehaz-
tu du hark.

t formako bidegurutzea 
Obraren helburua bidegurutzea 
aldatzea dela azaldu dute; hain 
zuzen ere, T forma duen bide-
gurutzea egin gura dute. Modu 
horretan, ibilbideen artean an-
gelu handiagoa izango da eta, 
erdigunean itxaroteko erreiak 
jarrita, ibilgailuek biraketak 
segurtasun handiagoz egingo 
dituztela aditzera eman dute.

Zurrunka antzerki konpainia 
AC-NUN Un ciprés en un desier-
to lanarekin izango da Leintz 
Gatzagan. Umorezko lana elizan 
antzeztuko da bihar, eta helduei 
zuzendutako ikuskizuna izango 
da. 20:30ean hasiko den emanal-
dian, Eñaut Gorbea eta Mikel 
Larrea protagonistek ikuskizun 
berri horren bigarren saioa es-
kainiko dute.

Antzerkia izango da, 
bihar, zapatua, 
Gatzagako elizan

Herrian haurrak dituzten fami-
lientzat zuzendutako saioa izan 
zen eguaztenean, Leintz Gatza-
gako kultura etxean. Bideberri 
gizarte zerbitzuen mankomuni-
tateak antolatuta, eta Gurelek –
Gatzagako guraso elkarteak– es-
katuta, Nola landu dezake familiak 
hezkuntza emozionala formazio 
saioa izan zen, Ainhoa Lauzirika 
pedagogoaren eskutik.

Gaztetxoenen adimen 
emozionala berbagai, 
adituen eskutik 
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araMaioKo PiLota eLKartea

aramaioarrak, pilota topaketan
60 ume elkartu ziren pasa den asteburuan aramaion, gorbeialdeko 
pilotarien topaketan. bestalde, arabako Herriartekoan aramaio kanporatuta 
gelditu zen, Zigoitiaren aurka galdu eta gero. azkenik, gaur Jon Herrartek 
euskadiko binakako trinkete txapelketako finala jokatuko du, ander 
Martinez de Murgiarekin bikote, Hernaniren aurka, abadiñon, 19:30ean.

Irailetik aurrera, kirol eskaintza 
hobetu gura du Aramaioko Uda-
lak eta beste kirol jarduera bat 
antolatu nahi du, betiere. herri-
ko elkarteei kalterik egin gabe 
eta dituen baliabideak kontuan 
hartuta. Horretarako, inkesta 
bat jarri du martxan –Udalaren 
webgunean dago lotura–, eta, 
inkesta hori beteta, herritarrek 
euren ekarpenak egiteko auke-
ra izango dute, ekainaren 30a 
bitartean.

Egun, helduentzako bi kirol 
ekintza programatzen ditu Uda-
lak: nagusientzako sasoian ego-
teko gimnasia eta pilatesa. Ho-
rrez gain, yoga, reikia eta bes-
telakoak ere badaude, emakume 
elkartearen eskaintzaren baitan.

Inkesta egingo dute, 
kirol eskaintza 
hobetzeko asmotan

Gorbeialdeko Kuadrillak anto-
latuta, eta euskararen soziali-
zazioa helburu hartuta, baila-
rako udalekuetan begirale lane-
tan arituko direnei zuzendutako 
ikastaroak egongo dira ekaina-
ren 20an eta 24an.

Hiru orduko bi saio izango 
dira. Batetik, ekainaren 20an 
Izarrako kultura etxean, 17:00eta-
tik 20:00etara. Bestetik, ekaina-
ren 24an, Aramaioko kultura 
etxean, 16:00etatik 19:00etara.

Izena eman ahal izateko, eus-
kara@gorbeialdea.eus helbidera 
idatzi beharko da mezua, ekai-
naren 16a baino lehen.

Geu elkarteko kideek eskaini-
ko dute ikastaroa eta bertara-
tutakoek ziurtagiria jasoko dute.

'Hau ez da jolasa' 
ikastaroa ekainaren 
20an eta 24an

Laudioko Santa Lucia abesba-
tzak emanaldi berezia eskainiko 
du ekainaren 11n –domeka–, San 
Martin elizan, 12:30ean. Vital 
Kutxak antolatutako Arabatik 
programa barruan sartzen da 
domekako kontzertua.

Ahots baxua duten 41 gizonez-
kok osatzen dute abesbatza, Bea-
triz Zurimendi zuzendari eza-
gunaren gidaritzapean.

Santa Lucia 
abesbatzaren 
emanaldia domekan

San Martin eskolak hainbat 
ekintza antolatu ditu datorren 
asterako. Alde batetik, Lehen 
Hezkuntzako bosgarren eta sei-
garren mailetako ikasleek an-
tzerkia eskainiko dute, ekaina-
ren 13an –martitzena–, 14:15ean. 
Bestetik, ekainaren 15ean, egue-
na, maniki desafioa –mannequin 
challenge– egingo dute, ordu 
berean, eskolan bertan.

Antzerkia eta maniki 
desafioa datorren 
astean eskolan

Eneko azurmendi ArAMAIo
Gurean horren ohikoa ez den 
kirol bat izango da protagonis-
ta bihar Aramaion: hockeya.

Izan ere, Maider Unda olin-
piadak direla eta, patinen gai-
neko hockey torneoa egingo dute 
bihar, zapatua, herriko frontoian. 

Hiru txapelketa ezberdin egin-
go dituzte: batetik, Lehen Hez-
kuntzako lehenengo eta bigarren 
mailetako ikasleek; bestetik, 
Lehen Hezkuntzako hirugarren 
eta laugarren mailetako ikasleek; 
eta, azkenik, Lehen Hezkuntza-
ko bosgarren eta seigarren mai-
letako ikasleek. "Eskolan bana-
tu ditugu orri batzuk, ikasleek 
izena eman dezaten. Hala ere, 
ez dakigu zenbat ikasle anima-
tuko diren. Parte hartzeko prest 
dauden haur kopuruaren ara-
bera antolatuko ditugu taldeak 
eta torneoaren formatua", adie-
razi du Agustin Oyangurenek, 
torneoaren antolatzaileak.

Hiru zatitan banatuko da pi-
lotalekua eta hiru txapelketak 
une berean jokatu ahal izango 

dira: "Hiru epaile egongo dira 
eta, hasiera batean, 15 minutu-
ko partiduak egingo ditugu, bai-
na dagoen talde kopuruak bal-
dintzatuko du hori", azaldu du 
Oyangurenek.

Saririk ez da egongo irabaz-
leentzat. Hala ere, txapelketaren 
amaieran txoripan bat eta eda-
ria emango zaie parte hartu 
duten ikasle guztiei.

txikienek ere aukera 
Olinpiada horien helburua da, 
kirola sustatzeaz gain, Aramaio-
ko umeek ondo pasatzea. Hori 
horrela izanik, Lehen Hezkun-
tzako lehenengo mailatik behe-
rako ikasleei bideratutako ekin-
tzak eta jolasak ere egongo dira, 
hockeyari lotutakoak, "hauek 

ere parte hartzeko aukera izan 
dezaten", Oyangurenen esanetan. 
Hori txapelketa bukatzean izan-
go da, 11:30ean.

Hockey zaletasuna herrian 
Aramaion bada kirol horrekiko 
zaletasuna duenik. Izan ere, 
herriko bederatzi neska aritzen 
dira hockeyan herrian: goi mai-
lan ari diren Ione eta Ainhoa 
Oyangurenez gain, Edurne Or-
maechea, Maiuri Lasaga, Deba 
Agirregomezkorta, Izaro Herbo-
so, Ane Arejolaleiba, Uxue Ara-
na eta Izar Isacelaya. Lehenen-
go bostak Hanka Labanka taldean 
ari dira eta gainontzeko laurak 
entrenatu bakarrik egiten dira. 
Asteburu gehienetan entrenatzen 
dira, Oyangurenen esanetan.

Aramaion halako torneo bat 
antolatuko den lehen aldia da. 
"Hanka Labankako denboraldi 
amaierako jaialdi bat egin izan 
dugu, Bergaratik etorritako jo-
kalariekin partidu bat jokatu 
eta ondoren luntx bat eginaz", 
dio Oyangurenek.

Hanka labanka taldearen denboraldi amaierako jaialdia Aramaion, 2006an. HanKa LabanKa

hockey torneoa egingo 
dute bihar pilotalekuan
'Maider unda olinpiadak' hasi dira dagoeneko, eta, mus eta briska txapelketen 
ostean, hockey torneoa izango da asteburuko ekintza nagusia Aramaion; bihar, 
09:30ean hasita, hiru txapelketa ezberdin egingo dituzte, patinen gaineko hockeyan

lEhEn hEzkuntzako 
ikaslEEk hartuko 
dutE partE, hiru 
txapElkEtatan 
Banatuta
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aiZPea aJuriagerra

azken jaia, "arrakastatsua"
Pasa den zapatuan, san Martin eskolako azken jaia ospatu zuten aramaion. 
Lehen Hezkuntzako 6.mailako ikasleen pregoia entzun ondoren, erraldoi 
eta buruhandien kalejira, tailerrak, bazkaria, bingoa eta euskal jolasak egin 
zituzten. 100 lagun batu ziren eta ikastetxeko ordezkariek hauxe adierazi 
dute: "oso polita izan zen eguna eta ederto pasatu genuen".

Eneko azurmendi ArAMAIo
Bartzelonan bizi da Naia Bailez 
aramaioarra, eta diseinatzaile 
dihardu lanean. Handik  bida-
litako lan batekin irabazi du 
kartel lehiaketa.
zorionak! espero zenuen irabaztea? 
Eskerrik asko. Egia esan, iaz 
ere irabazi nuen eta ez nuen 
espero berriro irabazterik.
zer sentitzen da aramaioko jaiek 
zuk egindako irudi bat edukita? 
Kanpoan bizita, jaietan parte 
hartzeko beste modu bat dela 
iruditzen zait. Beraz, jaiei nire 
ekarpena modu honetan egitea 
erabaki nuen, eta, bide batez, 
nuen herrimin hori asetzeko 
balio izan dit, eta pozik nago.
zertan oinarritu zara kartela egite-
ko? zer adierazi nahi izan duzu? 
Kartelari, berez, Jai Alai jarri 
nion izenburu moduan, erakus-
teko nola lehen ere jaiak egoten 
ziren, nahiz eta ez izan oraingoen 
berdinak. Iraganera bueltatu 
nahi izan dut. Azken finean, beti 
familian eta lagunartean bizi  
izan ditugun jaiak dira eta he-
rritarren parte-hartzea oso ga-
rrantzitsua da bertan. Beraz, 
iragana eta oraina uztartu nahi 
izan ditut, betiere, herritarrak 
protagonistak direla, jendeak 
gogoratu dezan lehen nola os-
patzen ziren jaiak.
azken finean, jaiak antzinatik datoz. 
Hori da. Nahiz eta kartela mo-
dernoa izan daitekeen, berez, 
sustraiak iraganean dauzka eta 
argazki zahar horrekin beneta-
ko jaia irudikatu nahi izan dut, 
herrikoa eta parte-hartzailea.
lan handia eman dizu kartela egi-
teak?
Lan tekniko aldetik, argazkiaren 
tratamendua dago eta diseinua-
ren aldetik, bozeto mordo bat.  
Bide bat da, azken finean. Kar-
tel hau ez da bat-batean eginda-
ko zerbait. Proba asko egin ditut 
emaitzara iritsi arte. Ikusten ez 
den lan bat dago kartelaren 
atzean. Puntu horretara iristeko, 
informazioa lortu, argazki ego-

kia lortu eta ondoren daukazun 
materialari tratamendu egokia 
eman behar zaio.
emaitzarekin gustura?
Bai. Nik, berez, bi lan aurkeztu 
nituen eta ez nuen espero honek 
irabaztea, besteari aukera gehia-

go ikusten nizkion. Gainera, 
herritarrei gustatu zaie kartela 
eta adierazi nahi izan dudana. 
Horrek ematen dit niri poztasun 
handiena. Gainera, etxez etxe 
nire kartela banatuko da eta 
hori ere polita da.

naia Bailez, kartel irabazlearekin. n.b.

"iraganeko eta egungo 
jaiak lotu nahi izan ditut"
naia bailez kArtEL LEHIAkEtAko IrABAzLEA
san Martin jaietako kartel irabazlean, antzinako jaietako argazki bat hartu du ardatz 
Bailezek, eta ondoren, diseinu modernoago batekin osatu du, uztarketa lana eginda

Betikoak

Igandea, arratsaldeko zazpietarako lau edo bost minutu falta 
dira, euria ari du Bergarako txosna-gunean. Melankolia 
burgesaren gorespena. Bai, Anari igo da oholtzara.
Elgetako zerbezari trago jo eta lehenengo akordeak entzun 
ditugu. Bide batez, ona zerbeza.

Gerturatu da lagun bat eta hasi gara hizketan: "Ona da gero 
e". "Bai, igande arratsalde baterako plan bikaina." "Pena 
betikoak gaudela… atzo ere Gasteizen hala izango zineten, 
ezta?…". Laguna aurreneko ilarara joan da. Betikoak… ez du 
mespretxuzko tonuan esan, triste sumatu dut, ordea.

Guk argi daukagu pankartaren atzean 8.000 pertsona bildu 
ginen, hori "betikoak" baino gehiago izango da, edo? Ez, ez nion 
esan, lastima. Gazte batzuen ekimenak bildu zituen zazpi 
zutabe, eta zutabe bakoitzak aldarri bat, eta "betikoak" denean 
ez ziren izango, edo? Eta betikoak bagara, zer? Agian, betikoak 
gara igande arratsalde euritsu baten sofan Antena3ko filma 
ikusi nahi ez dugunok, edo gure munduaz beste… bat egin nahi 
dugunok.

nIrE ustEz

xaBI IGoa

2016/17 ikasturtean unibertsi-
tateko, batxilergoko, erdi mai-
lako edo goi mailako prestakun-
tza zikloetako ikasketak egin 
eta bizi diren udalerritik beste 
udalerri batera joan behar duten 
ikasleei zuzendutako diru la-
guntzak argitaratu ditu Araba-
ko Foru Aldundiak. Eskaerak 
aurkezteko epea ekainaren 30an 
amaituko da.

Aldundiko garraio 
diru laguntzak 
argitaratu dituzte

Antzinako argazkiak ondare 
dokumentu bezala izeneko hi-
tzaldia eskainiko du Jabier Soto 
argazkilari gasteiztarrak Sas-
tiñan ekainaren 15ean, eguena, 
19:00etan. "Nik defendatu beha-
rra daukat guregana iritsi diren 
argazkiak dokumentu oso ga-
rrantzitsuak direla, horrek esan 
nahiko duelako ondare kalifi-
kazioa jaso dutela", dio Sotok.

Ekainaren 15ean 
hitzaldia, Jabier 
Sotoren eskutik

beñat iñarraren kartela izan da garailea haurren kategoriako 
lehiaketan. Hirugarren aldiz irabazi du iñarrak haurren kategoriako 
lehiaketa. "ez nuen espero aurten irabazterik, ez dut eta beste 
urte batzuetako esfortzu bera egin. Hala ere, oso pozik nago", dio.  

beñat iñarrarena ere onena

kartel irabazlea, haurren kategorian. araMaioKo udaLa
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jokin Bereziartua BErgArA
Eguraldiak baldintzatutako Pen-
tekosteak izan dira aurtengoak, 
zalantza barik. Astelehenean 
ona egin zuen, eta berez berga-
rarrendako kutunena den eguna 
are jendetsuagoa egin zuen ho-
rrek. Jai bustiak izan dira, bai, 
baina baita biziak ere. "Batetik, 
pozik gaude giro txarra egin 
duenean ere bergararrek ondo 
erantzun dutelako. Bestetik, tris-
te ere bagaude euriagatik hain-
bat ekitaldi bertan behera gera-
tu behar izan direlako", adiera-

zi du jaietako zinegotzi Maite 
Agirrek. Inork gura ez zuen 
protagonista izan delako euria, 
bereziki egubakoitzetik dome-
kara. Hala, bandaren eta txistu-
larien kontzertuak frontoian 
egin behar izan ziren, umeen-
dako goitibehera saioa bertan 
behera geratu zen... "Jaietako 
ekitaldiak kalean bizitzekoak 
izan behar dira, baina euriak 
zuzenean eragin digu; saiatu 
gara azkenera arte ekintzak ka-
lean mantentzen, baina kasu 
batzuetan ezinezkoa izan da. 

Hala ere, euriak ez ditu herri-
tarren animoak kikildu eta hori 
eskertzekoa da", gaineratu du.  

intzidentzia aldetik, "lasaiagoak" 
Bestalde, Alfonso Alonso udal-
tzainburuaren arabera, "jai la-
saiak" izan dira: "Lapurretak 
izan dira intzidentzia aipaga-
rrienak. 29 salaketa jaso ditugu, 
bereziki mugikorrak eta diru
-zorroak ostu izanagatik. Gai-
nerakoan, ez dugu bestelako 
gertakari aipagarririk izan". 
Egubakoitzean, jaietako lehen 

Asteleheneko herri bazkariko parte hartzeak nabarmen egin du behera aurten.

festak, bustiak 
bezain biziak 
Euriak eraginda Pentekosteetako ekintza batzuk bertan behera utzi behar izan dira 
eta beste batzuk frontoira pasatu, baina girorik ez da falta izan; intzidentzia aldetik 
"jai lasaiak" izan dira eta txosnagunean, berriz, "inoiz baino jende gehiago" ibili da

iazko jaietatik aurtengoetara jaio direnei ongietorria egin zieten udal ordezkariek, zapia jarrita. ondoren, talde argazkia atera zuten.

Xaxauk lotutako txarangari jarraiki gaupaseroek irala hartu zuten unea, zapatu goizean. Udal Musika Bandaren domekako kontzertua espoloian beharrean pilotalekuan egin behar izan zuten, euriagatik. 

egubakoitzeko haur eta gurasoendako parrilladaren ostean, txikiendako ikuskizuna.

Astelehenean goraino bete zen zezen-plaza kuadrillen arteko jolasez gozatzeko.
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- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- beste iritzi bat konpromiso barik.

- gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         

gauean, izan zen lapurreta gehien: 
"16 mugikor lapurtu dituzte eta 
20 diru-zorrotik gora agertu dira 
kalean botata". Horrez gain, 
Alonsok dio eguraldi txarra egi-
tean jende gutxiago egon dela 
eta horrek lagundu duela intzi-
dentzia kopurua txikitzen. "Hiru 
edo lau lekutan bakarrik topatu 
dugu boteiloia eta zapatu gauean 
liskar txiki bat izan zen, baina 
ezer larririk ez. Beste urte ba-
tzuekin alderatuta, festa lasaia-
goak izan dira".

Xaxau: "oso pozik gaude" 
Txosnagunea izan da, urtero 
moduan, Pentekosteetako eremu 
nagusietako bat. Bideberriko 
gunea kudeatzen duen Xaxau 
konpartsa oso pozik dago aur-
tengo festekin: "Txosnak, ireki 
ziren egunetik jaiak amaitu arte, 
topera egon dira. Sekula baino 
jende gehiago ibili da aurten; 
beste urte batzuetan zenbait 
tartetan beheraldiak izaten ziren 
baina aurten txosnagunea ire-
kita egon den une guztietan jen-
dea ibili da. Oso pozik gaude", 
adierazi du Xaxauko Nerea Ma-
dariagak. Eguraldiak ez du la-
gundu baina Xaxaukoek ez dute 

ia igarri ere egin, ekintza guztiek 
izan dute-eta harrera ona. Hori 
bai, ez da dena polita izan; za-
patu goizaldean lapurretan egin 
zuten txosna baten: "Herriari 
lapurtzea lotsa gutxiko kontua 
bada, are lotsagarriagoa irudi-
tzen zaigu jai herrikoiak anto-
latzen ari garenon muturren 
aurrean egin izana. Herri osoa-
ri egin diote eraso", adierazi 
zuen konpartsa herrikoiak ohar 
bidez. Amaitzeko, aurtengo ar-
gazkia gaupaseroena izan dela 
uste du Madariagak: "Txosne-
tako argazkia ederra izan zen, 
eta ondoren txarangarekin egin-
dako kalejira zer esanik ez. Gau-
paseroek ez zuten jakiten nora 
jo txosnak itxi ostean eta aurten 
horregatik lotu genuen txaran-
ga. Ederto funtzionatu du".  

Herri bazkarian, beherakada
Jaien aurretik zeresana eman 
zuen Udalak antolatzen duen 
asteleheneko herri bazkarian 
alkoholik ez ateratzeko eraba-
kiak. Bazkariko parte-hartzea 
nabarmen jaitsi da; azken ur-
teetan 700 lagun inguru elkartu 
izan dira eta aurten 200 bat ba-
karrik elkartu dira.  idi-probak, jaietako azken egunean. Kotoi eta Mahoi, aurtengo erraldoi berriak. argaZKiaK: a. agiriano, xaxau, i. soriano eta J.b.

emonek jende asko erakarri zuen txosnetara, omen moduan eman zuen azken festan. Goitibeheren proba bustia izan zen.
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jokin Bereziartua BErgArA
Lau urte daramatza Josune Ira-
zabalek Miguel Altuna Institu-
tuko zuzendari. GOIENAk erai-
kin berrien obretan egin du 
hitzordua Irazabalekin lanei 
jarraipena egiteko asmoz; elka-
rri lotuta egongo diren bi erai-
kinek 10.000 metro koadroko 
azalera hartuko dute eta Ferro-
vial Agroman da enpresa erai-
kitzailea, zazpi milioi euro pa-
sako aurrekontuarekin. Ikas-
turte honetan ia 700 ikasle izan 
dituzte –hasierako formazioan 
500 bat eta lanerako formazioan 
250 inguru–.  
Hasteko: nola doaz lanak? 
Badoaz, poliki-poliki. Obren 
amaiera-data 2017ko abendura-
ko zegoen finkatuta eta orain 
2018ko martxoa jarri dute data 
moduan. Hiru hilabeteko atze-
rapen horrek ez gaitu aakorik 
kezkatzen; lanak martxan dau-
de, hori da garrantzitsuena.  
luzea izan da obrak martxan iku-
si ahal izateko itxaronaldia? 
Bai, urte asko izan dira. Gogo-
ratu behar da proiektu hau 
2001etik datorrela eta aldaketa 
asko izan dituela.  
zer nabarmenduko zenuke eraiki-
nek izango dituzten ezaugarrieta-
tik? non igarriko duzue aldaketa? 
Hobekuntza nagusia tailerretan 
igarriko da, ikasleendako arlo 
praktikoan. Tailerretarako gu-
neak azalera handia hartuko 
du, dena solairu bakarrean. Al-
boan ikasgela teknologikoak 
izango ditu, gela zabalak, handiak 
eta ekipamendu egokiarekin. 
eraikin berriek asebeteko dituzte 
Miguel altunaren beharrak?
Halaxe espero dugu. Borroka 
handia egon da, jende asko in-
plikatu zen duela zenbait urte. 
Eraikin zaharra oso ondo dago 
kokatuta, baina ez ditu baldin-
tzak betetzen; zaharkitua dago 
[1928an altxatu zen eraikina], 
leku falta nabarmena da, iris-
garritasun falta... Zerbait egin 
beharra zegoen, eta jende asko-

ren lanaren ondoren lortu da. 
Egoitza berria martxan jartzen 
denean, eraikinei etekina ate-
ratzeko egingo dugu lan. Apro-
betxatu beharreko aukera da.  
ze ikasturtetan espero duzue has-
tea lanean eraikin berrietan? 
Asmoa da 2018ko irailean hastea, 
2018-2019 ikasturtea hemen abia-
tu nahi dugu. Obrak martxoan 
amaitzen badira, aprobetxatuko 
genuke bigarren mailako ikas-
leak garai horretan enpresetara 
joaten direla praktikak egitera 
lekualdaketa arintzeko. Beraz, 
bigarren mailako ikasleek era-
biltzen dituzten geletako mate-
riala martxoan mugitzen hasiko 
ginateke. Hori bai, makineria 
astuna nola mugitu ez dugu era-
baki oraindik. Hori izango da 
lanik gogorrena, tailerretarako 
ekipamendua eta makinak mu-
gitzea. Aurrerago zehaztuko 
dugu hori guztia nola egin.   

eskaintza zabalagatik berezitu izan 
da beti Miguel altuna institutua. 
gaur egungo eskaintzatik, zer na-
barmenduko zenuke? 
Industriarekin dugun lotura. 
Ziklo guztiek dute industriarekin 
harreman zuzena eta enpresen-
gandik oso gertu gaude. Enpre-
sen beharrak eta profilak bete-
tzen dituzten ikasleak prestatzea 
da gure egiteko nagusia, eta bide 
horretan jarraituko dugu. 
eta bide horretan antolatu zenituz-
ten dual sistemaren jardunaldiak. 
Oso ondo joan ziren. Dual sis-
tema geratzeko etorri da; duela 
lau urte abiatu genuen, oso ikas-
le gutxirekin, eta urtez urte 
arrakasta handitzen doa. Ikas-
tetxearen eta enpresaren arteko 
harremanak estutzeaz harago,  
ikaslea enpresan bertan dago 
bigarren urtetik. Formula egokia 
dela uste dugu; izan ere, onura-
garria da ikasleendako, enpre-
sendako eta, beraz, guretako.
gaur egungo eraikinarekin zer egin-
go den badakizue? 
Ez. Hitzarmen batean jasotzen 
denez, erdia Eusko Jaurlaritza-
rena da eta beste erdia Berga-
rako Udalarena. Ez dakigu zer 
egingo duten; dakiguna da erai-
kina hutsik utzi behar dugula.

Josune irazabal, eraikin berrien obren atarian, asteon. JoKin bereZiartua

"2018-2019 ikasturtea 
hemen abiatu nahi dugu"
josune irazabal MIguEL ALtunA InstItutuko zuzEnDArIA
obrek hiru hilabeteko atzerapena izan arren, zuzendaria pozik dago lanak aurrera 
doazelako: "Hobekuntza nagusia tailerretan igarriko da, azalera handia hartuko du" 

"Borroka handia 
Egon da, jEndE 
askorEn lanarEn 
ondorEn lortu da 
Egoitza BErria"

j.B. BErgArA
Bihar, zapatua, hasi eta irailaren 
15era arte, Agorrosin kirolgu-
neko kanpoko igerilekuaz goza-
tzeko aukera izango dute ber-
gararrek. Honako hau izango 
da kanpoko eremuaren ordute-
gia: ekaineko, uztaileko eta irai-
leko astegunetan 07:00etatik 
22:00etara eta ekaineko, uztai-
leko eta iraileko aste bukaeretan 
zein jaiegunetan eta abuztu 
osoan, berriz, 09:00etatik 21:00eta-
ra. Igerilekuko putzuak 187 la-
gunendako lekua du, eta, kopu-
ru hori gaindituz gero, sorosleek 

protokoloa jarraituko dute era-
biltzaileen txandatzea berma-
tzeko. Bide batez, sorosleen 
esanak eta arautegia errespeta-
tzeko dei egin dute arduradunek.

Azken urteetako ohiturari eu-
tsiz, ekainaren 26tik uztailaren 
21era liburutegi-zerbitzua eskai-
niko da Agorrosingo berdegu-
nean, 15:00etatik 18:00etara. 
Bertan, erabiltzaile guztiek li-
buruak maileguan jasotzeko 
aukera izango dute: maileguak, 
erreserbak eta eskaerak bidera-
tzeko "gune egokia" deritzo Uda-
lak, "irakurzaletasuna lantzeko". 

Bihar irekiko dituzte kanpoko 
igerilekuak, irailaren 15era arte
Putzuan 187 lagun baino gehiago egonez gero, sorosleek 
protokoloa jarraitu eta txandatzea bermatuko dute

Muskulu-atrofia espinala duen 
Leire Martin Pinedaren aldeko 
ekainaren 17ko jaialdi handira-
ko sarrerak salgai daude orain-
dik, honako helbide honetan: 
https://labur.eus/5u3V6. Bestal-
de, 200 lagunendako afaria anto-
latu dute IGAM taldekoek, San 
Martin plazan (21:30). Afarirako 
txartelak salgai daude dagoene-
ko Depor eta Bule tabernetan –ze-
liakoendakoak Ibargaraiko Map-
fren erosi ahalko dira–, 12 euro-
tan. Antolatzaileek jakinarazi 
dutenez, afarira joaterik ez izan 
arren lagundu gura duten herri-
tarrendako zenbaki gabeko txar-
telak ere atera dituzte. Afariko 
janaria herriko komertzioek 
jarritakoa izango da. 

Leire Martinen aldeko 
jaialdiko eta afariko 
txartelak salgai dira

Nik euskaraz nahi dut Osakide-
tzako kanpainak eman ditu frui-
tuak. 2016ko apiril amaieran %8 
ziren Osakidetzarekin lehenta-
sunez harremana euskaraz izan 
nahi zutela adierazi zuten ber-
gararrak; urtebete geroago, %23 
izan dira: 3.585 herritar. Bailaran 
ere antzeko bilakaera izan da: 
2016an %8,7 eta gaur egun, %23. 
Paziente bakoitzaren fitxan lehen-
tasunezko hizkuntza euskara 
hautatu dutenei, ahal dela, pro-
fesional euskaldunak jarri eta 
arreta euskaraz eskainiko die 
Osakidetzak. Osasun arreta eus-
karaz jasotzeko hiru bide daude: 
osasun zentrora bertaratzea, 
familia medikuari adieraztea 
edo Internetez. 

Osasun arreta 
euskaraz eskatu 
dutenak, hirukoiztu

Alzheimerra ezagutzeko saioa ekainaren 15ean 
Bergarako osasun zentroari eta San Joxepe elkarteari esker, 
ekainaren 15ean alzheimerraren gaineko hitzaldia egingo dute 
Miguel Altuna Institutuko areto nagusian (18:30). Gaixotasunaren 
gaineko azalpenak emateaz gain, prebentziorako neurriak eta 
gaitzak zaintzaileen artean dituen ondorioen berri emango du 
gaixotasunaren bueltan lanean ari den Afagiko langile batek.

1937an jaiotakoen ospakizuna hilaren 25ean
1937an jaiotako bergararrak Azpeiti jatetxean elkartuko dira 
ekainaren 25ean, 14:30ean. Izena eman gura duena Kortazar 
txokolategitik pasatu beharko da bazkarirako txartela hartzeko, 
ekainaren 22a baino lehen. Txartelaren prezioa: 20 euro.

oHArrAk
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jokin Bereziartua BErgArA
Bergarako hiruko saskibaloi 
festak inoiz baino osagai gehia-
go izango ditu aurten. Txapel-
ketaren hamargarren edizioa 
izanik, Bergara Kirol Elkarteko 
saskibaloi saileko arduradunek 
ekintza bereziak antolatu dituz-
te. Ohiko hiruko txapelketarako 
izena emateko aukera dago www.
bergarake.com webgunean, ekai-
naren 20ra arte. 

Urtero legez, San Martin pla-
zan jokatuko da –euria egiten 
badu Labegaraietan–, aurten 
ekainaren 24an eta 25ean. Hila-
ren 24an infantilek, kadeteek 
eta junior mailakoek jokatuko 
dute lehenengo (10:00) eta ondo-
ren senior guztien txanda izan-
go da (16:00). Ekainaren 25ean, 
aldiz, alebinak eta benjaminak 
(10:00) izango dira protagonista. 
Gainera, bailarako senior, junior 
eta kadete mailetan sailkatzen 
den lehen talde bergararrak 
afari bat izango du, baldin eta 
ez badute txapelketako irabaz-
leak izatea lortzen.

Maila eta ekintza berriak 
Iazko hiruko txapelketarekin 
alderatuta, maila berriak sortu 
dituzte aurten; honako hauek 
izango dira maila guztiak: ben-
jaminak, alebinak, infantilak, 
kadeteak, juniorrak, senior be-
teranoak, senior kuadrillak eta 
elite mailako seniorrak. Maila 
bakoitzean lehen bi taldeek ja-
soko dute saria eta aurten ere 
kiroltasun handiena erakusten 
duen taldea ere sarituko dute. 
Beste nobedade bat izango da 
ekainaren 25ean saskibaloi ego-
kitua egiten duen talde profesio-
nal bat ere etorriko dela, 11:00eta-
tik 12:00etara. "Umeen aurrean 
erakustaldi bat egingo dute, 
beste errealitate batzuk ezagutu 
ditzaten. Azken urteetan kon-

tzientziaziorako ekintzak anto-
latu izan ditugu. Iaz, adibidez, 
Aspaceko bi lagun etorri ziren", 
dio BKEko Marian Melladok.  

Hilaren 24ko afarirako txarte-
lak, bestalde, salgai daude Gan-
bara, Etxagi, Depor eta Egon 
tabernetan. Horrez gain, ekaina-
ren 22an Space Jam filma ikusi 
ahalko da Zabalotegin (19:00), 
doan. Eta oraindik data zehaztu 
ez badute ere, "goi mailako adi-
tuekin" osatutako mahai-inguru 
bat prestatzen dabiltza. 

puleva kopa lehen aldiz
Nobedadeekin jarraituz, lehen 
aldiz antolatu dute 8 eta 12 urte 
arteko –benjaminak eta alebi-
nak– neskei zuzendutako Puleva 
kopa. "Kopa horren helburua da 
neskei, hazkuntza fasean, kirola 
praktikatzera bultzatzea", argitu 
du Melladok. Hala, alebinetan 
zortzi taldek –Gipuzkoako hiru, 
Bizkaiko hiru eta Arabako bi– 
hartuko dute parte eta benjami-
netan, berriz, sei taldek –probin-
tzia bakoitzetik bi talde–. 

iazko hiruko txapelketako zapatuko partiduak labegaraietan jokatu behar izan ziren eguraldi txarragatik. iManoL soriano

dena gertu hiruko 
saskibaloiaren festarako
Ekainaren 24an eta 25ean jokatuko da txapelketa eta izena emateko azken eguna da 
ekainaren 20a; hamargarren edizioan ekintza bereziak antolatu dituzte; adibidez, 8 
eta 12 urte arteko nesken saskibaloia sustatzea helburu duen lehenengo Puleva kopa 

kirol Egokituan 
lEhiatzEn dEn taldE 
profEsional Bat 
ErE Etorriko da, 
EkainarEn 25Ean

Seminarioko karpan egin zuten aurkezpena eguazten eguerdian. aMaia txintxurreta

Denboraldi bikaina borobiltzera 
datorren mahonero Eguna bihar
Domekan emakumezko Euskal Herriko kopako finalerdia 
jokatuko dute realak eta gasteizko Aurrerak, 17:00etan

j.B. BErgArA
Nekez ahaztuko dute 2016-2017 
denboraldia Bergara Kirol El-
karteko futbol sailekoek. Mailaz 
igotzea oso zaila izaten bada, 
aurten lehen bi taldeek lortu 
dute igoera. Badute zer ospatu, 
beraz. Aurten bigarren urtez 
antolatuko du BKEk Mahonero 
Eguna. Iaz egun batera mugatu 
zituzten ospakizunak eta aurten 
asteburu osorako plana antola-
tu dute. Bi gune hartuko ditu 
ospakizunak: seminarioko kar-
pa eta Agorrosin. Gaur hasiko 
dituzte ekintzak seminarioko 
karpan: iluntzean trikitilari eta 
buruhandiak izango dira eta 
21:00etatik aurrera parrillan 
egindako jakiak afaldu ahalko 
dira. Ondoren, 22:30ean, kon-
tzertuak izango dira: Aitor Ga-
ritano eta Olatz Muruamendia-
raz, eta Biks & Pilots taldea. 

400 lagunendako bazkaria 
Zapatuan, goizetik hasiko dira 
ekintzak. Umeendako puzgarriak, 
jolasak eta futbol jokoak (10:00), 
zumba ikastaro irekia Camden 
Town akademiakoen eskutik 
(12:00), seminariotik abiatutako 
triki-poteoa buruhandiekin (13:00) 
eta herri bazkaria (14:30); baz-
karirako txartelak salgai duade 
Depor eta Bule tabernetan. 

Bazkalostean banatuko dituz-
te Mahonero Sariak eta zozketa 
ere egingo dute. "Sariokin bila-
tzen duguna da kirol errendi-
mendua saritzea; gizonezko eta 
emakumezko onenak sarituko 
ditugu. Beste sari batzuk ere 
izango dira klubaren balioak 

defendatzen dituztenak. Eta baz-
kideendako eta kolaboratzai-
leendako ere izango da erreko-
nozimendua egiten duten lana 
eskertzeko", azaldu du BKEko 
jarduneko presidente Iosu Elor-
tzak. Sari banaketaren ostean, 
mus eta mahai-futbol txapelke-
tak (17:30), DJ Julenek gidatu-
tako karaokea eta dantzaldia 
(18:00), parrillada (21:00) eta DJ 
Julenek gidatutako musika fes-
ta (22:00) izango dituzte. 

emakumezkoen futbola ere bai  
BKEko ordezkariek emakumez-
koen futbola hauspotzen jarrai-
tzeko aspaldi zehaztu zuten 
erronkari eutsiz, Euskal Herri-
ko emakumezkoen kopako fina-
lerdiak jokatuko dira domekan 
Agorrosingo berdegunean. Goi 
mailako partidua, Realaren eta 
Gasteizko Aurreraren artekoa 
(17:00). "Urte batzuk daramatza 
txapelketa honek emakumeen 
futbola sustatzen eta Bergarara 
finalerdi bat ekartzeko aukera 
izan dugulako oso pozik gaude. 
Uste dugu gizonezkoendako ere 
ona dela halako partidu bat Ago-
rrosinen ikusteko aukera izatea".  

Kopako finalerdiaren aurretik, 
bailarako emakumeen futbola 
ere izango da ikusgai Ipintzako 
zelaian. Bergarak eta Mondrak 
lagunartekoa jokatuko dute, 
15:30ean. Ipintzako harmaila 
berriak lehen aldiz erabili ahal-
ko dira partidu horretan. 

Gaur egun, 420 jokalarik eta 
entrenatzaile lanetan edo zuzen-
daritzan diharduten beste 60 
lagun inguruk osatzen dute BKE.
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M.t. BErgArA
Gaur, egubakoitza, Musika eta 
Dantza Eskolako ikasleek ikus-
kizun berezia eskainiko dute, 
22:00etan, San Martin Plazan. 
Estilo desberdinak jorratuko 
dituzte, emanaldirako espresu-
ki prestatutako koreografiekin.

Eneko Galdos irakaslearen 
gidaritzapean, 6 urtetik gorako 
50 dantzari batuko dira taula 
gainean –ikasleak, irakasleak 
zein gurasoak–, hamazazpi mu-
sikarirekin eta ahots bakarla-
riarekin. Urtean zehar dantza 
tradizionalak lantzen dituzten 

arren, sormen lana ere jorratzen 
dute, eta ekitaldia horren era-
kusle izango da. Besteak beste, 
kalejira eta aurreskua, habane-
ra, polka, banakoa eta arin-ari-
na dantzatuko dituzte, koreo-
grafia bereziekin.

Dantzoi laguntzeko, askotari-
ko estiloetako kantuen molda-
ketak prestatu dituzte: Xabier 
Solanoren fandangoa, Amayaren 
ezpata dantza, Amélie-ren soinu 
bandako abestia, Huntzaren ka-
lejira…. Beñat Kortabarria eta 
Alaine Egizabal arituko dira 
aurkezle lanetan.

musika eta Dantza Eskolan 
ikasitakoa taula gainera
san Martin plazan ikasturte bukaerako ikuskizuna 
eskainiko dute dantzari eta musikariek gaur gauean

M.t. BErgArA
Bihar 12:00etan hasiko dira San 
Antonioko jaiak, kanpai iraul-
tzearekin eta txupinarekin. Gero, 
taberna irekiko dute eta zezen-
txoak eta poneyak izango dira. 

17:00etan, txirrindulari laster-
keta izango da, 81. San Antonio 
saria, 17. Honorio Agirregabiria 
memoriala, kadeteen erlojupe-
koa. Jarraian, buruhandiak eta 
umeendako jolasak hasiko dira. 
Iluntzean, sardina-jana eta Itza-
lak taldearekin musika.

Domekan, 11:00etan txistula-
rien diana izango da. 13:00etan, 

berriz, txistularien kontzertua, 
eta ondoren bazkaria –tiketak, 
25 eurotan, Cristina estankoan 
eta Gure Ametsan eskuragarri–. 
18:30etik aurrera, buruhandiak. 

Astelehenean, San Antonio 
bezperan, batetik, otoitzaldia 
izango da ermitan, bailarako 
osasun pastoralak antolatuta 
eta Jon Molinak gidatuta. 
16:00etan. Bederatziurrena eta 
salbea auzoko ermitan (18:30). 

Bukatzeko, martitzenean, San 
Antonio eguna, meza (11:00), San 
Joxepe abesbatzaren kontzertua 
(12:00) eta luntxa izango dira.

musika, dantza, kirola eta giro 
ona San antonioko jaietarako
sardina-jana, auzo bazkaria, txirrindulari proba... 
urteroko hitzorduak ez dira falta izango

Bihar, ekainak 10, zapatua, Ber-
garako Udaleko Euskara batzor-
deak antolatzen duen Koldo 
Eleizalde literatura lehiaketaren 
32. edizioko sari banaketa egin-
go dute, 12:00etan hasita, Udal 
Pilotalekuan. 

Azken urteetan bezala, genero 
desberdinak lantzeko aukera 
izan dute lehiaketako parte har-
tzaileek, hala nola ipuin idatzia, 
bertso edo koplak, komikia eta 
interpretazioa eta kontaketa. 
Hortaz, 30 sari inguru banatuko 
dituzte denera.

Biharko sari banaketa ekital-
dian, gainera, ikastetxeetako 
neska-mutikoek emanalditxoak 
tartekatuko dituzte: bertsoak, 
kantuak, dantzak...

32. Koldo Eleizalde 
lehiaketako sari 
banaketa bihar

Maite txintxurreta BErgArA
Fanzine berri bat jaio da Ber-
garan: Turtukiña. Lehenengo 
zenbakia dagoeneko gertu dau-
kate, eta bihar ikusiko du argia, 
sortze prozesuan urtebete ingu-
ruz aritu ostean. 

Proiektua eta lehendabiziko 
zenbakia bera aurkezteko eki-
taldia egingo dute bihar, zapatua, 
kartzela zaharrean. Gauez izan-
go da, 22:00 aldean hasita. Lehe-
nago, 21:30ean, paella-jana egin-
go dute afari modura, eta ondo-
rengo ekitaldian hainbat sor-
presa izango dira. Sortzaileek 
herritarrak gonbidatu nahi izan 
dituzte aurkezpenera gerturatu 
eta Turtukiña ezagutzera.

Bergarako euskaran alua esan 
nahi du turtukiña berbak, hain 
zuzen. "Andria andria danak 
belaunak junto eta turtukiña 
tapauta. Gu belaunak zabaltze-
ra gatoz, turtukiña erakustera. 
Ikutzean sentitzen delako egiten 
dugu paperean. Espazio propioa, 
konpartitua eta konektatua. Be-

taurreko moreekin, irakurri, 
gozatu. Plazera gurea da". Hala 
dio aurkezpen manifestuak. 

lehen zenbakian zer?
Turtukiña-ren lehen zenbaki 
horrek ia berrogei orrialde ditu, 

eta askotariko edukiak topatu 
ahal izango dira horietan barre-
na. Esaterako, arte eta kultura 
eduki ugari: poemak, collageak, 
ilustrazioak... baina baita, adi-
bidez, dantza debekatuen gaia 
jorratuko duen erreportajea ere, 

eta gurutzegramak eta guzti 
izango ditu.

Proiektua sortzeko zergatiaren 
inguruan galdetuta, honako hau 
azaldu dute Turtukiña fanzinea-
ren sortzaileek: "Ikusten genuen 
musika munduan, artean, zein 
kulturarekin lotura duten hain-
bat arlotan oso sare maskulinoak  
daudela eta sarri emakumeok 
zailtasunak izaten ditugula ho-
rietan sartzeko; hori dela eta, 
emakumez sortutako proiektu 
hau sortzea pentsatu genuen". 

Azaldu dute sortzaile bakoitzak 
autonomia izan duela nahi izan 
dituen gaiak jorratzeko. Hori 
bai, betaurreko moreak jantzita 
sortu dituzte gaiok, orokorrean.

Horrez gain, "konpartitzea eta 
konektatzea" garrantzitsua dela 
uste dute Turtukiña-koek, lotu-
rak eta sareak sortzeko: "Sarri, 
emakumeen sorkuntza barnera 
begira egiten da, eta kosta egiten 
da kanpora helaraztea". Horren 
adibide, igaro berri diren paz-
koetan txosnagunean izan zen 
Turtukiñak DJ saioa. 

non eskuratu  
Biharko aurkezpen ekitaldian 
bertan izango da Turtukiña fan-
zinearen lehen zenbakia paperean 
eskuratzeko aukera, bi euroren 
truke, eta herriko hainbat ta-
bernatan eskuragarri jarri nahi 
dute. Horrez gain, Internetez 
doan deskargatzeko aukera izan-
go da bihartik aurrera, Archive.
org eta Issuu webguneetan zin-
tzilikatuko baitute.

Bergarako Pentekoste jaietako egubakoitzeko Turtukiñak dJ saioa. aitor agiriano

'turtukiña': erakustera 
datorren fanzine berria
Bergaran sortutako proiektua da 'turtukiña' fanzinea, eta bihar gauean, zapatua, 
lehendabiziko zenbakia aurkeztuko dute gaztetxean. Ia berrogei orrialde ditu aldizkari 
horrek, eta askotariko edukiak dakartza, betaurreko moreekin landutakoak

gaztetxearen 17 urteak 
ospatzeko egitarau 
mardula prestatu dute. 
gaur bertan izango da 
lehen hitzordua, 19:00etan. 
Etxebizitzaren 
merkantilizazioa eta 
alternatibak berbaldia 
eskainiko dute hireKin 
taldekoek. bihar, 
turtukiñaren aurkezpena. 
astelehenean, Maitepoztu, 
ez maitemindu tailerra, 
harreman osasuntsuei 
buruzkoa (18:30).

Hilaren 14an Koldo 
almandozen Sipo 
Phantasma filma emango 
dute (20:00), eta gero, 
solasaldia izango da; 
zuzendaria bera han 
izango da. 

egubakoitzean, el 
desvan del Macho eta 
norman taldeen kontzertua 
izango da (22:30). Horiek 
datozen egunetako 
hitzorduak, baina 
ekainaren 10era arte askoz 
gehiago izango dira.

gaztetxearen 
17. urteurrena

egitarau osoa 
ikusteko, 
eskaneatu Qr 
kodea poltsikoko 
telefonoarekin.
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Maider arregi

Heldutasunera ondo heltzea
olarango aretoa bete egin zen martitzen arratsaldean heldutasunaren urte 
emankorren gaineko berbaldia entzuteko. ana Perez psikologo eta 
psikoterapeutak heldutasuna zer den azaldu zuen. "urteak betetzea 
bizilegea da eta heltzea geuk hautatzen dugu", azaldu zuen. ondo 
heltzeko sekreturen bat edo beste aipatu zituen Perezek.

oLaLde PiLota taLdea

Pilotaz gozatzeko asteburua
goiena komunitatea / olalde pilota elkartea / AntzuoLA

Pasa den asteburuan herriko neska-mutikoek pilotaz gozatzeko aukera 
ederra izan zuten. egubakoitzean finala jokatzeaz gain, pilotak egiten ikasi, 
goi mailako pilotariekin solasean aritu edo askotariko pilota jokoekin 
gozatzeko aukera izan zuten pilotaren bueltan antolatutako asteburuan.

Ginkana
Bihar, zapatua, Ondarreko ginkana egingo da Peña Aiastuiren 
eskutik, 12:00etan.

Landatxopekoen irteera
Kantabriara egingo dute txangoa landatxopeko erretiratuek: 
Laredo, Islares eta Kastrora. Irteera guneak: Ekainaren 14an, 
eguaztena, 08:45ean Antiguako geltokian eta 09:00etan geltoki 
nagusian.

Gimnasia erakustaldia
Ekainak 14, eguaztena, gimnasia erritmikoko erakustaldia 
pilotalekuan, 17:00etan.

oHArrAk

Maider arregi AntzuoLA
Hainbat gai onartu eta beste 
pare bat gairen gaineko infor-
mazioa eman zuen Udal Gober-
nuak martitzen arratsaldeko 
Antzuolako Udalaren ohiko oso-
ko bilkuran.

Onartu ziren gaien artean, 
Fronte Polisarioaren eskaera. 
Hau da, aurtengo Oporrak ba-
kean programa diruz laguntzea-
rena. Hala, 685 euro bideratuko 
dira saharar bati oporraldia 
herrian igaro dezan laguntzeko.

Bestetik, abeltzaintza ustiake-
tarako arau aldaketa onartu 
zuten. Modu horretan, norbaitek 
lehen sektoreko negozioa abia-
tu gura badu, arau aldaketak 
erraztasuna emango dio. "An-
tzuolak egun daukan araua Jaur-
laritzak daukana baino gogorra-
goa da, garai batean horrela 
adostu zelako. Ondorioz, base-
rritik bizi nahi dutenek eta ne-
gozio bat gura dutenendako 
zailagoa da", azaldu du Beñardo 
Kortabarria alkateak. 

Horrez gain, hainbat gairen 
gaineko informazioa eman zuen 
Udal Gobernuak; izapideen esku 
liburuaren protokoloa lantzen 
dihardutela azaldu zuen Antzuo-
lako alkateak. Eta helburua da 
herritarrei zerbitzua erraztea. 
"Diru laguntza eskaera bat, errol-
da agiri bat... eskatzera datorren 

herritarrari laguntzea eta tra-
mitea erraztea da helburua", 
argitu du alkateak.

industrialdea aurrera 
Baina, zalantza gabe,  emanda-
ko informazio garrantzitsuena 
izan zen Zorroztarrietan indus-
trialdea egitearen ideiaren egoe-
ra zein zen azaltzea. Eusko Jaur-
laritzako Ingurumen Sailak 
baimena eman du, eta orain, 
Mariezcurrena enpresak lurra-
ren gaineko azterketa geotekni-
ko sakona egingo du, gastua 
bere gain hartuta. "Ez dago ezer 

ziurra; terrenoa ondo aztertu 
behar da eta lurjabeekin ados-
tasuna ere lortu. Azterketa geo-
teknikoek esango dute ea posi-
ble den edo ez. Azterketa sakon 
horren kostua Mariezcurrena 
enpresak hartuko du bere gain", 
azaldu du. Goizper, Elay, Matz-E-
rreka eta Oerlikon dira herriko 
lau enpresa handienak eta haz-
ten ari direnak. Horien artean, 
114.000 m2-ko industrialdea dago 
egun Antzuolan. Baina, esan 
bezala, dagoeneko lur industria-
laren beharra dute; bereziki, 
Elayk eta Matz-Errekak. 

Martitzen arratsaldean egindako ohiko osoko bilkura, bilera gelan. Maider arregi

zorroztarrietan azterketa 
geoteknikoa egingo dute
Antzuolako autobide zatia egiten diharduen Mariezcurrena enpresak industrialdea 
egitea posible den aztertuko du. Horretarako, azterketa geotekniko sakona egingo du 
eta kostua ere bere gain hartuko duela azaldu zuen alkateak osoko bilkuran

guztira 21.000 m2-ko lur eremua 
izango luke Zorroztarrietako 
gunean udalak egin gura duen 
industrialdeak. bi plataforma 
izango lituzke, gainera. udalaren 
planteamendua, baina, garbia da: 
"urbanizatuta, asfaltatuta, 
argindar eta telefono sareaz... ez 
dugu nahi betelana soilik egitea. 
Lurjabeekin eta Mariezcurrena 
enpresarekin adostu behar dugu 
nola eta zer egin". zorroztarrietan aztertuko duten lur eremua. Maider arregi

zorroztarrietan, industrialdea 
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Alardearen Elkarteko kide bati 
esanez, udaletxean jakinaraziz 
(943 76 62 46) edo info@antzuo-
lakoalardea.com edo kultura@
antzuola.eus helbide elektroni-
koetara idatziz eman daiteke 
izena, nork bere izen-abizenak 
eta telefono mugikorra lagata. 
Elkarteak herritarrei animatze-
ko dei egiten die eta bideoa ka-
leratu dute webgunean.

Alardean parte hartu 
gura dutenek izena 
eman dezakete

Antiguako ermita eta Antzuola-
ko erdigunea ezagutzeko bisita 
gidatua egingo da ekainaren 11n. 
"Antzuolako altxor ezkutuak; 
herriko historiaren gakoak eza-
gutuko dira bisitan". 12:00etan 
Antiguako ermitan hasiko da 
ibilbidea", azaldu dute Turismo 
Bulegoko arduradunek. Deba-
goieneko Turismo Bulegoan edo 
943 79 64 63 deituta eman daiteke.

Antzuolako altxor 
ezkutuak ezagutzeko 
aukera domekan

Maider arregi AntzuoLA
Bigarrenez egingo dute, dome-
kan, irrati-kontrol bidez gida-
tutako autoen erakustaldia. 
Aurten, baina, elkartasun kutsua 
ere badaukala ekimenak dio 
Daniel Pedraza antolatzaileak.
iazko harrera ikusita, aurten ere 
animatu zarete RC festa egitera. 
Bai. Kalean zehar Antzuolako 
gaztetxoek galdetzen eta eskatzen 
zidaten ea berriro irrati-kontrol 
autoen erakustaldia (RC) noiz 
egingo genuen, parte hartu gura 
zutela-eta. Hori entzutea pozga-
rria da benetan.
baina ez da haurrendako jolas bat 
bakarrik, ala? 
Halaxe da. Jendeak uste du hau-
rren kontua dela. Baina ez da 
horrela, eta jendeari kirol honen 
berri eman ahal izateko modu 
egokiena da erakustaldi bat an-
tolatzea. Horregatik, Gipuzkoa-
ko zaleak batuko gara domekan, 
kirol hau herritarrei gertura-
tzeko asmoz.
debagoienean badago zaletasunik?
Bai. Whatsapp talde polita sor-
tu dugu eta lagun oso onak egin 
ditut. Izan ere, ni Malagakoa 
naiz eta hona etorri nintzenean 
ez nuen inor ezagutzen. Kirol 
honen bitartez lagunak egin 
ditut. Lehenengo erakustaldia 
Aretxabaletan egin genuen, gero 
Tolosan, eta, dagoeneko, biga-
rrenez Antzuolan egingo dugu 
domekan, etzi. 
aurtengoak, ordea, elkartasun ku-
tsua ere badauka, ezta? 
Bai; aurten zozketa bat antola-
tu gura izan dut. Herriko eta 
inguruetako merkatarien lagun-
tzarekin aurrera ateratakoa 
izan da. Batu dugun diruarekin 
irrati-kontroleko hiru auto ero-
si ditugu, eta zozketa egingo 
dugu. Zozketa horretan atera-
tako dirua eta jasotako laguntza 
FundAME fundazioarendako 
izango da oso-osorik. Elkarteak, 
gero, diru hori muskulu-atrofia 
espinala duen Leire Martin ber-
gararrari laguntzeko erabiliko 

du. Haurrei, ideia oso ona dela 
iruditu zaie. Hala, aukera dute 
auto bat euro baten truke lor-
tzeko, baina, batez ere, Leireri 
laguntzeko.
autoekin ibiltzeko azpiegitura fal-
ta daukazuela diozue.
Bailaran badago zaletasuna. 
Gure asmoa da kluba sortzea 
eta Gipuzkoako udalen bati ki-
rol hau praktikatzeko txokotxo-
ren bat eskatzea. Txapelketak 
antolatzeko aukera izateko, adi-
bidez. Askok daukate horrelako 
auto bat, baina duten arazoa da 
ez daukatela nora jo autoarekin 
ibiltzeko.
1 Formula auto txikitxoetara era-
matea bezala dela diozu.
Sekulako praktika behar da ho-
rrelako auto bat gidatzeko. Esan 
duzun moduan, 1 Formula auto 
txikietara eramatea da. Pisu 
txikia daukaten autoak dira eta 
abiadura handia harrapatzen 

dute; oso erraz galtzen dute kon-
trola, gainera. 
Mantentze-lan handia behar dute 
horrelako autoek? 
Mantentze-lan konstantea; be-
reziki, gurpilei dagokienez. Txa-
pelketa bakoitzeko gurpil berriak 
behar dituzte, gainera. Modelo 
askotariko autoak daude, or-
daintzen duzunaren araberakoa. 
Baina guk erabiltzen ditugunek 
500 euro inguru balio dute.
zerbitzu edo mantentze-lana es-
kaintzen duen tokirik badago hemen?
Nik dakidala, ez. Domekako 
ekimenean parte hartuko duen 
Tracker denda gasteiztarra soi-
lik ezagutzen dut. 
eta domekarako zer prestatu duzue? 
gipuzkoa osotik etorriko dira zaleak, 
ezta?
Gu goizeko hamarretarako Behe-
ko auzoko kanpo beltzean izan-
go gara. Erakustaldia egingo 
dugu han. Arrasatetik bederatzi, 
Tolosatik sei, Donostiatik beste 
sei bat... Hogei lagun inguru 
batzea espero dugu domekako 
erakustaldian. Goizeko saioa 
14:00ak artekoa izango da; on-
doren, arratsaldeko lauretan, 
bigarren erakustaldia hasiko  
dugu. RC autoaren zozketa be-
rriz, seietan izango da.

daniel Pedraza, autoa eskuan daukala. Maider arregi

"irrati-kontrol autoak ez 
dira haurrendako bakarrik"
daniel pedraza AntoLAtzAILEA
'radio Control' egingo da domekan, bigarrenez; zozketarekin batzen den dirua 
muskulu-atrofia espinala duen Leire Martin bergararrari laguntzeko izango da

"1 forMulako auto 
txiki Bat gidatzEa 
BEzala da; 
aBiadura handia 
hartzEn dutE" 

iaz Herri eskolan egin zuten bazkariaren erretratu bat. goiena

Gorriz jantziko da bihar herriko 
kirol elkartearen urteko festa
Ia 300 lagun batuko dira biharko herri bazkarian; gorriz 
jantzita joateko dei egin du kirol elkarteak

M.a. AntzuoLA
Berezia eta hunkigarria izateko 
osagai guztiak ditu biharko AKE  
egunak. "Aurten, berrikuntza 
bezala, bazkaria herri guztiari 
ireki diogu eta 288 pertsonak 
eman dute izena. Gainera, lehe-
nengo erregional, jubenil, kade-
te eta infantil taldeetako joka-
lari erregularrenei saria eman-
go zaie. Horrez gain, iaz eta 
aurten batzordea utzi dutenei 
oparitxo bat emango zaie", au-
rreratu du Mikel Kerexeta pre-
sidenteak. "Festara gorriz jan-
tzita joateko dei egiten dugu", 
gaineratu du.

egitarau borobila 
09:30ean futbol eskolako parti-
duak jokatuko dira patioan. 
12:30ean poteoa musika-karroa-
rekin eta 14:30ean bazkaria pi-
lotalekuan. Ondoren, sari bana-
keta eta barru popularra –pilo-
ta partidua animatzen direnen-

dako– eta 19:00etan kontzertuak 
Zurrategin Ase eta Burning 
Daylight taldeen eskutik. 

balorazio positiboa 
"Mugarri historikoa izan da 
aurtengo denboraldia futbol es-
kolaren sorreragatik. Izan ere, 
60 neska-mutikok herrian fut-
bolean egiteko aukera dute. Lehen 
erregional mailako taldeak mai-
laz igotzea lortu du eta jubenil 
taldeak igoera fasea jokatu du. 
AKEk futbolaren bitartez herri-
ko gazteei kirola egiteko aukera 
eman nahi die. Beraz, disfruta-
tzea da helburua". Egun, AKEk 
350 bazkide ditu eta 142 jokala-
ri zortzi taldetan. "AKE talde 
bezala kontsolidatu egin da. 
Dozenaka guraso laguntzeko 
prest eta hainbat erakunde eta 
enpresaren laguntza izan dugu; 
herri oso baten bultzada! Eske-
rrik asko AKE posible egiten 
duzuen guztioi".
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larraitz zeberio ELgEtA
Udalak tarteratutako akusazio 
errekurtsoaren kontrako autua 
eman du Auzitegi Gorenak. 2016. 
urte hasieran eman zuen epai-
leak auzi horren gaineko ebaz-
pena. Elgetako Udalak, ordea, 
errekurtsoa aurkeztu zuen eta 
egunotan eman du azken eraba-
kia Auzitegi Gorenak. Atzera 
bota du errekurtsoa. Hala, Uda-
lak hilean 1.216,17 euro gehiago 
ordaindu beharko ditu kalte-or-
dain modura. Hurrengo pausoa 
ordainketa hori nola egin behar 
den argitzea izango da; izan ere, 

udal arduradunek oraingoz ez 
dakite ez nola eta ez noiz egin 
beharko den. "Gizarte-seguran-
tzak, orain, kapital kostua dei-
turikoa zenbatekoa den ezarri 
beharko du". Orduan jakingo 
du Udalak ordaindu beharreko 
kopuru zehatza. "Saiatuko gara 
ordainketa bost urteko epean 
egiteko aukera negoziatzen", 
adierazi du Iraitz Lazkano al-
kateak. Lehen ordainketa noiz 
egin beharko den ere ez daki, 
oraingoz, Udalak. "2017ko au-
rrekontuan, dena den, aurrei-
kusita dago diru-lerro bat".

Epaileak berretsi egin du 
udalari ipinitako kalte-ordaina
Aparejadorearen auzian Auzitegi gorenak hilean 1.216 
euro gehiago ordaintzera derrigortu du udala

sebas arantZabaL

Iturbe-Etxebarri: lanak amaituta 
dagoeneko amaitu dituzte iturbe-etxebarri baserrirako bideko lanak. "Foru 
aldundiaren laguntzarekin –lanen %75–, udalaren laguntzarekin –%15– 
eta jabeak %10 jarrita burutu da iturbe-etxebarrirako bidea. oraindik 
asfaltatu gabe zegoen bide bakarrenetakoa zen. aurrekontua 10.569 
eurokoa izan da", adierazi du sebas arantzabal zinegotziak. 

OHZ –Ondasun Higiezinen gai-
neko Zerga– ordaintzeko diru 
laguntzak eskatzeko deialdia 
zabalik dago 28ra arte. Laguntza 
lehentasunaren arabera emango 
da, horretarako ezarrita dagoen 
partida agortu arte.

Aurten egin du lehenengoz 
deialdi hori Udalak eta oinarriak 
www.elgeta.eus webgunean dau-
de zehatzago jasota.

OHZ ordaintzeko   
diru laguntzen 
deialdia, zabalik 

Orain arte kontabilitateko ad-
ministrari lanak egin dituen 
pertsonak erretiroa hartu du. 
Hori dela eta, lan hori egingo 
duen pertsona baten bila dabil 
Udala.

Deialdiaren oinarriak Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean dau-
de jasota. Eskaerak aurkezteko 
azken eguna gaur, egubakoitza, 
izango da.

Kontabilitateko 
administraria behar 
du Elgetako Udalak

Eneko azurmendi ELgEtA
Konpostaren gaineko jardunal-
diak izango dira datorren astean 
Elgetan. Ekainaren 14an, eguaz-
tena, konpostari buruzko hi-
tzaldi bat egongo da udaletxean, 
18:00etan. "Konposta zer den, 
zela egiten den eta zelan hobe-
tu daitekeen azalduko da hitzal-
dian. Horrez gain, herritarrek 
konposta eramateko aukera 
izango dute eta konpostaren 
kalitatea neurtu eta aztertuko 
dugu", adierazi du Iraitz Laz-
kano alkateak.

Ekainaren 15ean, eguena, he-
rriko konpostguneetara bisita 
gidatua egingo da, 18:00etan pla-
zatik abiatuta. Konpostguneetan 
sortzen diren arazoei konpon-
bide errazak aurkitzea da asmoa. 
"Egon daitezkeen arazoak iden-
tifikatzea eta horiei konponbidea 
bilatzea izango da helburua. 
Erabiltzaileek esan digute bere-
ziki leku batzuetan arazo batzuk 
egon direla. Dagoeneko hartu 
ditugu neurri batzuk, baina, 
berriro gertatuz gero, bertakoei 

azaldu gura diegu horrelako 
kasuetan zer egin daitekeen", 
azaldu du Lazkanok.

Konpostguneetan dagoen ohi-
ko arazoa, alkatearen esanetan, 
urarena da. "Arazo nagusietako 
bat urarena da, lixibatuarena. 
Hau da, lurrera joan beharrean, 
alboetatik ateratzea. Hori pasa-
tzen da gehiegi trinkotzen dela-
ko, ez dagoelako estruktura 
material nahikorik. Beraz, ura 
behera joan beharrean, alboe-
tatik ateratzen da, ahal duen 
lekutik. Eta horrek usain txarra 
dauka, zapatiletan itsatsi egiten 
da.... ", dio Lazkanok.

Azpimarratzekoa da Elgetako 
Udalak Joseba Sanchezek ku-
deatzen duen Luar enpresaren 
laguntza izango duela aurreran-

tzean konpostguneen egoera 
hobetzeko. Beharraren arabera, 
"hilean behin edo bi astean behin" 
egingo du konpostguneen azter-
keta hori Udalak.

erabilera handia
Alkateak nabarmendu nahi izan 
du Elgetak jasotzen duen kon-
post kopurua "oso handia" dela. 
"Leintz Gatzagaren atzetik, De-
bagoienean konpost gehien ja-
sotzen duen herria da Elgeta, 
biztanleko eta urteko 32 kilo 
hondakin kudeatzen ditugu sis-
tema horren bitartez. Kopuru 
oso handia da hori, familien 
heren bati eragiten die. Kopurua, 
gainera, mantendu egiten da", 
adierazi du.

Sortutako konposta baratze-
guneetan, eskolan eta partiku-
larren zereginetarako erabiltzen 
da. "Elgetan konpost gutxi sor-
tzen da, erabiltzen den konpost 
kantitate kopurua kontuan har-
tuta. Jendeak gehiago nahi du, 
bereziki orain, udaberrian", 
jakinarazi du Lazkanok.

Joseba Sanchez, gaiaren gainean iaz egindako tailer praktiko batean, herritarrei auzo-konpostgune bat erakusten. xx

konposta izango dute 
hizpide datorren astean
Hondakinak kudeatzeko sistema horri buruzko jardunaldiak antolatu ditu udalak 
ekainaren 14rako eta 15erako; lehenengo egunean konpostaren nondik norakoak 
azalduko dira eta bigarrenean, berriz, konpostguneak izango dira aztergai

"BiztanlEko Eta 
urtEko 32 kilo 
hondakin 
kudEatzEn ditugu 
konpostarEn BidEz"
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larraitz zeberio ELgEtA
Elgetako Herri Eskolako ikasleei 
bi aste besterik ez zaie gelditzen 
2016-2017 ikasturteari amaiera 
emateko. Opor usaina da esko-
lan eta txango ugari egiten ari 
dira egunotan. Aurreko astean, 
esaterako, Asentzion eta Intxor-
tan izan ziren eskolako ikasle 
nagusienak.

ikasturte amaierako irteerak 
Asteon, berriz, Ataungo Liza-
rrusti parketxean izan dira lau-
garren mailatik gorako ikasleak. 
Askotariko ekintzak egin dituz-
te; adibidez, Barandiaran museoa 
bisitatu dute, taloak egiten ikas-
teko tailerra egin dute, baita  
mendi ibilaldiak ere. Astelehe-
nean txikiagoek egingo dituzte 

irteerak. Lehen, bigarren eta 
hirugarren mailetako neska-mu-
tikoek Zumaiara egingo dute 
txangoa eta eguneko abentura 
itsasontzian ibiltzea izango da. 
Haur Hezkuntzako 3, 4 eta 5 
urteko geletako umeek, berriz, 
Markina-Xemein aldera egingo 
dute, han dauden ur txorrotetan 
jolasean egiteko. 

Urtero moduan, aurten ere 
ikasturte amaierako jaialdia 
iragarri dute Herri Eskolako 
ikasleek eta irakasleek. Ekaina-
ren 16an, barikua, egingo dute, 
Espaloia kafe  antzokian, 

15:00etan. Ordubeteko ikuskizu-
na izango da, non dantzan eta 
kantuan egingo duten. Eta San 
Juan bezpera izango da ikastur-
teko azken eguna. Batera baz-
kalduta agurtu dute ikasturtea.

ikasle taldea, maiatzaren 16an, intxortan. eLgetaKo Herri esKoLa

oporrak gertu dira eta 
giro berezia dute eskolan
Laugarren mailatik gorako neska-mutikoek Ataungo Lizarrusti parketxean  
eman dituzte asteon hiru egun. txikiagoek zumaiara eta Markina-Xemeinera 
egingo dute ikasturte amaierako txangoa, astelehenean

L.Z.

azaleko ipuin goxoak jolasean egiteko
udal Liburutegiak gonbidatuta, haur txikiei eta haien 
gurasoei zuzendutako hiru saio egin ditu saroa bikandi 
ipuin kontalariak elgetan. astelehenean egin zuten 
azkena, eta sehaskako kantekin batera masajeak, 
ipuinak eta jolasak izan dira protagonista tailer berezi 

horretan. Hamar lagunek eman dute izena eta gustura 
ibili direla adierazi dute. Haurrak lasaitzeko eta haiekin 
batera jolasean egiteko teknikak ikasi dituzte. Haurrak 
ere gustura ibili direla esan dute. Liburutegiko 
arduradunek ekintzaren balorazio positiboa egin dute.

bideberri mankomunitateak 
antolatuta, gurasoendako 
formazio saioa egin zuten 
martitzenean eskolan. "Hezten 
duenak adimen emozionala 
behar du", esan zien ainhoa 
Lauzirikak gurasoei. Hala, 
adimen emozionala zer den eta 
nola landu daitekeen azaldu 
zien. Horrekin batera, etxean bizi 
izandako hainbat esperientzia 
partekatu zituzten gurasoek. Guraso taldea, martitzenean, lauzirikaren azalpenak entzuten. L.Z.

gurasoak adimen emozionala lantzen

Ipuinen Ordua gaur barikua liburutegian
Bi saio: 16:40etik 17:15era 5 urteko gelatik gorakoendako eta 
17:25etik 18:00etara 2 urteko gelatik aurrerakoendako.

Erretiratuen txangoa eta urteko kuota
Erretiratuen elkarteak egun osoko irteera antolatu du Baztan 
aldera ekainaren 21erako. Prezioa 30 euro da. Interesatuek 
Ozkarbi elkartean eman behar dute izena, domekan, 11:00etan. 
Egun berean urteko kuota kobratuko dute. Kuota 10 euro da.

Beheko kaleko jaietako afarirako txartelak
Martitzenean amaitzen da txartelak erosteko epea. Goikoetxe 
harategian daude salgai, 12 eurotan. Jaiak hilaren 16an dira.

Elgetako EH Bilduk herri batzarra eta afaria
Agintaldiaren erdira iritsita, herri batzarra eta afaria egingo 
dituzte martitzenean. Batzarra 19:30ean da udaletxean. Afaltzeko 
aurrez eman behar da izena: ehbilduelgeta@gmail.com.

Udaleku irekietarako izen-ematea zabalik
Udalak ekainaren 26tik uztailaren 21era emango du zerbitzua. 
Hilaren 16ra arte dago zabalik izena emateko epea, udaletxean. 

oHArrAk

ikasle gazteagoak, Asentzion. eLgetaKo Herri esKoLa
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Askotan kritikatzen ditugu 
besteak koherentziaren 
izenean. Antza denez, 
bizitza honetan edozer izan 
zaitezke, baina zarena 
zarela, izan zaitez 
koherente. Gutako 
bakoitzak, irmo edo 
ezegonkorrak, baina baditu 
printzipio batzuk eta 
jendeak (edo geure buruak) 
“inkoherente” ez gaitzan 
deitu askotan printzipioak 
muga bihurtzen zaizkigu. 
Norma baldin bada (edo 
ohitura) gertakari baten 
aurrean jendearekin 
biltzea, nork bere 

printzipioengatik aukera 
dezake bilkura horretara 
joatea edo ez horrek 
ekarriko dizkion 
ondorioekin (dela ezkontza, 
dela urtebetetzea, dela 
parranda, dela hileta, dela 
literatura topaketa…). 
Baina gu geu izaki 
isolatuak ez garen aldetik 

eta gutako bakoitzaren ni-a 
ingurua ere badela kontuan 
hartuz, ez ote du gehiago 
balio ingurukoen pozak, 
eskertzak, bareak… 
Bakoitzaren 
burugogorkeriak (edo 
printzipioekiko 
koherentzia?! edo 
beldurrak!?) baino?

Beldurrik ez bada eta 
printzipioen koloka baldin 
bada arazoa, honatx lasai 
-eta koherente- bizitzeko 
esaldia: printzipioak 
bazterrean uztea egon 
daitekeen printzipiorik 
koherenteena da.

Printzipio printzipalak

joSu zuBIa

nIrE ustEz

M.a oñAtI
Datorren ikasturtetik aurrera, 
DBHko 3. eta 4. mailetan eta 
Batxilergoko 1. mailan egongo 
diren ikasleek programa berri 
baten parte hartzeko aukera izan-
go dute: "Bertan, ikasten ikaste-
ko gaitasuna, ekintzailetasuna, 
era digitalean komunikatzeko 
gaitasuna eta ingelesez komuni-
katzeko gaitasuna landuko di-
tuzte, bereziki". Modu horretan, 
Batxilergoa amaitzen dutenean 
bi titulu lortuko dituzte: ohikoa 
eta AEBetakoa. Horretarako, 
AEBetako Batxilergoko curricu-

lumeko sei ikasgai landu behar-
ko dituzte, ingelesez eta on line. 
Bi irakasleren gidaritzapean 
egingo dute. Bat Elkar Hezi Ikas-
tetxekoa izango da eta bigarrena 
Ameriketako Estatu Batuetako 
irakasle bat. Hain zuzen ere, 
hango irakaslearekin astero kon-
taktua izango du idatziz edo, 
beharrezkoa bada, bideo-konfe-
rentziaz. Ikastetxeko irakasleak 
ikasleen lanaren eta aurrerape-
nen jarraipena egingo du hemen-
dik eta ikaslearekin, irakasle 
amerikarrarekin eta gurasoekin 
kontaktuan egongo da uneoro. 

aEBetako Batxilergo titulua 
lortzeko aukera Elkar Hezin
Batxilergo duala eskainiko du Elkar Hezi ikastetxeak 
2017-2018 ikasturtetik aurrera

printzipioak 
BaztErrEan uztEa 
Egon daitEkEEn 
printzipiorik 
kohErEntEEna da

Miren arregi oñAtI
David I. Kertzer historialariaren 
El secuestro de Edgardo Morta-
ra liburuan oinarrituko luke 
Steven Spielberg-ek filma. Bere 
ekoiztetxea eskubideen jabe da 
eta Mark Rylance eta Isaac Eshe-
te lirateke aktore nagusiak. 

"Italian, familia judu baten 
jaioa, bederatzi urte zituela bahi-
tu egin zuten Edgardo Mortara, 
Pio IX.a aita santu gatazkatsua-
ren garaian eta haren babesean, 
eta Vatikanoan hazi eta apaiz 
laterandar egin zen", adierazi 
du Jerardo Elortzak, Aita Mor-
taraz galdetuta. Hain zuzen ere, 
Steven Spielberg zuzendari eza-
gunak epe ertainean landuko 
dituen proiektuen artean dago 
Aita Mortararen bahiketaren 
gaineko istorioa. Hala, Edgardo 
Mortararen haurtzaroan gerta-
tutakoak jasoko lituzke filmak 
eta lokalizazioen artean ez le-
goke Oñati, 33 urte zituela iritsi 
baitzen Mortara bertara. 

umearen bahiketa 
Pio Mortara Levi (1851-1940), 
Bolonian jaio zen Edgardo izenez 
eta Liejan (Belgika) hil zen. Fa-
milia judu bateko seme, haren 
umezainak isilean bataiatu egin 
zuen eta 9 urte zituela aita-ama 
hebrearren etxetik bahitu zuten, 
Elizak hala aginduta. Haren 
gurasoek 12 urtez borroka egin 
zuten mutikoa aska zezaten, 
baina Pio IX.a aita santuak behin 
eta berriz oztopatu zuen askatze 
hori. Erroman hezi zuten Ed-
gardo Mortara, Eliza Katolikoa-
ren doktrinan, eta izena –Ed-
gardo bezala jaioa, Pio izena 
hartu zuen gero– eta izana al-
datu zituen bertan. Nerabe zela, 
libre utzi zuten. "Mortara gaztea 
gurasoen etxera bueltatu zen, 
baina ordurako, antza, umearen 
sinismen erlijiosoak eta fami-
liarenak ez zetozen bat eta ez 
ziren euren artean konpondu", 
jakinarazi du Jerardo Elortza 
oñatiar historialariak. Edgardo 
Mortara Erromara bueltatu zen 

bahitzaileek askatu eta hilabe-
tera, eta bertan apaiz egin zen. 

oñatira 1884an 
Europan barrena –ez da ziurra 
non ibili zen behin apaiz egin 
ondoren– ibili ondoren iritsi zen 
Oñatira Pio Mortara Levi. "1884an 
Oñatira iritsi ziren lau kanoni-
go laterandarretako bat zen 
Mortara", dio Elortzak. Semina-
rio txiki baten kargu egitera 
etorri ziren haiek, baina, Elor-
tzak gaineratu duenez, "lan asko 
egin zuen batera eta bestera 

diru bila" eta herriko agustin-
darren komentu-ikastetxea eta 
eliza eraiki ahal izan zituzten 
horrela. Aita Mortarak oñatin 
egindako egonaldiaren doku-
mentu asko dago agustindarren 
komentuan: "Karta mordoa dago 
gordeta, fundazio eta diru-kon-
tuak dira gehienak. Gehiago ere 

esango dizut, gure aita haren 
akolito izan zen", dio Elortzak. 

euskaraz ikasi zuen 
Hizkuntzak ikasteko abilezia 
handia zuen Mortarak eta "den-
bora laburrean euskaraz ikasi 
eta sermoiak gure hizkuntzan 
egitea eta poemak moldatzea ere 
lortu zuen". 

Aita Mortara eskuinean, amarekin. goiena

aita Mortararen bizitza, 
spielberg-en proiektu
oñatiko agustindarren ordenaren fundatzaile izan zen Pio Mortara. Italian jaioa, 
1884an heldu zen oñatira eta 1910era arte bizi izan zen bertan. Euskara ere ikasi 
zuen. Haren gainekoak kontatzea da spielberg zinegilearen asmoa

aita santiago 
onaindiaren Mila euskal 
olerki eder liburuan jasota 
dago aita Mortararen 
Arantzazu´ko Amari poema. 
Hemen, hiru pasarte.

agur aranzazuko
ama erregiña
euskaldunen andrea
Poz eta atsegiña. 

euskaldunen artean
Maria jarririk
euskaldun denak daude

Zuri eskeiñdurik. 

euskaldunak dirade
Zure jauregia,
Zure koroi ederra
da euren fedia. 

arantzazu´ko amari
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Miren arregi oñAtI
Lehen Hezkuntzako hirugarren, 
laugarren eta bosgarren maila-
tako neska-mutikoak irtengo 
dira aurten San Migel jaien bez-
peratan urtero egiten den umeen 
danborradan. Aurtengo data 
zehaztuta dago: hain justu ere, 
irailaren 16an egingo da. Iaz 120 
danbor jotzailetik gora atera 
ziren danborradan eta uste dute 
aurten ere kopuru horren buel-
tan arituko direla. Baliteke 
gehiago ere izatea, talde berri 
bat gehituko baitzaio aurten 
umeen danborradari; dantzarien 
taldea da hori. 

Antolakuntza talde berriak 
umeen danborrada antolatzen 
duen hirugarren urtea da aur-
tengoa. Ardura hartzeaz bat 
hartu zuten neurrietako bat 
izan zen iñudeen konpartsa 
kentzearena; beste bat, hiruga-
rren eta laugarren mailetako 
neska-mutiko guztiei –zozketa 
bat egin behar izan barik– par-
te hartzeko aukera eskaintzea. 
Hala, ekainaren 16ra arte izan-
go dute, guztiek, izena emateko 
aukera. 

berrikuntza ugari 
Azken bi urteetako konpartsei, 
beraz, –kantinerak, barrileroak, 
danbor-jotzaileak, sukaldariak 
baserritarrak eta txalekodu-
nak– beste bat gehituko zaie 
aurtengoan; dantzariena. Kon-
partsa berria, LHko bosgarren 
mailako neska-mutikoz osatu-
ta egongo da. Oraindik ez da-
kitena da nola jantzita joango 
diren horiek, baina bi aukera 
hauetako bat izango da: edo 
baserritar, edo poxpolin. 

Dantzarien konpartsa berri 
horren ardura Oñatz Dantza 
Taldeak hartuko du: "Oñatzekin 
elkarlanean sortuko da talde 
berri hori. Eurek izango dute 
konpartsa berriaren entseguen 
ardura. Dantza taldekoek era-
kutsiko dizkiete dantzak izena 
ematen duten neska-mutikoei", 

adierazi du antolatzaile Irene 
Agirrek.  

sorpresak ere bai 
Aipatu moduan, karroza berria 
aterako du aurten antolakuntzak.  
"Oso karroza ikusgarria izango 
da, baina ez dugu gauza asko 
aurreratu gura", adierazi du 
antolakuntzako kide Irene Agi-
rrek. "Esan dezakeguna da, ka-
rroza tematikoa izango dela eta 
oso-oso koloretsua eta berritzai-
lea. Seguru gaude herritarrei 
gustatuko zaiela", gaineratu du. 
Karroza tematikoa izango dela 
bai, baina gai hori zein izango 
den ere ez dute aurreratu gura, 
oraingoz. "Irail hasieran egingo 
dugu publiko gaia", argitu du. 
Hala, mozorrotuko diren neska
-mutikoek gai horren inguruko 
mozorroak jantzi ahal izango 
dituzte, eta guztien artean  dan-
borrada kolorez jantzi. 

doinu berriak 
Aipaturikoak gutxi ez eta Iñaxio 
Ibarrondo banda zuzendari eta 
konpositoreak umeen danborra-
darako propio sortutako abesti 
bat aurkeztuko dute aurtengo 
irailaren 16ko danborradan. Iaz 
ere izan zuten antolatzaileek 
horrelako zerbait egiteko ideia 
baina berandu ibili ziren eta ez 
zen denborarik egon. Aurten, 
baina, doinu berri hori estrei-
natuko dutela iragarri dute. 
"Dagoeneko nahiko aurreratuta  
dago abestia. Iñaxio Ibarrondok 
bukatu du ia lana", adierazi du 
Agirrek. Izan ere, lehenbailehen 
bukatzea komeni da, dantzari, 
danbor-jotzaile eta musikariek 
lan berria ikas dezaten. 

entseguen ordutegia 
Ekainaren 16a da danborradan 
parte hartu gura dutenek izena 
emateko duten azken eguna. 
Kultur etxean egin daiteke hori, 
bertan dauden formularioak 
beteta. 

Bestetik, ohiko entseguak uz-
tailean eta irailean egingo dira, 
aurrerago zehaztuko diren toki 
egun eta ordutan. Entsegu oro-
korrak Eltzian egingo dira, irai-
laren 12an eta 14an, 18:30ean. 

iazko umeen danborrada. goiena

umeen danborrada, 
berrikuntzaz beteta 
karroza berria, dantzarien konpartsa eta Iñaxio Ibarrondok umeen danborradarako 
propio sortutako doinu berria dira irailaren 16an egingo den aurtengo umeen 
danborradako berritasun nagusiak. Izena emateko azken eguna ekainaren 16a da 

EkainarEn 16ra 
artE dago zaBalik 
danBorradan partE 
hartzEko izEna 
EMatEko EpEa 

eAJko kideak oñatiko batzokian. M.a

udal Gobernuaren "inposizioa" 
salatu du, besteak beste, Eajk 
"Arazoak kudeatu eta konpontzeko gaitasunik eza" 
salatu ditu EH Bilduren agintaldiaz egin duen balorazioan

M.a oñAtI
Oñatiko EAJk EH Bilduren Udal 
Gobernuaren bi urteko balorazioa 
egin du. Lourdes Idoiaga jeltza-
learen hitzetan, "inposizioan eta 
inprobisazioan oinarritutako bi 
urte izan dira, bai alor ekono-
mikoan eta bai proiektuak gau-
zatzeko orduan. EH Bilduren 
Udal Gobernuak ez du gaitasunik 
arazoei irtenbidea emateko". 
Adibide gisa, kirol-azpiegiturak 
aipatu dituzte jeltzaleek: "Udal 
Gobernuak bi urte baino gehia-
go daramatza gaia lantzen eta 
oraindik ez du inolako irtenbi-
derik eskaini egungo arazoei 
aurre egiteko". Puntu horretan, 
Eskola Kirolaren gaia eta igeri-
lekuaren saturazioa aipatu di-
tuzte jeltzaleek: "Uda badator eta 
igerilekua handitzeko proiektua-
ren inguruan oraindik ez du ezer 
erabaki". 

zaraten gaia 
Kale Zaharreko zaraten gaia ere 
atera dute jeltzaleek balorazioan 
eta salatu dute oraindik ez zaio-
la gaiari irtenbiderik eman. Gai-
neratu du EAJk hainbat propo-
samen egin dituela arazoa kon-
pontze aldera, "baina, berriz ere, 
EH Bilduk ez diola arazoari ir-
tenbiderik eman". Jarraitu du 
esanaz bizikleten eta patineteen 
zirkulazioaren inguruko orde-
nantzaren gaia ere berdin dagoe-
la: "Ez da ezer egin".

"erabakiak inposatu"  
Bestalde, Udal Gobernuak era-
bakiak bere kasa hartu eta in-
posatu egiten dituela salatu du 

EAJk. Jarraitu du esanaz halaxe 
jokatu duela "Txaketuako bide-
gurutzea ixteko orduan, TAO 
sistema ipintzerakoan edo erdi-
gunea piboteekin ixteko neurria 
hartzean". Gainera, EAJk dio  
zentzu horretan ez duela zuzen 
jokatu, "ez baititu aintzat hartu 
erabakiek ekarriko dituzten on-
dorioak eta arazoak": "Horren 
adierazgarri dira mugikortasun 
urriko herritarren salaketak 
edota erdiguneko merkatariak 
dirua galtzen hasi izana. Esate 
baterako, San Migeleko koope-
ratibaren salmentak %8,71 jaitsi 
dira apirilean eta betiko bezeroak 
urteetako harpidetzari uko egiten 
hasi dira".

"arrisku ekonomikoa" 
Bestetik, desadostasuna azaldu 
du Udal Gobernuaren aurrekon-
tu politikarekin. Esate baterako, 
hondakin-bilketarako atez ateko 
sistema mantentzea eta kale-gar-
biketaren kudeaketa zuzenean 
egitea ez dutela begi onez ikusten 
diote. Eta gaineratu dute lehen 
auziko epaileak FCCko lau lan-
gile ohi 222.000 eurorekin indem-
nizatzera edo berriz ere lantaldean 
sartzera zigortu duela Udala. 
Jakinarazi dutenez, Udalak erre-
kurtsoa ipini du eta EAEko Jus-
tizia Auzitegi Nagusiaren esku 
dago gaia.

Bukatzeko, jeltzaleek EH Bil-
duren "ekimen falta" nabarmen-
du dute: "Ez du ezer egin herri-
tarren elkarbizitza hobetzeko" 
eta "ez ditu eguneratu nerabeen 
alkohol kontsumorako preben-
tzio-programak".
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Hileroko odol ateratzea egin-
go dute gaur, egubakoitza, 
17:00etan. Enpresagintza Fa-
kultatean egongo dira Donos-
tiako medikuak eta erizainak. 
Deialdia irekia da, baina, be-
reziki, odol emaile berriei 
egiten diete dei. Medikuaren 
azterketa pasa ostean, odola 
ematea besterik ez dute be-
rriek. 

Uztailaren 8an Etxeberria ja-
tetxean elkartuko dira urtemu-
ga ospatzeko. Trianako jaiekin 
bat eginez elkartuko dira 40 
urte betetzen dituztenak: oña-
tiarrak, kanpotik herrira eto-
rritakoak eta kanpoan bizi 
direnak. Interesatuek ekainaren 
18a baino lehen eman behar 
dute izena, Rural Kutxan 35 
euro sartuta.

Odol emaile berriei 
egin diete dei gaurko 
deialdira joateko

40 urte betetzen 
dituztenek kintada 
egingo dute uztailean

jaiak ospatuko dituzte olakua 
eta araotz auzoetan, gaur hasita
Askotariko ekitaldiak egingo dituzte bi lekuetan: musika, 
jolasak, bertsoak, herri kirolak, txorimaloak...

Mireia Bikuña oñAtI
Aste bukaera bateko atsedenaren 
ostean, badatoz berriro ere au-
zoetako jaiak. Oraingoan, Ola-
kuan eta Araotzen ospatuko 
dituzte, gaurtik domekara arte. 
Askotariko ekitaldiak egongo 
dira bi lekuetan.

rock kontzertua 
Txorimaloen kalejirarekin ha-
siko dituzte jaiak Olakuan. Os-
tean, 22:00etan, rock kontzertua 
egingo dute Kimera, Kop eta 
Joxe Replay taldeek.

Zapatuko ekitaldi goiztiarrena 
umeendako jolasak eta marraz-
keta saioa izango da (10:45). Oña-
tzeko dantzarien erakustaldia 
ere egongo da. 17:00etan, Txa-
txilipurdiren eskutik, Munduan 
berbena delako ikuskizuna egin-
go dute. Talo tailerra ere egon-
go da. Zapatuko musika Joxelu 
Anaien kontura izango da.

Domekan, aldiz, umeendako 
mendi bizikleta ibilaldia, meza, 
herri kirolen erakustaldia, ka-
deteendako txirrindularitza pro-
ba, mus txapelketa eta Triki-
mailu eta Gaitzerdi taldeen 
erromeria egongo dira.

trinitate jaiak, araotzen 
Ganbara Txiki abesbatzak es-
kainiko duen Ermitaz ermita 
kontzertuarekin hasiko dira 
jaiak Araotzen. Gaur izango da, 
19:00etan. Zapatuan, mezaren 
ostean, herri bazkaria egingo 
dute, bertsolarien eta musika-
rien laguntzarekin. Ostean, 
umeendako jolasak eta  txoko-
late-jana egongo dira. Afariaren 
ostean, Domekatarrak taldearen 
emanaldia.

Domekan, meza, luntxa, auzo-
ko gazteen arteko lehia eta tri-
kitilarien emanaldia, jaiak bu-
katzeko.

Ganbara faktoriaren azken ikus-
kizuna ekainaren 16an (18:30) 
eta 17an (11:30 eta 18:30) estrei-
natuko dute. Hiru emanaldieta-
rako sarrerak eros daitezke 
oraindik ere, Txokolateixan eta 
Sacatuentrada webgunean, 15 
eurotan. Saio bakoitzean, 475 
pertsona sar daitezke kiroldegian 
Pinotxo, hariekin lotu gabe mu-
sikala ikusteko.

Oraingoa izango da zinema ko-
mertziala ikusteko azkena. Egu-
bakoitzetik astelehenera arte 
egongo da Norman, el hombre 
que lo conseguía todo pelikula 
ikusteko aukera, ohiko orduetan. 
Ostean, eten egingo dituzte ema-
naldiak, San Migel eta Errosai-
xo jaiak pasa arte. Egotekotan, 
ezohiko emanaldiren bat egon-
go dela iragarri dute.

Pinotxoren istorioa 
ezagutzeko sarrerak 
salgai daude oraindik

Azken aste bukaera 
zinema emanaldi 
komertzialarendako

Miren arregi oñAtI
Badira hamar urte Arrikrutz 
koba bisitariendako ireki zela, 
eta, urteurren hori ospatzeko, 
ekintza berezia antolatu du Oña-
tiko Turismo Bulegoak biharko, 
zapatua. Hain zuzen ere, Arri-
krutzen aurkitu zen eta koba 
berezi egiten duen leizeetako 
lehoiaren hezurdura originala 
ikusteko aukera egongo da. Gi-
puzkoako Gordailuan, Gipuzkoa-
ko Ondare Bildumen Zentroan 
(Irun) kontserbatzen da 1966an 
Iñaki Zubeldiak aurkitu zuen 
hezurdura eta bihar egongo da 
hura bertatik bertara ikusteko 
aukera. 

Goizeko bederatzietan irtengo 
dira izena eman duten herrita-
rrak autobusez Oñatitik eta 
14:30ean izango dira bueltan. 
Gordailuan 10:30ean hasiko da 
bisita. Asier Gomez paleontolo-
goak emango ditu azalpenak han. 
Lehoiaren hezurdura ikusteaz 
gain –Panthera spelaea–, Gordai-
lua bera ere barrutik ezagutzeko 
aukera egongo da.

iberiar penintsulako bakarra 
Hainbat dira Arrikrutzen aur-
kitutako Panthera spelaea espe-
ziearen hezurduraren berezita-
sunak. Hasteko, Europan leizee-
tako hartzaren hezurdurak aur-
kitzea ohikoa da, baina ez da 
hain ohikoa lehoiak aurkitzea. 
Ez hori bakarrik, Iberiar penin-
tsulan osorik aurkitu den hezur-
dura bakarra baita Arrikrutzekoa. 
"Ia hezur guztiak daude, eta hori 
ez da ohikoa. Garezurrak-eta 
aurkitu izan dira, baina hain 
indibiduo handiaren hezurdura 
osorik ez dago Iberiar penintsu-
la osoan", dio Asier Gomezek, 
bihar azalpenak emango dituen 
paleontologoak. 

Hezurdura osorik aurkitu iza-
naren arrazoien gainean galde-
tuta, honako hau dio Gomezek: 
"Baliteke kobazuloan galdu edo 
erori eta irten ezinik gelditu 
izana". 

Indibiduo handia da, esan be-
zala, Arrikrutzen aurkitutakoa. 
"Gure estimazioen arabera, 320 
bat kilo izango zituen. Gaur egun-
go lehoiek baino 80-100 bat kilo 
gehiago. Arrikrutzeko lehoia 
arra da eta indibiduo heldua zen 
hil zenean", dio Gomezek. Eta 
gaineratu du: "Badu ikerlarion-
dako interesgarria den patologia 
bat ere: hil baino pare bat hila-
bete lehenago, pare bat saihets 
apurtu zituen". 

gizakiarekin elkarbizitza 
Arrikrutzen aurkitutako Panthe-
ra spelaea arra Pleistozeno ga-
raian bizi izan zen. "Baina ez 
dakigu zehatz noiz, ez baita 
datazio zehatzik egin", dio Go-
mezek. Dakiguna da leizeetako 
lehoiak duela 500.000-600.000 
urte iritsi zirela Europara eta 
duela 10.000 urtera arte bizi 
izan zirela bertan. Homo sapiens 

gizakia, bestetik, duela 40.000 
urte iritsi zen Europara. Hori 
horrela, "bai, elkarbizitza bat 
egon zen Homo sapiens-en eta 
leizeetako lehoien artean". Ez 
hori bakarrik, Neandertalgo 
gizakiekin eta haien arbasoekin 
ere bizi izan baitziren. 

Baina zein izan zen leizeetako 
lehoiaren desagertzearen arra-
zoia? Ikerlariek hainbat teoria 
erabiltzen dituzte hori azaltzeko. 
"Baliteke azken glaziazioaren 
ondoren, basoak-eta hedatu zi-
renean etorri izana leizeetako 
lehoiaren gainbehera. Lehoi hura 
eremu zabaletan ehizatzera ohi-
tuta zegoen eta basoen hedatzea  
oztopo izan zen haiendako. Bes-
tetik, gure espeziea bera ere ga-
ratu egin zen eta baliteke elkarren 
konpetentzia bilakatu izana", dio 
paleontologo Asier Gomezek. 

Lehoia hiru gunetan bizi izan 
da historikoki: Ipar Amerikan, 
Eurasian eta Alaskan, eta Afri-
kan eta Indian. Lehenengo bietan 
desagertu egin ziren eta egun, 
azken eremu horretan bizi da. 

Arrikrutzeko hezurduraren 
lehen deskribapen zientifikoa 
Jesus Altuna ikerlariak egin 
zuen 1981ean. "Hark jarraitzen 
du izaten erreferentzia klasikoa". 

Arrikrutzeko lehoiaren garezurra. giPuZKoaKo ondare biLduMen Zentroa

lehoiaren hezurdura 
ikusi ahal izango da bihar
Irungo gordailuan kontserbatzen da Arrikrutzeko 'Panthera spelaea'-ren jatorrizko 
hezurdura eta bihar, zapatua, bisitatzeko aukera izango da, Arrikrutzen irekieraren X. 
urteurrenaren bueltan. Asier gomez paleontologoak emango ditu azalpenak

320 Bat kilo zituEn 
lEhoiak, gaur 
EgungoEk Baino 
80-100 Bat kilo 
gEhiago 
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iker oñate oñAtI
Ospakizun urtean murgildurik 
daude Aloña Mendiko pilota 
saileko kideak. Mende erdia 
egina dutela-eta, egitarau oparoa 
prestatzen dihardute antolatzai-
leek; ekintza batzuk eginak di-
tuzte jada. Horien artean da 
maiatzaren 29tik ekainaren 3ra 
bitartean eginiko Pilota Astea. 

Orain artekoa kontuan izanda, 
antolatzaileak "pozik" dira hi-
tzorduek izaniko harrerarekin. 
"Jende ugari hurbildu da Pilota 
Asteko ekintzetara. Antolaturi-
koen artean, azpimarratu beha-
rrekoak ditugu kultura etxean 
eskainiriko erakusketak", dio 
Josu Osak, pilota saileko koor-
dinatzaileak. 

Pilota Astearen baitan, sailak 
bi erakusketa eskaini zituen 
kultura etxean: Euskal pilota 
herriz herri eta Oñatiko herria 
eta pilota. Bertan, 100 argazkitik 
gora jarri zituzten ikusgai, pi-
lotaren historiaren errepasoa 
egin guran. "Jende ugari berta-
ratu zen kultura etxera; horien 

artean, pilota sailaren parte 
izandakoak. Polita da iragana 
gogora ekartzea", azaldu du Osak.

pilota eguna, atzeratuta
Pilota Astearen barruan, egita-
raua ixteko, Pilota Eguna zuten 
antolaturik. Baina, eguraldi txa-
rra tarteko, ekintzaren eguna 
atzeratzea erabaki zuten anto-
latzaileek.

Hala, uztailaren 15erako fin-
katu dute hitzordu berria, Aloña 
Mendik antolatzen duen gara-
gardo festa hor inguruan dela-e-
ta: uztailaren 13tik 16ra bitartean 
egingo dute garagardo festa. 
Azaldu dutenez, gauzak ondo 
bidean, Pilota Eguneko egitaraua 
bere horretan mantentzea au-
rreikusten dute. 

dokumentala martxan
Bestetik, 50. urteurrena ospa-
tzeko ekintzen artean, dokumen-
tal bat grabatzen dihardute; 
pilota sailaren bueltako prota-
gonistak bildu nahi dituzte ber-
tan, 50 urteen errepasoa egin 
guran. Gaur-gaurkoz, pilotari 
ohiak, batzordeko kideak eta 
partiduetako epaileak elkarriz-
ketatzen ari dira. Ikus-entzunez-
koa azaroan aurkeztea aurrei-
kusten dute.

san Migel txapelketa
Aurtengoan ere San Migel txa-
pelketa egingo dute; kadete eta 
gazte mailetako pilotariek jar-
dungo dute nor baino nor gehia-
go. Kategoria bakoitzetik zortzi 
bikote izango dira.
Hori bai, berrikuntzekin dator: 
txapelketa luzatu egingo dute. 
Zehatz esanda, uztailetik iraile-
ra bitartean jokatuko dira par-
tiduak; horretarako, ligaxka 
formatua izango du txapelketak. 
Orain arte, finalerdiak eta fina-
la besterik ez zen jokatzen.

Pilota Astearen barruan, kultura etxean antolaturiko argazki erakusketa. Miren arregi

pilota astea atzean 
utzita, aurrera begira
Aloña Mendiko pilota sailak mende erdi bete duela aprobetxatuz, ekitaldiz beteriko 
urtean murgildurik daude pilotazaleak; tartean, Pilota Astea amaitu zen ekainaren 
3an. Antolatzaileak "pozik" dira orain arteko ekintzek izaniko harrerarekin

Eguraldi txarrarEn 
EraginEz, 
uztailarEn 15Era 
atzEratu dutE 
pilota Eguna 

Ikasturte amaierako jaialdia 
egingo dute domekan, Zubikoa 
kiroldegiko kantxa berdean. 
12:00etarako finatu dute hitzor-
dua. Guztira, 100 neska inguruk 
jardungo dute, urtean zehar 
eginiko lana jendaurrean era-
kusten; horretarako, taldekako 
zein bakarkako saioak eskaini-
ko dituzte. Ordu eta erdiko saioa 
aurreikusi dute antolatzaileek.

Ikasturteari amaiera 
emateko, gimnasia 
erritmiko erakustaldia

Aurtengoan ere eskubaloiko 
Corpus txapelketa egongo da 
Zubikoa kiroldegian, 09:30ean 
hasita. Gipuzkoako, Arabako, 
Bizkaiko eta Nafarroako infan-
til mailako neska-mutikoen se-
lekzioek jardungo dute, txapel-
keta irabazi guran. Goizean lau 
partidu jokatuko dira; nesken 
eta mutilen finalak, bestalde, 
arratsaldean izango dira.  

Eskubaloiko XI. 
Corpus txapelketa 
egingo dute zapatuan

Olara auzoko jaien barruan, 
kadete mailako txirrindulariek 
jardungo dute domekan, herri-
ko kaleetan; 16:00etan hasiko da 
txirrindularien lasterketa. Aloña 
Mendik antolaturiko txirrindu-
lari probak 31. edizioa du aur-
tengoa. Besteak beste, Olara 
auzoa, Zubillaga, Arrasate, Uda-
na eta Legazpi zeharkatuko ditu 
lasterketak.

Olakuako 31. 
txirrindulari proba 
domekan

Txantxi igeriketa saria antolatu 
dute zapaturako, Zubikoa kirol-
degiko igerilekuan; 15:30erako 
finkatu dute hitzordua. Benjamin, 
alebin eta infantil –lehen urte-
koak– mailako igerilariak bil-
duko ditu txapelketak; guztira, 
hamaika taldek jardungo dute. 
Horien artean izango dira Aloña 
Mendiko eta Bergarako igerike-
ta klubak.

Txantxi igeriketa 
sariak igerilari ugari 
bilduko ditu Zubikoan

i.o. oñAtI
Eskola Kirola programaren 
amaiera ekitaldia egingo dute 
Zubikoa kiroldegian. 19:00etan 
hasiko da, sari banaketarekin. 
Behin hori amaituta, jatordua 
prestatuko dute programan ko-
laboratu duten laguntzaileentzat 
–herriko ikastetxeetako 71 gu-
raso daude tartean–; kiroldegiko 
tabernan izango dute janaldia.  

urtean zehar, ekintza ugari 
Eskola Kirola programak urria-
ren 10ean ekin zion ikasturtea-
ri; eta gaur arte egon da martxan. 
Tarte horretan, kirol ugari izan 
dituzte eskura parte hartzaileek, 
taldeka zein bakarka egitekoak. 
Hor daude eskubaloia, igerike-
ta eta Altxorraren bila jolasa.

Horiez gain, mendi irteerak 
ere egin dituzte; zehatz esanda, 
hilean irteera bat egiteko auke-
ra izan dute egitasmoan esku 

hartu duten benjamin eta alebin 
mailetako 487 neska-mutikoek.

Bada, ikasturtearen balorazio 
positiboa egin dute antolatzai-
leek: "Parte hartze handia izan 
da; eta eragile zein norbanako 
ugarik lagundu dute. Eskertze-
koa da hori".

Mendi irteerako une bat. esKoLa KiroLa

Ikasturteari amaiera emango 
dio Eskola kirolak
gaur, egubakoitza, egingo dute Eskola kirola 
programaren bueltako azken ekintza
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xabier urzelai ArrAsAtE
Takarraraneko antolatzaileek 
antolatutako porran –Eskoria-
tzako tabernetan, euro baten 
truke– apustu serioa egin gura 
duenak izan dezala kontuan 
titularreko denbora, Iñaki Uri-
be-etxeberriak berak emandakoa 
da eta: "Ahaztu samar daukat 
erreferentzia hori, baina azka-
rrena hor inguruan ibiliko da", 
dio, barrez. Izan ere, biharko 
lasterketan Atxorrotxera beha-
rrean Leixargaratera dagoen 
tartea kronometratuko dute an-
tolatzaileek.

gazteak, nagusiekin batera 
Nobedadeetako bat da bihar 
gazteak nagusiekin batera ha-
siko direla korrika: "Aurreko 
edizioetan apur bat lehenago 
irteten ziren, eta bakarrik ge-
ratzen ziren segituan, eta gauez 
ez da erosoena [Barre]. Horri 
buelta bat eman gura izan diogu, 
eta nagusiekin batera irtengo 
dira orain, jendearekin batera 
joan daitezen".  

Urtero moduan, zapatuan giro polita egongo da eskoriatzako plazan; erretratuan, iaz, korrikalariak helmugara bidean. i. soriano

leixargaratera 37 
minutuan, egin apustu!
 Mendi lASTerkeTA  Bihar, zapatua, egingo dute gabez takarraran lasterketa 
Eskoriatzan (23:00), eta aurten, Eskoriatza eta Leixargarate arteko zatirako bota dute 
erronka; lasterketa hasi baino apur bat lehenago izena eman ahalko da

duela hilabete batzuetako 
haizeteak kalte handiak eragin 
zituen, besteak beste, 
asentzion. eta horrek hainbat 
aldaketa egitera derrigortu ditu 
antolatzaileak. 
ze giro espero duzue 
zapaturako? 
iragarpenak onak dira, edizio ia 
guztietan zortea izan dugu 
zentzu horretan.
asentzio inguruan, baina, 
aldaketak egingo dituzue. 
bidean oraindik pinu asko 
daude traban. apotzaga aldera 
sartu behar izan dugu bidea, 
eta kilometro bat luzeagoa 

izango da, 23 kilometro pasa 
inguru izango ditu.
Bidea markatuta, inoiz 
baino erreferentzia gehiago 
izango dituzte korrikalariek.
bai; 50 metroan behin 
erreferentzia bat jarriko dugu: 
zintak, barratxo fluoreszenteak, 
eguzki izpiekin kargatzen diren 
lanparatxoak... indartu egin 
dugu arlo hori.
Eguaztenerako 60 lagun 
zeuden izena emanda. 
eguraldiaren zain egoten dira 
asko, espero dugu azken 
orduan jendea animatuko dela, 
iaz ere halaxe izan zen.

goiena

"asentzion 
aldaketa txiki 
bat izango da"
iñaki uribe-etXeberria 
AntoLAtzAILEA

Ataungo pilotarien kontra, joan den egubakoitzean. iManoL soriano

Ezinezkorik ez dago, baina 
oñatik zail du aurrera egitea
 PiloTA  Herriarteko txapelketako final-laurdenak txarto 
hasi dituzte, Ataunen kontrako hiru partiduak galduta

x.u. ArrAsAtE
Joan den egubakoitzean Gipuz-
koako Herriarteko Txapelketa-
ko final-laurdenetako joaneko 
partiduak jokatu zituen Oñatin, 
ataundarren kontra, eta garaipen 
garbia eskuratu zuten kanpota-
rrek. Josu Osa Aloña Mendiko 
pilota saileko kidearen esanetan, 
"belarrondokoa" jaso zuten etxe-
ko zaleen aurrean, eta gaur, 
kolpe horri buelta emateko asmoz 
joango dira Ataunera. Hiru par-
tiduak galdu eta gero, txantxi-
kuek zail dute kanporaketari 
buelta ematea, baina ez dute 
amore emateko asmorik.

Hirurak galduta
Kadete mailan, Ibon eta Iñigo 
Perezek 14-22 galdu zuten. Gazte 
mailan, Ander Biainek eta Mar-
kel Gartziak ere amore eman 
behar izan zuten, eta ezin izan 
zuten irabazi (17-22). Azkenik, 
nagusietan, Gorka Perezek eta 
Oier Otxoak jipoia jaso zuten 
Ataungo bikote indartsuaren 
aurka (6-22).

Oñatiko taldeak aurrekari ho-
riekin egingo du bidaia Ataune-
ra. Itzulerako partiduak gaur, 
egubakoitza, jokatuko dituzte, 
22:00etan hasita, Ataungo pilo-
talekuan.

goiena

txapeldunei omenaldia
 PiloTA  bergara Hiria txapelketako finalak –alberdi eta aizpuru izan dira 
irabazleak promesetan eta urbieta eta etxebarria nagusietan– aitzakia 
ederra izan ziren eskuz binakako txapeldun izan diren iker irribarria eta 
beñat rezusta omentzeko. argazkian, azkoitiarekin eta Zaitegirekin. 
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xabier urzelai BErgArA
"Sei kilometroko ibilbideari egin 
beharko diote aurre ziklistek. 
Badirudi ez dela asko, erraz 
egiteko modukoa dela. Baina 
erlojupeko batean izango duten 
lehenengo esperientzia izango 
da, 10 minutuko lan betea pul-
tsazioak oso altu dituztela, eta 
adin horretan [14 urte] oso zai-
la egiten zaie denbora tarte ho-
rretan erritmo berberari eustea. 
Horregatik, aurrealdekoak errit-
mo berdintsuetan ibiliko dira, 
segundo gutxitako aldea egongo 
da, baina ondoren alde nabar-
menak ikusiko ditugu", adiera-
zi du Lokatzako presidente Jon 
Unamunok, San Santonio jaien 
barruan antolatu duten Gipuz-
koako erlojupekoaren gainean 
galdetuta.

zirkuitua, herri barruan 
Bihar, erlojupekoaren irteera 
Gure Ametsa elkarte parean 
egongo da: "Elkarteko ordezka-
riek hartzen dute jaiak antola-

tzeko ardura handiena, eta ome-
naldi txiki bat egin gura diegu". 
Ziklistek irteera puntutik An-
tzuolarako bidea hartuko dute, 
gasolindegi berriaren parean 
eskuinaldera hartu, aldapa gora 
dagoen tunela gurutzatu eta 

Labegaraietara jaitsiko dira; 
saihesbidetik Bergararantz abia-
tu eta semaforoetan eskuinal-
dera hartu eta segituan egongo 
den helmuga gurutzatuko dute: 
"Pozik gaude, azken bi urteotan 
guk antolatu izan dugu laster-

keta hau, baina maila horretan 
ez genuen ordezkaririk. Orain-
goan, berriz, taldeko sei ziklista 
izango ditugu irteera puntuan". 
Eta ez eurak bakarrik, Dorleta-
ko Amakoek eta Aloña Mendi-
koek ere badituzte-eta ziklistak 

maila horretan –erlojupekoan 
gizonezkoek zein emakumezkoek 
hartuko dute esku–. Hori bai, 
bailarako emakumezko ordez-
kari Estevez eta Erostarbe Es-
painiako Kopan lehiatuko dira 
etzi, Caspen.  

Garazi erostarbe oñatiarra, iazko lasterketan. goiena

ibarreko ordezkariak 
gipuzkoako erlojupekoan
 TXirrindUlAriTzA  Bergaran egingo dute, zapatuan, 17:00etan hasita, gipuzkoako 
kadete mailako erlojupekoa. Dorletako Amako, Aloña Mendiko eta Lokatzako 
ordezkariak izango dira, gipuzkoako gainontzeko klubetako ordezkariekin batera

Kadete mailakoek hitzordu bikoitza izango dute asteburuan, 
zapatuan bergarako erlojupekoaren ostean domekan oñatin 
izango dute-eta 32. olakuako proba (16:30).

txirrindulariek 68 kilometroko lasterketa izango dute aurrean. 
Lehenengo kilometroetan oñatitik arrasateraino joango dira 
ziklista gazteak –eroskiko biribilgunera– eta oñatitik pasa eta 
gero udana igo beharko dute txirrindulariek. Zumarragaraino 
jaitsiko dira (40. kilometroa) eta han buelta erdi emanda, ostera 
ere udanatik etorriko dira oñatira, Zubillagaraino jaitsi eta handik 
bueltan (63. kilometroa) olakuan egongo da helmuga. Hor ere 
debagoieneko talde guztietako ordezkariak batuko dira.

olakua proba, domekan oñatin

Jokin etxabek irabazi zuen olakuan, 2010ean. goiena

Mahonero Egunaren barruan, 
emakumezkoen futbol partidua 
izango da domekan Agorrosi-
nen (12:00). Ez da lagunartekoa 
izango, Euskal Kopako fina-
lerdiak egongo dira-eta jokoan, 
eta Reala eta Gasteizko Au-
rrera taldea izango dira zein 
baino zein gehiago.

Athleticek dagoeneko esku-
ratu du finalerako txartela, 
eta ikusteko dago domekan 
nork egiten duen aurrera, 
nahiz eta txuri-urdinak fabo-
rito garbiak diren. Ondoren, 
finalistek denbora luzea izan-
go dute finala prestatzeko, 
azken lehia erabakigarria 
abuztuaren 27an jokatuko du-
te-eta, Mintxetan.

 FUTBolA  Euskal 
Kopako finalerdiak 
etzi Agorrosinen

Azken hiru urteotan Mondra-
ko entrenatzaile izan den Josu 
Zubiaren hutsunea betetzeko 
etxeko entrenatzaileen aldeko 
apustua egin du Mondrak, Jor-
ge Davila eta Ander Romero 
izango dira-eta entrenatzaile 
berriak. Bi entrenatzaile ho-
riek duela sei urte iritsi ziren 
klub zuri-morera –gaztetan 
jokalari moduan ere jardun 
zuten–, eta, urte hauetan, ka-
dete mailako, gazte mailako 
eta Preferenteko taldeak zu-
zendu dituzte. 

Bestalde, joan den zapatuan 
Monterronen egindako ekital-
dian, Mondrak denboraldiko 
jokalari eta talde onenak sa-
ritu zituen.

 FUTBolA  Etxekoen 
aldeko apustua egin 
du Mondrak

Ikasturte amaiera iritsi dela 
aprobetxatuta, Arrasateko Ka-
rate Saioa taldeko lagunek 
erakustaldia egingo dute za-
patuan Uarkapen. Taldekoen-
dako, gainera, hitzordu berezia 
izango da, klubak 30 urte be-
tetzen ditu aurten eta urteu-
rrena jendaurrean ospatu gura 
izan dute: "Arratsalde-pasa 
polita eskaini gura diegu he-
rritarrei, ezberdina, behintzat, 
eta ekimenak balio dezala gure 
kirol jarduera arrasatearren 
artean zabaltzeko, ikus deza-
tela gertutik zer den karatea 
eta zer egiten dugun entrena-
menduetan", adierazi du klu-
bak. 18:30ean hasiko dute era-
kustaldia.

 kArATeA  Saioa 
taldekoen 
erakustaldia bihar

Alberto Iñurrategik, Juan Va-
llejok eta Mikel Zabalzak osa-
tzen duten hirukoak Karako-
rumen du hurrengo hitzordua, 
WOPeak proiektuaren barruan 
G-I eta G-II mendiak bata bes-
tearen ostean igo gura dituzte 
eta, kanpaleku nagusira jaitsi 
barik. Hala, iaz G-II mendian 
egin gura zuten proiektua ber-
tan behera utzi eta urtebetera 
bueltatuko da hiruko euskal-
duna Karakorumera. Mendi-
zaleen asmoa da bi mendi ho-
riek goren dagoen bidetik lotzea: 
"6.500 metrotik jaitsi barik bi 
tontor egiteak zailtasun handia 
du, eta gutako inork ez du gar-
bi kapaz izango garen halako-
rik egiteko". 

 MendiA  Iñurrategik 
Karakorumen du 
hurrengo erronka

Gipuzkoako Futbol Entrena-
tzaileen 35. eguna ospatuko 
dute zapatuan Oñatin, Aloña 
Mendik antolatuta. Hala, gaur 
bertan Espainia osotik etorri-
tako 40 entrenatzaile inguru 
hartuko dituzte Oñatin, eta 
Aloña Mendik azaldu du turis-
mo apur bat egiteko aprobe-
txatuko dutela, inguruak era-
kutsita.

Egun handia, baina, zapatu-
koa izango da, Gipuzkoako tal-
de askotako entrenatzaileak 
bazkaltzeko elkartuko dira-eta 
Arantzazun. Bazkaldu aurretik 
luntxa izango dute, eta, segidan, 
aurtengo denboraldiari dago-
kion sari banaketa ekitaldia 
egingo dute.

 FUTBolA  Gipuzkoako 
futbol entrenatzaileak 
Oñatin batuko dira
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EUSKAL KULTURgInTZAREn 
TRAnSmISIOA
gOIEnA TELEBISTA, 
eKaInaRen 15ean, eGuenean, 21:00eTan
GonBidatua: uXoa anduaGa     

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

zu hemen zaude

aitziber aranburuzabala oñAtI
Hiru kontzertutik bakarra egiten 
du Berri Txarrak taldeak Euskal 
Herrian; horietako bat izango 
da, etzi, domeka Oñatiko gazte-
lekuan 19:30ean hasita eskaini-
ko duena. Gaztetxeetan eta are-
to txikietan egiten ari diren 
birak, bada, geltokia izango du, 
Debagoienean.

Taldearen webgunean ema-
naldiaren berri eman zutenean, 
hurrengo egunean sarrerak sal-
gai jarriko zituztela iragarri 
zuten; espero zitekeen moduan, 
segituan agortu ziren guztiak. 

Ohitura duten moduan, beste 
talde batzuekin partekatuko 
dute agertokia: Orleansko (Fran-
tzia) Burning Heads 80ko ha-
markadaren bukaeran sortuta-
ko punk-rock taldea izango da 
batetik; eta musika estilo bera 
egiten duen Japoniako The Skip-
pers taldea, bestetik, Europan 
egiten ari diren bira baliatuta.

Taldearen hogeigarren urteu-
rrena aitzakia hartuta, Denbora 
da poligrafo bakarra (2014) lana 
kaleratu zuen Berri Txarrak 
taldeak; dagoeneko ari dira, bai-
na, hurrengo lana sortzen.  

Berri txarrak taldea oñatiko 
gaztelekuan izango da domekan
Frantziako Burning Heads eta the skippers japoniako 
taldea ere izango dira. sarrerak agortuta daude

a. a. ArrAsAtE
15 eta 18 urte bitarteko hamahi-
ru gazte lehiatuko dira bihar, 
zapatua, Euskal Herriko txape-
la eskuratzeko. 

Sarako trinketean 11:00etan 
hasiko da saioa eta hasierako 
agurraz gainera bi ofizio egin 
beharko dituzte guztiek. Ondo-
ren, puntu gehien lortzen dituz-
ten sei bertsolariek puntu-eran-
tzun bat eta bakarkako bertsoa 
egin beharko dute. "Bertsola-
riontzat final luzea izango dela 
uste dut, parte hartzaile asko 
garelako; hala ere, giro ona izan-

go da, seguru, txapelketetan edo 
bertso udalekuetan elkarrekin 
ibilitako lagunak gara eta. Ugar-
tek eta biok, esaterako, Aretxa-
baletako Lekaixoka bertso es-
kolan jarduten dugu", dio Aranak. 

Final lehiatua izango dela dio-
te Debagoieneko bi ordezkariek. 
"Orokorrean, maila handia dago, 
baina nafarrak, bereziki, oso 
gogorrak dira", dio Ugartek, eta 
zera gaineratu du Aranak: "Go-
zatzera goaz, sari polita delako 
finalera iristea, baina egingo 
ditugu ahaleginak txapela De-
bagoienera ekartzeko". 

Eskolarteko bertso txapelketako 
finalean bi debagoiendar lehian 
oihana Arana kardenal eskoriatzarra eta Aitor ugarte 
Eriz aramaioarra izango dira bihar taularen gainean 

a. a./a. t. BErgArA
Euskal Herriaren eta Sardinia 
uhartearen artean 1.000 kilome-
tro baino gehiago daude; urrun 
daude, baina, hizkuntzari begi-
ratuta, hainbat antzekotasun 
daude. Juan Martin Elexpuruk 
hipotesi hori garatu du Pamie-
la argitaletxearekin argitaratu 
duen Euskararen aztarnak Sar-
dinian? liburuan.
sardinia uharteko hizkuntza eta 
euskara lotuta daude, hortaz? 
Geografikoko oso urrun daude 
eta tartean itsasoa dago, baina 
badirudi aitzina lotura bat egon 
zela. Hipotesia da orain dela 
6.000 edo 8.000 urte Euskal He-
rritik migrazio bat egon zela 
hara eta hizkuntza eraman zu-
tela, horren arrastoak oraindik 
irauten duelako.
Hainbat hipotesi dauden arren, 
eduardo blasco Ferrer kataluniako 
hizkuntzalariarenetik abiatu zara. 
Sardinian, euskararekin gerta-
tzen den moduan, hango hiz-
kuntzari buruzko hipotesia asko 
daude: batzuek diote Mesopo-
tamiatik datorrela, beste batzuek 
Albaniatik, badaude Anatoliatik 
eta Iberiatik datorrela diotenak 
ere. Orain dela hamar edo ha-
mabi urte, baina, Sardinian 
irakasle zen Blasco Ferrer gaia 
ikertzen hasi zen eta liburua 
argitaratu zuen gero, euskara 

eta paleosardiniera senide hur-
bilak direla erakusten duten 
froga ugarirekin. Batetik, bi 
herrialdeetan erabiltzen diren 
hitzak ditugu; gorosti, esaterako. 
Eta bestetik, toponimiarekin 
lotutakoak ere hainbat: Aritzo, 
Arresi, Goni, Arana...
Mapa ere argitaratu duzu. 
Hala da, bai; aparte salduko da. 
Pozik geratu naiz maparekin. 
Egia esan, bi dira: Euskal He-
rrikoa eta Sardiniakoa; mapa 
horietan ahalegindu naiz, txin-
durri lanak eginez, bi eremuetan 
bat datozen izenak bilatzen eta 

ipintzen. Denera, 350 izen daude, 
batzuk berdin-berdinak dira eta 
beste batzuk oso antzerakoak. 
Koordenadak jarri ditut, irakur-
leak bilatzeko aukera izan dezan.
gaur egungo sardinierak euskal 
alfabetoaren eta ahoskeraren ezau-
garri batzuk jarraitzen dituela ida-
tzi duzu. 
Hainbat adibide daude, bai: sar-
dinieran v letrarik ez da, italie-
ran badagoen arren; tz eta tx 
euskaraz bezala esaten da; sar-
dinieran ere r letraren aurretik 
bokala esaten da.
urte askotako lanaren fruitua da. 
Euskararen historia aztertzea 
oso gustuko dut; orain dela 
zortzi urte, lagun dudan Va-
lentziako Luis Silgo hizkun-
tzalariak Blasco Ferrerren 
berri eman zidan. Harremane-
tan jarri nintzen harekin eta 
hiru bidaia luze egin genituen 
hara. Gora eta behera ibili gi-
nen han, argazkiak atera, jen-
dearekin berbetan... 
400 orritan batu duzu jasotakoa.
Hainbat ataletan banatuta dago: 
lehenengo, adituek orain arte 
gaiaz esandakoak laburbildu 
ditut; orain dela 2000 urte bi 
hizkuntzen egoera zein zen ere 
aztertu dut; Sardiniaren his-
toria ere bai; eta aurrez esan 
bezala, bereziki, toponimia 
kontuak. 

Juan Martin elexpuru. aMaia txintxurreta

"sardiniako toponimian 
euskal hitz asko daude"
juan Martin eleXpuru IDAzLEA
Betidanik izan du euskararen historia aztertzeko zaletasuna; zortzi urteko lanketaren 
fruitua da aurreko astean argitaratu zuen 'Euskararen aztarnak sardinian?' liburua
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goiena Klubeko ekaineko zozketa!

umeentzako jokoa
perretxiko zaindariak 
Parte hartzeko sariaren izena: 
Perretxikozaindariak

otarrea
Bidezko merkataritzako 
produktuak.  
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarrea

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

Jokin zaitegi sariketaren 
liburu euskaratua
Parte hartzeko sariaren izena: Liburua

parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA "sariaren izena" 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

oñatiko udalari esker 

Maider abeslariaren kontzerturako sarrerak ditugu.
Gaztelekuan, oñatin. | ekainaren 16an, 22:30ean.

parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA "maider" 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Irabazi bi lagunendako sarrerak

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

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

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua

UXARTE 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. 
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imanol Beloki oñAtI
Zapatuan, Arantzazuko Gandia-
ga Topagunean, 2017ko Aran-
tzazu Afrikarekiko topaleku 
jardunaldia egongo da. Egun 
osorako egitaraua antolatu dute, 
10:30etik 18:15era. Hala, elka-
rrizketaren, zinearen eta argaz-
kiaren bidez, egun batez, Afri-
karekiko topaleku bihurtuko da 
Arantzazu. 

TAU fundazioak eta Arantza-
zuko Adiskideen Elkarteak, Na-
farroako Afrika Behar Beha-
rrezkoa erakundearen laguntza-
rekin, ekainaren 10erako, zapa-

tua, 2017ko Arantzazu Afrika-
rekiko topaleku jardunaldia 
antolatu dute. Iñigo Odriozola 
TAU fundazioko teknikariaren 
esanetan: "Gizarteari Afrika 
ikusarazi eta gerturarazi nahi 
diogu, eta, horretarako, ekintza 
ezberdinak batzen dituen egita-
rau zabala antolatu dugu".

Programa horretan prestatu-
tako ekintzen abiapuntu meto-
dologikoak "entzutea, ikustea, 
ezagutzea eta partekatzea" izan-
go direla jakinarazi dute anto-
latzaileek. Haien hitzetan: "Modu 
horretan, hain gertu eta, aldi 

berean, hain urruti dagoen kon-
tinente hau ezagutu ahalko dugu, 
eta Europa eta Afrika artean 
dagoen desberdintasun egoera 
aldatzeko borondatea duen kon-
tzientzia soziala areagotu".

10:30ean, Soko Sonko film labur 
afrikarra proiektatuko dute, 
aurkezpen gisa. Ondoren, Abla-
ziotik bizitzara: Mitoak desegiten 
hitzaldia eta elkarrizketa izango 
da, Fatima Djarraren eskutik. 
Walking Africa argazki erakus-
keta eta bisita gidatua egingo 
da, Arantzazu Hotelean bazkaria, 
eta, amaitzeko, Price of love fil-
ma proiektatuko da.

izen-ematea derrigorrezkoa 
Jardunaldira joateko konfirma-
tzea beharrezkoa da: 635 74 05 
97 telefono zenbakira deituz edo 
tau_ss@taufundazioa.org posta 
helbidera idatziz.

'arantzazu afrikarekiko 
topaleku' jardunaldia bihar
Izena ematea beharrezkoa dela azaldu dute 
antolatzaileek, plaza mugatuak daudelako

ubane Madera ArrAsAtE
Uxoa Anduaga soziologoa eta 
Aitziber Aranburuzabala Goie-
nako kazetaria izango dira aurrez 
aurre, laugarren EKT –Euskal 
Kulturgintzaren Transmisioa– 
elkarrizketa saioan. Umorearen 
erabileraren inguruko solasaldia 
izango da oraingoa. Eguenean 
21:00etan Goiena telebistan izan-
go da ikusgai. 

"Intuizio soziologikoak bultza-
tuta" aukeratu zuen umorea 
2010ean abiarazi zuen tesiaren 
gaitzat. "Gaur egun hausnartua-
go dago zer den umorea, nola 
erabiltzen dugun euskaldunok, 
zerk ematen digun barregura 
eta zerk ez... Garai hartan, bai-
na, bazegoen fenomeno oso arra-
kastatsua zen Vaya Semanita. 
Tesiari heldu nion, ikusi nue-
larik bazegoela publiko bat ez 
ziola grazia handirik egiten eta 
irainduta sentitu zitekeena saioak 
helarazten zituen diskurtsoekin. 
Nolabait ikusi nuen hor baze-
goela eztabaida bat, umorea zer 

den definitzeko orduan", dio  
Uxoa Anduagak, laugarren EKT 
saioaren hasieran. Aurkezpen 
horretatik abiatuta, hamarkada 
ezberdinetako aldizkari, irratsaio 
eta telebistak aipatuta, gainbe-
giratu kronologikoa egingo dute, 

euskaldunak irudikatzeko ere-
duak eta moduak aztertzeko. 

Marra gorria non dago? 
"Politika dena da eta tranpa 
horretan eror gaitezke, baina  
nik umoreari kendu nahi nion 
gizartean duen ikuspegi hutsal 
hori, non ikusten dugun otzana 
dela eta libreki kontsumitu ahal 
duguna inolako ondoriorik sor-
tu gabe. Horri aurka eginez era-
biltzen dut umorea-politika for-
mula. Politika baino gehiago, 
akaso. abagune politiko bat, 
badelako esparru bat politika 
egiteko", azaldu du Anduagak 
tesian jasotako ondorio nagusiak 
laburbiltzeko. 

Marra gorria non dagoen az-
tertzeko ikuspegi askotatik be-
giratzen dio Anduagak: herrial-
de baten identitateari; botereak 
dituen trikimailuei gustatzen 
ez zaion diskurtsoei zilegitasu-
na kentzeko... Horiek eta kontu 
gehiago, ordu erdiko iraupena 
duen egueneko solasaldian.

Uxoa Anduaga soziologoa. goiena

umoreak politika egiteko 
duen indarra eta boterea
uxoa Anduaga soziologoak iaz aurkeztu zuen 'HErrI BArrEz: umore bidezko euskal 
nazioaren eraketa prozesua' tesiaren laburpena egingo du ekainaren 15ean eguena, 
21:00ean goiena telebistako 'Ekt' –Euskal kulturgintzaren transmisioa– saioan 
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ZaPatua, 10

09:00 Kantari 8

09:30 Korapilo

10:00 Kantari 7

10:30 bergara Jaiak 2017

11:00 Hemen debagoiena

12:00 eKt gorka urbizu

12:30 ekonomia gurean: 
orereta

13:30 ikustenda gorbeia

14:00 osoko bilkura 
arrasate

15:00 Hemen debagoiena

16:00 Kantari 7

16:30 Korapilo

17:00 Kantari 8

17:30 amaia dJ

18:00 osoko bilkura 
arrasate

19:00 Hemen debagoiena

20:00 Kantari 7

20:30 amaia dJ

21:00 bergara Jaiak 2017

22:00 Hemen debagoiena

23:00 osoko bilkura 
arrasate

00:00  bergarako jaiak, 2017

doMeKa, 11

09:00 Kantari 7

09:30 Zegama aizkorri 2017

10:00 Korapilo

10:30 Kantari 8

11:00 eKt gorka urbizu

11:30 ekonomia gurean

12:30 onein

13:00 Hemen debagoiena

14:00 ikustenda gorbeia

14:30 eKt gorka urbizu

15:00 Zegama aizkorri 2017

15:30 san agustineko 
elkarrizketa: iban 
arregi

16:00 amaia dJ

16:30 Kantari 7

17:00 Korapilo

17:30 Hemen debagoiena

18:30 ur eta Lur baztango 
xurie

19:00 bergara Jaiak 2017

20:00 Kantari 8

20:30 Hemen debagoiena

21:30 ekonomia gurean: 
orereta

22:30 ikustenda gorbeia

23:00 Hemen debagoiena

00:00 eKt gorka urbizu

egubaKoitZa, 9

10:00 Hemen debagoiena

11:00 Zegama aizkorri 2017

11:30 Hemen debagoiena

12:30 ikustenda gorbeia

13:00 Kantari 7

13:30 Hemen debagoiena

14:30 gaurkoak

14:45 eKt gorka urbizu

15:15 Hemen debagoiena

16:15 gaurkoak

16:30 ur eta Lur baztango 
xurie

17:00 gaurkoak

17:15 Zegama aizkorri 2017

17:45 gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Kantari 8

19:30 ikustenda gorbeia

20:00 Hemen debagoiena

21:00 eKt gorka urbizu

21:30 amaia dJ

22:00 Hemen debagoiena

23:00 amaia dJ

23:30 osoko arrasate

txindokira irtEEra, julEn iriondorEkin
‘Ikustenda. Mendian baietz!’ Eguena, 21:30

goiena

EkonoMiari Buruz, ElEna lakarEkin
‘Ekonomia Gurean’ Martitzena, 21:00

goiena

AstEA goIEnA tELEBIstAn

eguaZtena, 14

EgunEko alBistE 
nagusiak
‘Gaurkoak’ 

Eguaztena, 14:30

eguena, 15

uxuE anduagarEkin 
kulturaz BErBEtan
‘EKT’ 

Eguena, 21:00

asteLeHena, 12

gaBEz takarraran 
lastErkEta
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

MartitZena, 13

ErrEportajEak 
protagonistEkin
‘Hemen Debagoiena’ 

Martitzena 18:007/0:00/22:00

goiena

goiena teLebistaKo 
PrograMaZio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

IrAgArkI sAILkAtuAk

1. etXebizitzak

103. errentan eMan
donostia. etxebizitza 
ematen da errentan udan, 
alde Zaharrean. uztailean, 
abuztuan eta irailean. in-
teresatuok deitu zenbaki 
honetara:. 652 73 16 60 

la pineda (tarragona). 
apartamentua ematen dugu 
errentan, asteka, Punta Pri-
ma i urbanizazio itxian. 
Hondartzatik 50 metrora 
dago eta igerilekua dauka. 
4 lagunentzako egokia. 
Leku oso lasaia +haurrekin 
joateko. autoarentzat apar-
kalekua daukagu. 669 23 
44 00 (ainhoa) 

oñati. Hiru logelako etxe-
bizitza ematen da erren-
tan roke azkune auzoan. 
Komuna, sukaldea eta 
egongela. altzariak barne. 
675 70 90 99 edo 651 70 
17 41 

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

105. etxeaK osatu
arrasate. Logela ematen 
da errentan erdigunean. 
627 24 62 76 

2. garajeak

201. saLdu
arrasate. garajeak salgai 
txindoki dorrean eta Kon-
tzezinon. Harremanetara-
ko: 606 30 20 00

203. errentan eMan
bergara. garaje itxia 
ematen da errentan san 
Lorentzon. 626 25 75 95 

204. errentan Hartu
bergara. garajea erosi 
edo errentan hartuko ge-
nuke bergaran. ibargarai, 
espoloia, arrizuri, Zabalo-
tegi inguru horretan. gu-
txienez auto handi bat eta 
motorra sartzeko tamai-
nakoa. deitu edo idatzi 
Whatsapp-a zenbaki 
hauetara: 675 70 50 80 
edo 600 69 96 86 

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

402. esKaeraK
arrasate edo aretxabale-
ta. goizetan orduka lan 
egingo nuke. 691 28 53 25 

arrasate edo bergara. 
taberna, etxe, baserri eta 
abarren garbiketarako edo 
hustutze lanak egiteko prest 
nago. etxeko mandatuak 
egiteko ere bai. autoa dau-
kat. 632 77 35 38 

arrasate. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela lan 
egingo nuke. esperientzia 
daukat eta lege paperak 
era bai. 632 51 85 01 

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

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

arrasate. Lan hauek egi-
teko prest nago: sukalde 
laguntzailea, garbiketak 
eta adinekoak zaindu. 
tel.:. 688 29 97 05 

arrasate. Pertsona nagu-
siak zaintzen edo garbike-
ta lanak egiten lan egiteko 
prest dagoen emakumea. 
goizez edo arratsaldez lan 
egiteko aukera daukat. 602 
09 55 96 

arrasate. soziosanitario 
laguntzaile titulua daukan 
neska lanerako gertu. 

Zaintzan, sukalde lagun-
tzaile edota garbitzaile. 
orduka, gauetan eta bai-
ta asteburuetan ere. 634 
84 41 94 

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

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

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentua eta formakuntza 
daukan emakumea, per-
tsona nagusiak zaindu 
edo garbiketa lanak egi-
teko prest. goizetan edo 
arratsaldetan. Harrema-
netarako: 612 20 35 71 

debagoiena. emakume 
arduratsua asteburuetan 
lan egiteko gertu. 600 21 
25 16 

debagoiena. emakume 
arduratsua, pertsona na-
gusiak edo umeak zain-
tzeko prest. 632 92 84 88 

debagoiena. emakumea 
gertu ume eta nagusiak 
zaintzeko eta garbiketa 
lanetan jarduteko. 631 83 
47 66 

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

debagoiena. esperientzia 
handia eta erreferentziak 
dituen mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. autoa 
daukat. 662 43 08 54 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la lan egingo nuke. espe-
rientzia eta lege paperak 
dauzkat. 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. 638 85 
43 36 

debagoiena. nagusiak 
eta umeak zaintzen, den-
dari moduan eta garbike-
tan lan egingo nuke. 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez eta baita orduka 
ere. 662 02 45 80 

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 garbiketan eta nagusi 
edo umeak zaintzen ari-
tzeko. Jardun osoz edo 
orduka. baita asteburue-
tan ere. berehala hasteko 
gertu. 602 15 19 72 

debagoiena. neska ger-
tu garbiketan eta nagusi 
edo umeak zaintzen ari-
tzeko. Jardun osoz edo 
orduka. berehala hasteko 
gertu. 632 51 06 26 

debagoiena. neska ger-
tu orduka nagusiak eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. 662 02 
45 80 

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

debagoiena. neska lan 
bila: etxean bertan bizi 
izaten, orduka eta baita 
asteburuetan ere. Zaintza 
lanetan, etxe garbiketan 
edota lorezaintzan. 667 
35 71 90 

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

debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaindu edo gar-
biketa lanak egingo nituz-
ke. orduka. 12:00ak eta 
14:30ak artean edo arra-
tsaldetan. Harremaneta-
rako: 622 24 86 64 

debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanetan aritzeko 
gertu nago. 635 09 12 62 

debagoiena. Zaintza la-
netan aritzeko gertu nago. 
ordutegi arazo barik. Ha-
rremanetarako: 612 46 90 
29 edo 602 15 18 06 

eskoriatza edo arrasate. 
garbiketan, zaintza lane-
tan eta hoteletan lan egin-
dako neska lan bila. 636 
11 23 40 

lan bila. neska euskal-
duna etxea garbitzeko eta 
umeak zaintzeko prest, 
esperientziarekin. 663 04 
53 99 (ainhoa) 

oñati. neska arduratsua 
prest umeak zaintzeko eta 
eskolako lanetan lagun-
tzeko. telefonoa:. 608 81 
53 01 

8. denetarik

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 

INTERSPORT 
LORAMENDI

Lanaldi osoan aritzeko 
pertsona euskalduna 
eta aktiboa behar da. 

Bidali CV 
(Ekainaren 15era arte):

info@loramendikirolak.com

BERGARA
Esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
688 64 74 78

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.	Berritua.	Igogailua.	Eguzkitsua	177.000€.
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia),	84	m2,	4	logela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	235.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	
•	 Barrenkale,	116	m2,	5	gela.	AUKERA	ONA.	90.000€.
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Zubiaurre,	75	m2,	3	logela.	Igogailua.	Berritzeko.	60.000€.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	83	m2,	3	logela,	Berritzeko.	62.000€.
•	 Ola,	52	m2,	2	logela.	Berritzeko.	48.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€	AUKERA	ONA.

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

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

ARRASATE
Zerbitzari 

euskalduna 
behar da.

626 81 98 76

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.

iragarkia jartzEko:
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EskEr onA

oñatin, 2017ko ekainaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza larunbatean izango da, ekainaren 10ean, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

Aldez aurretik eskerrak bertaratutako zareten guztioi.

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

ion 
Murguzur orueta

oroIgArrIA

Antzuolan-urretxun, 2017ko ekainaren 9an.

Hegoak ebaki banizkio
nerea izango zen,
ez zuen aldegingo.

Bainan, honela,
ez zen gehiago txoria izango.

2013ko ekainaren 7an hil zen.

Jesus 
Arregi irastorza

oroIgArrIA

Arrasaten, 2017ko ekainaren 9an.

Bizitzari baiezkoarekin erantzun diozulako beti, mila esker!

2017ko ekainaren 7an hil zen, 93 urte zituela.

Carmen 
Arrieta Arregi

oroIgArrIA

goiena komunikazio taldea.
Arrasaten, 2017ko ekainaren 9an.

Bat egiten dugu senideen saminarekin.

Edorta eta goio Aranaren ama

2017ko ekainaren 7an hil zen, 93 urte zituela.

 Carmen 
Arrieta Arregi

EskEr onA

oñatin, 2017ko ekainaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Miguel Elorzaren alarguna

2017ko ekainaren 1ean hil zen, 90 urte zituela.

 Maritxu
Arregui Aramburu

EskEr onA

Bergaran, 2017ko ekainaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko ekainaren 4an hil zen, 85 urte zituela.

 Jose
Marzo Martinez

HILEtA

gorpua Moyua tanatorioan egongo da 11:00-13:00 eta 16:00-18:30 artean.
oñatin, 2017ko ekainaren 9an.

seme-alabak: Agustin eta Maria Luisa Marin; Anton eta Lourdes Aldekoa; 
Arantzazu; garbiñe eta karlos Anduaga; ahizpak eta koinatuak: Ana 

Mari (†), rexu eta jabier Arregi (†), tere (†) eta jerardo Elortza; bilobak: 
Irati, Haritz, oneka eta Aimar; ilobak: jokin, Miren, urdin eta Irantzu; 

gainontzeko koinatu-koinata, iloba, lehengusu eta ahaideek

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta gaur, ostirala, 
19:00etan, eta oñatiko san Migel parrokian izango den hileta-elizkizunera 

etor zaiteztela. Aldez aurretik, mila esker.

juan Mari garairen alarguna

oñatin hil zen, 84 urte zituela.

 Milagros
letamendi Garai

EskEr onA

Bergaran, 2017ko ekainaren 9an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko ekainaren 3an hil zen, 92 urte zituela.

Felix Aseguinolaza Araizteguiren alarguna

 Julia
Garitano iñurrategui

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 9 esPañoL MoraLes: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
zapatua, 10 ruiZ: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
domeka, 11 etxeberria: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Astelehena, 12 aLberto aZKoaga: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Martitzena, 13 M. FCa. aZKoaga: iturriotz 17 / 943 79 79 99
eguaztena, 4 FernandeZ: Maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
eguena, 15 iriZar: erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 9 esteLLa: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
zapatua, 10 MoZos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
domeka, 11 MoZos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Astelehena, 12 urritiKoetxea: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Martitzena, 13 ZabaLa: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
eguaztena, 14 oiarbide: san antonio 5 / 943 76 11 05
eguena, 15 esteLLa: Matxiategi 5 / 943 76 19 63

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 9 igartua: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
zapatua, 10 igartua: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
domeka, 11 igartua: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Astelehena, 12 garate: Kale barria 42 / 943 78 05 58
Martitzena, 13 garate: Kale barria 42 / 943 78 05 58
eguaztena, 14 JuLdain: Kale barria 6 / 943 78 11 28
eguena, 15 JuLdain: Kale barria 6 / 943 78 11 28

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abuztuaren 15era arte:
FernandeZ: Maisu aranbarri  
943 79 22 26

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urritiKoetxea: orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
CoF gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu google Play-etik edo 
appstore-etik.

guArDIAko FArMAzIAk
eskelak jartzeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

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

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

Goiena: irakurriena Debagoienean.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

urtEurrEnA

Elizkizunera joango zaretenoi, eskerrik asko, bere alabaren izenean. 
Bergaran, 2017ko ekainaren 9an.

urteurreneko meza igandean izango da, ekainaren 11n,
12:00etan, Bergarako santa Marina parrokian.

Esteban Echeverriaren alarguna

2016ko ekainaren 22an hil zen, 91 urte zituela.

 Carmen
oyarbide Acha
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tXutXu-MutXuAk

1

3

5

2

4

3. Bergarako festetan, amaierarik ez
Larunbat goizean lagun asko hurbildu zen 
txosnagunera, gaupaseroen talde argazkia 
egitera. gero, herriko kaleetara joan ziren 
–txarangaren laguntzaz– poteoa jarraitzera.

5. Bikoteak egun handia du biharkoa
Maite amondarain eta Mikel Madinagoitia 
ezkonduko dira bihar, ekainaren 10ean, 
oñatin. bikotea zoriondu gura izan dute 
familiakoek eta lagunek: "Zorionak, bikote!".

4. Elgetarrak, sendavivan
elgetako hamasei neska-mutiko joan ziren 
nafarroako sendaviva parke naturalera 
zapatuan. Herriko gaztelekuak bultzaturiko 
ekimena izan zen. 

2. aloña Mendi, arantzazura bidean
aloña Mendiko kirol sail ezberdinetako 
taldeek arantzazuko bizikleta igoera egin 
zuten zapatuan. eguraldia lagun izan ez 
zuten arren, kide ugari bildu ziren. 

1. aEdkoak Maulen
urdiñarbeko Musika egunaz gozatu eta 
Maulera bisita egiteko irteera egin zuten 
aedkoek domekan. bisitan, Zuberoako 
euskaltzaleak izan zituzten gidari.

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

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

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

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

BErgaran, lapurrEtak
Lapurreta asko izan dira 
bergarako jaietan. batetik, 
diru-zorro eta eskuko telefono 
ugari lapurtu dituzte. udaltzainek 
salaketa mordoa jaso dituzte 
gisa horretako lapurreten 
eraginez. bestetik, herriko txosna 
batean lapurrak sartu ziren 
larunbat goizaldean; ordurako 
itxita zegoen txosna. xaxauk, 
bergarako txosna batzordeak, 
gogor gaitzetsi du lapurreta. 

esaten den moduan, abuztua 
egina dute lapurrek.  

oñatiko garagardo fEsta
azken urteetan lez, aloña Mendik 
garagardo festa antolatu du 
udarako. Zehatz esanda, 
uztailaren 13tik 16ra jarriko dute 
karpa. Ekintza ugari izango dira 
egun horietan. besteak beste, 
eguraldi txarragatik atzeraturiko 
pilota Eguna egingo da 
uztailaren 15ean. 

paBlo laso, BErgaran
bergarako hiruko saskibaloi 
txapelketaren hamargarren 
edizioa dela-eta, egitarau berezia 
prestatzen dihardu antolakuntzak.  
tartean, mahai-ingurua egin 
gura dute; bertan parte hartzeko 
eskatu diote Pablo Lasori, real 
Madril saskibaloi taldeko 
entrenatzaileari. bada, Laso prest 
azaldu da bertan esku hartzeko. 
oraindik ez dute ekintzaren eguna 
zehaztu.

97koEn kintada oñatin
Hainbat urtez bazterrean utzita 
izan badute ere, aurten, 
1997an jaiotakoek kintadari 
berrelduko diote oñatin. 
uztailaren 8rako finkatu dute 
hitzordua; trianako jaietan 
egingo dute, beraz. 
oñatin jaio eta kanpoan bizi 
direnak ez ezik, kanpotik 
oñatira etorritakoak batu gura 
dituzte. etxebarria jatetxean 
bazkalduko dute. Kintadara joan 

nahi duenak ekainaren 18a 
baino lehen eman behar du 
izena.

aiBa!-k, aMaiEra EdErra
Zapatuan egin zuten aiba! martxa; 
eta 300 lagundik gora bildu zituen 
ekintzak. ibilaldian, arrasaten hasi, 
eta aramaiori buelta eman zioten 
parte hartzaileek. Martxa 
amaitzean, ostera, oso gustura 
hartu zituzten anton Zumaldek eta 
konpainiak eginiko makarroiak. 

#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

ArrAsAtE
jon arroyo zubia
ekainaren 3an, 4 urte. Zorionak, maittia. oso ondo 
pasatu eguna eta jarraitu horrelakoa izaten. Maite 
zaitugu. Familixaren partetik, muxu handi-handi bat.

oñAtI
Hegoi zumalde 
irazabal
ekainaren 2an, 
urtebete. Zorionak 
etxeko txikitxuari, 
etxeko danon partetik.

oñAtI
luken beltran de 
guevara de Miguel
ekainaren 1ean, 8 urte. 
Zorionak, Luken! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Muxu handi-handi bat.

ArEtXABALEtA
aimar basabe arkauz
Maiatzaren 30ean, 9 
urte. Mila kilo zorion 
eta urte askotarako, 
aimar!

BErgArA
amets uribesalgo 
uzin
ekainaren 5an, 3 urte. 
Zorionak txapeldun! 
segi orain arte bezala, 
alaitxu. aitatxo, amatxo 
eta izar, ekaitz, oier eta 
eleven 
lehengusu-lehengusinak.

BErgArA
auritz laskurain 
gabilondo
osintxuko auritzek, 
ekainaren 5ean, 6 urte. 
Zorionak, txapeldun. 
ondo pasatu eguna. 
etxeko danon partetik.

BErgArA
alazne Murgiondo kortabarria
ekainaren 5ean, 5 urte. Zorionak, alazne! bost 
belarri tirakada jada! ondo pasatu etxeko guztion 
eta, batez ere, naiaren partetik. Muxu handi bat!

ArEtXABALEtA
Maialen gallo areco
ekainaren 5ean, 7 urte. 
Zorionak gure etxeko 
panpintxoari! Jainkoak 
lagun zaitzala beti! 
gurasoak, elias eta 
aitaita-amamak.

BErgArA
elene bolinaga arregi
ekainaren 4an, 9 urte. 
Zorionak etxeko danen 
partetik!

BErgArA
ekaitz Calvo 
urdanpilleta
ekainaren 3an, 
urtebete. Zorionak, 
maitxia! urtetxo bat 
jada! Patxo handi bat, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

AntzuoLA
irati soto axpe
ekainaren 8an, 4 urte. Zorionak, printzesi! Muxu 
handi bat, etxeko guztion partetik eta primeran 
pasatu opariak zabaltzen! Muxuak!

BErgArA
ander txurruka
ekainaren 6an, 4 urte. Zorionak, ander! Muxu 
handi-handi bat, danon partetik!

oñAtI
Maren agirre zoilo
ekainaren 6an, 11 
urte. Zorionak, Maren, 
11 urte! asko dira, eh! 
Zorionak etxekoen eta, 
bereziki, izaroren 
partetik. Jarraitu zaren 
modukoa izaten.

oñAtI
natale orueta santos
ekainaren 6an, 2 urte. 
Zorionak, printzesa! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu pila bat, familixa 
danaren eta, bereziki, 
zure anaia Peruren 
partetik!

BErrIz
gorka balsera segovia
ekainaren 11n, 3 urte. arreba Zoeren eta izeba 
usoa eta Ketyren partetik, zorionak eta ondo pasatu 
zure eguna. Muxu bat!

ArAMAIo
Hegoa eta ander bengoa
ekainaren 8an, 7 urte. Zorionak, aitatxo eta Hegoa! 
ekaina ospakizunez betia daukou gero! ondo 
pasatu zuen eguna eta elkarrekin ospatuko dogu 
nunbaitt, laurok elkarrekin... Patxo erraldoi bana, 
ilargiren eta amatxoren partetik! Muaka!

oñAtI
irene aranburu 
onaindia
ekainaren 9an, 8 urte. 
Zorixonak eta mosu 
handi bat gure etxeko 
printzesiari, bere 
zortzigarren 
urtebetetzien. etxeko 
danon partetik.

oñAtI
izaro zelaia altube
ekainaren 8an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Jada 7 urte! 
ondo-ondo pasatu 
eguna eta patxo potolo 
bat, asko gura dun 
danon partetik!

ArEtXABALEtA
uxue galdos arrate
ekainaren 12an, 7 
urte. Zorionak, 
printzesa! ondo pasatu 
zure eguna. Zure 
gurasoen partetik, 
asko-asko asko maite 
zaitugu.

BErgArA
naroa garcia urbieta
ekainaren 12an, 3 
urte. Zorionak, naroa! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Patxo handi 
bat, etxeko guztien 
eta, bereziki, 
Maialenen partetik!

AntzuoLA
irati eta aitor Mugica barandiaran
ekainaren 12an, 2 urte. urte askotarako, bikote. 
Muxu handi bat, etxeko guztien eta, batez ere, 
lehengusina ainara, aitziber eta eleneren partetik.

oñAtI
alaia olabe Casais
ekainaren 10ean, 2 
urte. Zorionak, txiki! 
Horrelako saltsera 
izaten jarrai dezazula, 
familia guztia alaitzen. 
Muxu handi bat, denon 
partetik.

oñAtI
julen sagastume barrena
ekainaren 14an, 5 urte. Zorionak, bitxito! 5 urte 
jada! Muxu handi bat etxekoen partetik eta 
asko-asko maitte zaitugula, Julen! Mua!

ArrAsAtE
danel unamuno errarte
ekainaren 13an, 2 urte. Zorionak gure etxeko 
txikitxuari! Patxo handi-handi bat, familixa 
guztiaren partetik. segi horrela, danel!
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EMaiguzuE zuEn EkitaldiEn BErri EguaztEnEko EguErdia Baino lEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EGuBakoItza 9
ElgEta 'ipuinen ordua'
elgetako ipuin kontalari boluntario 
taldearen eskutik, bi saio: 5 urteko 
gelatik gorakoak 16:40an eta 2-4 
urteko gelakoak 17:25ean. oporren 
aurreko azkena. 
Liburutegian, aipatutako orduetan.

arEtxaBalEta hontza Extrem 
abentura parkera irteera
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:45ean. 

oñati odola emateko deialdia
emaile berriei egin diete dei.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

oñati Eskola kiroleko azken 
jaia
Lehen Hezkuntzako hirugarren 
mailatik seigarren mailara arteko 
ikasleendako sari eta opari 
banaketa ekitaldia.
Zubikoan, 17:30ean. 

oñati pintxo-pote solidarioa
Hotz oñatiren eskutik.
Foruen plazan, 17:30ean. 

oñati 'Ermitaz ermita' 
kontzertua
ganbara txikiren kontzertua.
Araotzeko parrokian, 19:00etan. 

arEtxaBalEta Musika 
eskolako taldetxoen emanaldia
Leizarra musika eskolako konboen 
eta gitarra-joleen kontzertua.
Herriko Plazan, 19:00etan.

BErgara Mahoneroen jaia
Karparen irekierarekin hasiko 
dituzte aste bukaerako ospakizunak. 
informazio osoa bergarako orrietan.
Hainbat gunetan.  

BErgara dantza eta musika 
ikuskizuna
bergarako musika eskolakoekin.    
6 urtetik gorako 50 dantzari, 
hamazazpi musikari eta ahots 
bakarlari batek parte hartuko dute.
San Martin plazan,  22:00etan.

oñati joxe replay, kimera eta 
kop taldeak
olakua auzoko jaietako kontzertua.
Olakuan, 22:00etan. 

zaPatua 10
oñati debagoieneko gurutze 
gorria ezagutzeko jardunaldia
askotariko ekintzak.
Foruen plazan, 08:30ean.

Eskoriatza 'jose aranaren 
altxor ezkutuak'
bisita gidatua. aurrez eman behar 
da izena: turismo@debagoiena.eus 
edo 943-79 64 63.
Ibarraundin, 12:00etan.

oñati Corpusetako eskubaloi 
txapelketa
infantil mailako selekzioen arteko 
xi. txapelketa, aloña Mendiren 
eskutik.
Zubikoan, 09:30ean. 

araMaio hockey torneoa 
Maider Unda olinpiadetako ekintza.
Pilotalekuan, 09:30ean. 

oñati Bizkarreko osasuna 
hobetzeko tailerra
aurrez izena eman behar da, 
kiroldegian.
Zubikoan, 10:00etan. 

antzuola 'akE Eguna'
10:30ean futbol eskolako partiduak; 
12:30ean karro-poteoa; 14:30ean 
herri bazkaria; 17:00etan sari 
banaketa; eta 19:00etan 
kontzertuak.
Hainbat lekutan, aipatutako 
orduetan.

oñati 'arantzazu afrikarekiko 
topaleku'
egun osoko egitaraua, tau 
fundazioaren eta arantzazuko 
adiskideak elkartearen eskutik. 
informazio osoa debagoieneko 
orrietan.
Gandiaga Topagunean, 10:30ean 
hasita.

arrasatE kirola kalera Eguna
Herriko kirol taldeek euren jarduna 
herritarrekin partekatuko dituzte, 
askotariko lekuetan. informazio 
osoa, arrasateko orrietan.
Hainbat lekutan, 10:30ean.

oñati olakuako jaiak
Haurrendako jolasak eta talo 
tailerra, oñatzekoen dantzaldia, 

txorimaloen kalejira eta Joxelu 
anaiak taldearen kontzertua, 
besteak beste.
Olakuan.

Eskoriatza luis Ezeizan 
ospakizunak
ikasturte amaierako jaia: 11:00etan 
ikasleendako ekintzak, 14:00etan 
bazkaria eta 15:30ean apar festa, 
puzgarriak eta disko festa.
Fernando Eskoriatza plazan, 
aipatutako orduetan.

BErgara koldo Elizalde 
lehiaketako sari banaketa 
ekitaldia
23. lehiaketako sariak banatuko 
dituzte.
Pilotalekuan, 12:00etan.

oñati araotzeko jaiak
trinitate jaiak. 13:00etan meza; 
14:00etan bazkaria bertsolariekin 
eta trikitilariekin; 17:00etan 
umeendako jolasak eta 
txokolate-jana; 20:00etan bola joko 
txapelketa; eta 21:30ean afaria.
Araotzen, aipatutako orduetan.

oñati gipuzkoako futbol 
entrenatzaileen eguna
14:00etan harrera eta luntxa; 
14:30ean bazkaria; eta, ostean, 
denboraldiko sarien eta aipamenen 
banaketa. 110 lagun elkartuko dira 
ekitaldian.
Arantzazuko Santutegia Hotelean, 
aipatutako orduetan.

arrasatE sanjuanetako 
kamisetak sortzeko tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

Eskoriatza sukaldaritza 
tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

arrasatE goikobalu 
abesbatzaren kontzertua
ikasturte bukaerako kontzertua 
egingo dute.
San Frantzisko elizan, 20:00etan.

lEintz gatzaga 'un ciprés en 
un desierto' antzezlana
gasteizeko Zurrunka taldearekin, 
helduendako antzerkia. "Heriotzatik 

bizitzara" arteko begirada egingo 
dute eñaut gorbeak eta Mikel 
Larreak. sarrera, doan.
Parrokian, 20:00etan. 

Eskoriatza gabez takarraran
Helduen lasterketak 23,2 kilometro 
ditu eta gazteenak, bederatzi.
Herriko plazan, 23:00etan. 

DomEka 11
oñati aizkorri-aratz parke 
naturalean mendi irteera
iturrigorri-urbia-elorrola-Parketxea 
ibilaldia egingo dute. aurrez eman 
behar da izena: 943-78 28 94.
Parketxean, 08:30ean. 

arrasatE auto klasikoen 
erakustaldia
goiena Classic Club taldekoekin.
Arruena parkean, 09:30ean.

oñati araotzeko jaiak
Meza (10:30), auzoko gazteen 
arteko lehia (12:00) eta trikitilariak 
(13:00).
Araotzen, aipatutako orduetan.

ElgEta arizkunera irteeran 
izena emateko azken eguna
gaur da azken eguna, ozkarbi 
elkartean, 11:00etatik 12:00etara.
Izen-ematea, aipatutako lekuan 
eta orduan.

BErgara txistulari bandaren 
kalejira eta kontzertua
biak ala biak, san antonio auzoan.
Aipatutako lekuan, 11:00etan. 

oñati aloñako gimnasten 
erakustaldia
ikasturte bukaerako ekitaldia egingo 
dute.
Zubikoan, 12:00etan. 

antzuola 'antiguako ermita 
eta antzuolako erdigunea'
bisita gidatua. aurrez eman behar 
da izena: turismo@debagoiena.eus 
edo 943-79 64 63.
Antiguan ermitan, 12:00etan.

oñati olakuako jaiak
Meza, herri kirolen erakustaldia, 
haurrendako tailerrak, mus 
txapelketa eta gaitzerdi eta 
trikimailu taldeen erromeria.
Olakuan, 12:00etatik aurrera.

Eskoriatza 'Vince pong' 
txapelketa
gaztetxoendako ekintza. 
Ping-pongaren eta tenisaren 
nahasketa da vince pong-a.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

arrasatE sanjuanetako 
kamisetak sortzeko tailerra
gaztetxoendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean. 

arEtxaBalEta Beldurrezko 
pelikula
gaztetxoendako ekintza.
Gaztelekuan, 18:00etan.

BErgara 'Bergara hiria' 
lehiaketako erakusketa 
gaur da azken eguna.
Aroztegin, 18:00etan.

agenda

IMAnoL sorIAno

arrasatE perlata eta los WC taldeak
doinu gogorrak, arrasateko bi talderekin. Perlatak (irudian) rock doinuak 
erakutsiko ditu, taldearen ohiko janzkeraz lagunduta. Los WCk, berriz, punk 
doinuekin girotu ditu zaleak. sarrera, doan.
Bihar, zapatua, Arrasate tabernan, 19:00etan.
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oñati skippers, Burning heads 
eta Berri txarrak taldeak
ez dago sarrerarik.
Gaztelekuan, 19:30ean. 

aStElEHEna 12
BErgara otoitzaldia
Jon Molina parrokoak gidatuta.
San Antonio elizan, 16:00etan.

arEtxaBalEta gitarra 
emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleak.
Arkupen, 18:00etan.

arrasatE klarinete emanaldia
arrasate Musikaleko ikasleak.
Kulturaten, 18:30ean.

arrasatE 'suzuki' metodoari 
buruzko batzarra
amaia garro irakasleak emango 
ditu azalpenak.
Musika eskolan, 19:30ean.   

martItzEna 13
BErgara san antonio Eguna
11:00etan meza ermitan, 12:00etan 
san Joxepe abesbatzaren 
emanaldia eta 12:30ean luntxa gure 
ametsa elkartean.
San Antonion, aipatutako orduetan.

araMaio san Martin eskolako 
ikasleen antzerkia
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. 
mailetako ikasleen emanaldia.
Eskolan, 14:15ean. 

arEtxaBalEta gitarra 
emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleak.
Arkupen, 18:00etan.

Eskoriatza Munduko jolasak
aste Zapatistako ekintza. ekitaldi 
nagusia hilaren 18an egingo dute.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

ElgEta Eh Bilduren herri 
batzarra eta afaria
bi urte betetzen dira koalizio 
ezkertiarrak udal hauteskundeak 
irabazi eta alkatetza hartu zuela.  
Hori ospatzeko elkartuko dira. 
Udaletxean, 19:30ean.

EGuaztEna 14
BErgara kafe konpon
etxeko tresnak konpontzeko tailerra.
San Joxepen, 16:00etan. 

antzuola gimnasia 
erritmikoko erakustaldia
ikasturte bukaerako ekitaldia.
Frontoian, 17:00etan. 

oñati 'landara exotikoak gure 
baratzean' tailerra
Furgobaratzekoek formazio saioa 
egingo dute. 
San Martingo ortuetan, 18:00etan. 

ElgEta konpostari buruz 
berbetan
Luar ingurumena enpresako Joseba 
sanchezen berbaldia.
Udaletxean, 18:00etan. 

arEtxaBalEta txotxongilo 
emanaldia
bihar taldeak Karolino eta 
printzesaren bahiketa saioa.
Santa Kurtzeko plazan, 19:00etan. 

EGuEna 15
araMaio 'Mannequin 
challenge'-a
san Martin eskolako ikasleek.
Eskolan, 14:15ean. 

arEtxaBalEta 'Mandalak 
harrietan' ikastaroa
idoia elexpuru izango da irakaslea. 
Udaletxe zaharrean, 17:30ean. 

ElgEta konpostguneetara  
bisita
Herriko guneetara.
Mendizaleen plazan, 18:00etan. 

arrasatE trikiti eskolaren jaia
ikasturte bukaerako emanaldia
Amaia antzokian, 18:30ean. 

araMaio 'antzinako argazkiak 
ondare dokumentu bezala'
Jabier soto Madrazoren eskutik.
Sanstiñan, 19:00etan.

oñati Egur haize taldearen 
kontzertua
Corpusetako ekintza.
Portu kaleko plazan, 19:00etan. 

antonio zabala

arrasatE

aMaia 
antZoKia

piratas del 
Caribe
Zapatua: 19:30, 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

ardiak eta 
otsoak 
(euskaraz)
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

oñati

KuLtura etxea

norman, el 
hombre que lo 
conseguia todo
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

EiBar

CoLiseo

la momia
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

El caso sloane
Zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

goodbye Berlin
Zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

antZoKia

nu y el templo 
del dragon
Zapatua: 17:00.

la momia
Zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

nur eta 
herensugearen 
tenplua
domeka: 17:00.

gastEiz

FLorida

la momia
egubakoitzetik 
eguaztenera: 
17:30, 20:00, 
22:30.

Michelangelo
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30. 

Capitan 
calzoncillo
Zapatua eta 
domeka: 12:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:35, 20:30.

nur y el templo 
del dragon 
(euskaraz)
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45.
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Marie Curie
egubakoitzetik 
eguenera: 20:30, 
22:30.

ovejas y lobos 
(euskaraz)
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

american 
pastoral
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

El bebe jefazo
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

orbita 9
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

piratas del 
Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

richard, la 
cigüeña
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

El sueño de 
grabielle
egubakoitzetik 

eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

dos colegas al 
rescate
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

testigo
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
20:45, 22:30.

paula
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30.

la promesa
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
22:30.

El caso sloane
egubakoitzetik 
eguenera: 19:45.

bouLevard

la momia
egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:00, 
20:30, 21:45, 
22:45.

la momia 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 22:15.

Capitan 
calzoncillos 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 21:00.

un policia en 
apuros
egubakoitzetik 
eguenera: 16:10, 
18:20, 20:35, 
22:45.

piratas del 
Caribe 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 17:15.

piratas del 
Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:35, 21:10.
egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 
19:50, 22:25. 

richard, la 
cigüeña
egubakoitza, 
zapatua eta 
domeka: 17:00.

z, la ciudad 
perdida
egubakoitzetik 
domekara: 19:00, 
22:00.

Me case con un 
boludo
astelehenetik 
eguenera: 16:45.

alien: covenant
egubakoitzetik 
eguenera: 16:40, 
22:10.

guardianes de la 
galxia
egubakoitzetik 
eguenera: 19:15.

El caso sloane
egubakoitza eta 
zapatua: 23:00.

los pitufos
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45.

dejame salir
egubakoitzetik 
eguenera: 17:40, 
19.50, 22:00.
egubakoitza eta 
zapatua: 00:10.

El bebe jefazo
egunbakoitza, 
zapatua eta 
do0meka: 16:30.

la promesa
egubakoitza eta 
zapatua: 00:05.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:35, 
21:20.

El circulo
egubakoitzetik 
eguenera: 16:15.

zInEMA

KritiKa

Clash  
zuz.: Mohamed diab. Herr.: egipto (2016). aktoreak: nelly Karim, tarek abdel aziz, ahmed Malek.

giro itogarria

Clash pelikulan egiptoko egoera 
asaldagarria islatu nahi da. 
Filma poliziaren furgoi baten 
gertatzen da. Kalean erreboltak 
daude, talde desberdinen 
manifestazioak eta poliziaren 
aurkako erasoaldiak. Hori dela 
eta, furgoia jendez betetzen 
joango da. Hasieran, bi kazetari, 
eta, poliki-poliki, adin, 
pentsaera politiko eta maila 
sozial ezberdinetako pertsonak 
agertuko dira. Horrela, furgoian, 
egiptoko egoera politikoa eta 
soziala erakutsi nahi da. 
Pertsonak barruan pilatuta, eta 
furgoiko leihatila desberdinetatik 
ikusiko dugu kalean gertatzen 
ari dena. Horrek barruko tentsioa 
handitu egingo du. Momentu 
askotan, beldurra pasako dute 
eta euren bizitzak arriskuan 
egongo dira. Mesfidantzak 
sortuko dira talde desberdinen 
jarraitzaileen artean. baina 

istorioa eta egoera aurrera doan 
neurrian, denok gizakiak garela 
eta askotan gure beharrak eta 
afektibitate-loturak antzekoak 
direla ikusiko dugu. Furgoiko 
giroa itogarria da: leku txikian 
jende asko, kanpotik sentitzen 
den presioa, beroa, egarria, 
behar fisiologikoak... azken 
finean, beharrak pertsonen 

arteko tirabirak eta laguntzeko 
nahia ekartzen ditu. diab 
zuzendariak sinesgarritasunez 
kontatzen dizkigu furgoiko 
gorabeherak. 

istorioak ez du askorik 
sakontzen pertsonaien barnean, 
batez ere, filmak une horietako 
giro itogarria deskribatzen 
duelako.

20 MInutos
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Maite txintxurreta DEBAgoIEnA
Merkatari komertzio txikiekin 
gertutasuna bilatu nahi duen 
mugikorrerako aplikazioa aur-
ki jarriko dute martxan Arra-
saten. Goiena Komunikazio 
Taldeak eta ISEA Berrikuntza 
Zentroak jarri dute abian proiek-
tu hori, Arrasateko Udalaren 
laguntzarekin.

Hausnarketa prozesu baten 
ondorio da Merkatari aplikazioa. 
Internetek eta teknologia berriek, 
oro har, kontsumitzaileen ohi-
turetan gero eta pisu handiagoa 
duten honetan, teknologia be-
rori herriko komertzio txikien 
zerbitzura jartzea du helburu 
Merkatari-k. Noski, enpresa han-
dien tresna berak erabilita, ne-
keza da haiekin lehiatzea. Hor-
taz, denda txikien ezaugarrie-
tara egokitutako tresna bat 
prestatu dute, herriko dendek 
besteen aurrean duten abantai-
la, gertutasuna, balioan jartzea 
bilatzen duena. "Bezeroekin fi-
deltasuna sakontzeko erremin-
ta da", azaldu du ISEAko Juan 
Mari Okinak. 

Hala, aplikazioaren funtzio-
naltasun nagusietako bat beze-
roen eta dendarien arteko zuze-
neko komunikazioa ahalbidetu-
ko duela izango da, eta mezula-

ritza zerbitzu bat izango du 
txertatuta.

"Ekonomia lokal txikia dau-
kagu, eta berau mantentzeko 
guztiok jarri behar dugu gure 
alea. Herriko komertzioak oso 
garrantzitsuak dira, merkatariek 
herria dinamizatzen baitute, 
lanpostuak sortzen dituzte... 
azken finean, bizia ematen dio-
te herriari", adierazi du Okinak. 

Hortaz, jendea animatu nahi 
izan dute aplikazioa deskargatu 
eta bertako komertzioaren al-
deko apustua egitera.

Arrasate izango da Merkatari 
estreinatzen lehendabiziko he-
rria. "Azken sei hilabeteetan 
hamar bat komertziorekin es-
perientzia pilotua burutu dugu, 
eta orain, herrira zabaltzeko 
ordua da", dio Okinak.   

ezarpenaren jarraipena
Herrian ezartzea lehen urratsa 
da, baina hasierako fase horre-
tan bultzatzaileek jarraipena 
egingo diote, "ziurtatzeko herri-
tarrek ulertzen dutela eta den-
dariak ere erabiltzen dutela". 
Tresna erabilerraza dela azaldu 
dute, baina hasierako zalantzak 
argitzeko informazio saioak izan-
go dira eta dendariekin formazio 
pertsonalizatua landuko dute. 

Jarraipen horren ondotik, tres-
na bera eraginkorrago egiteko 
lanean jarraituko dute: "Pixka-
naka, hainbat arlo gehiago jo-
rratuko ditugu, funtzionaltasun 
gehiago ezarriaz eta hobekuntzak 
txertatuaz".

informazio saioak 
Datorren astean, aplikazio ho-
rren erabilerari buruzko bilera 
irekiak egingo dituzte Kultura-
ten, dendariei zuzenduta, baita 
edozein herritarri ere. Aurkez-
pen saio horiek hilaren 13an, 
14an eta 15ean izango dira, 
14:30ean.

Horrez gain, merkatariei behar 
dutenean laguntzeko lanean 
arituko da Goiena Komunikazio 
Taldeko Raul Uriarte komertzial 
arrasatearra. Aholkularitza eta 
formazio pertsonalizatua izango 
dute Arrasateko merkatariek 
Uriarteren eskutik.

Aplikazioaren funtzionaltasun nagusietako bat mezularitza zerbitzua da. goiena

raul Uriarte, Goienako komertziala. M.t.

'Merkatari' aplikazioa: 
gertutasuna poltsikoan 
Arrasaten martxan jarriko dute herriko komertzioa bultzatu eta bezeroen eta 
merkatarien arteko fideltasuna indartzea helburu duen mugikorrerako erreminta 
berria. Datorren asterako aurkezpen saio irekiak antolatu dituzte kulturaten

BukAtzEko

Bidegi ereduaren 
onurak

Azken urteotan Ezker 
Abertzaleak EAJren aurka 
erabili du Bidegiren egoera 
ekonomiko txarraren 
errelatoa ez da inoiz bat etorri 
errealitatearekin baina 
sozietatearen izena zikintzeko 
nahikoa izan da. Aurrera 
begiratu beharra daukagu 
zentzu gabeko liskar 
politikoak atzera utziz honek 
mesede egingo baitio Bidegiri, 
eta batez ere gipuzkoarrei. 
2003an sortu zen sozietatea 
Gipuzkoako autobideak 
kudeatu, mantenDu eta 
gaitasun handiko errepide 
sarea osatzeko. Erabiltzaileek 
ordaintzen dutena errepide 
horiek mantentzeko eta 
hobetzeko erabiltzen da eta 
honi esker egin dira AP-1 edo 
Donostiako Ingurabidea. 
Eredu honekin kanpotar 
guztiek ordaintzen dute gure 
autobide sarearen hobekuntza 
eta eraikuntza. 2016ko 
auditatutako kontuen arabera 
ia 23 milioi euroko deskontua 
egin zaie gipuzkoarrei, iaz 
baino 5 milioi gehiago eta 
laguntza hau hilabete batzuk 
barru Bizkaia eta Arabara 
egingo ditugun 
joan-etorrietara zabalduko da. 
Gipuzkoa eredugarria da 
errepide kudeaketan baina 
gipuzkoarrok askotan gure 
arteko liskarra gure onuraren 
aurretik jartzeko ohitura 
dugu. 

Honetan badaukagu 
besteengandik zer ikasia.
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