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Gainezka egiten duten espazio 
komertzial handi bezain inper-
tsonalen aurrean, plazer hutsa 
da herrira haize freskoa eka-
rriko duen komertzioetan fedea 
dutenekin topo egitea. Aitziber 
Jauregi eta Ibon Leunda sine-
tsita daude ez dela existitzen 
modernitaterik tradiziorik gabe. 
Eta, horregatik, gure-gurea de-
nari berrikuntza eta berezita-

suna gehitu diote, bestelako 
kontzeptua duen 1990 Gastro-
teka zabalduta. Orain arte, To-
losan eta Ordizian zituzten ha-
biak, eta irailaren 7tik aurrera 
Arrasaten izango dute hiruga-
rrena.
taberna bat baino zerbait gehiago 
da 1990 gastroteka. 
Gastronomiaz –zentzu zabale-
nean– gozatzeko espazioa da. 

Gosaritik hasi eta afalordura 
arte otorduak egiteko aukera 
egongo da, aperitiboa hartzekoa 
edota eztarria bustitzekoa. Edo-
zein arrasatearren eta deba-
goiendarren nahiak eta beharrak 
asetzeko espazio bat sortu du-
gula esango nuke.
Horretarako, lokala bi zatitan ba-
natu duzue. zer topatuko du beze-
roak zati bakoitzean? 

Batetik, taberna dago; eta, bes-
tetik, jatetxea. Tabernan pin-
txoak, pikatzeko errazioak, en-
tsaladak, arrautza hautsiak, 
pottokoak, sandwichak eta han-
burgesak egongo dira. Jatetxean, 
astero aldatuko dugun eguneko 
menua eta karta izango ditugu, 
bereziagoak. Espazio bakoitzak 
bere izatea du, taberna infor-
malagoa da eta jatetxea jantzia-
goa, baina biak oso ondo ezkon-
tzen dira.
tolosan eta ordizian ez bezala, arra-
saten jatetxea ere izango duzue, 
beraz. 
Egiari zor, lokala handia da oso, 
eta, aukera hori ematen zigunez, 
zukua atera nahi izan diogu. 
Indar eta ilusio handia jarri 
dugu horretan.
lokalaren dekorazioa ere berritzai-
lea da. 
Garrantzitsua da guztiak har-
monia izatea. Espazioak gure 
filosofia islatzen du: formalak 
gara, baina ez serioak, eta de-
taile txikiena ere zaintzea gus-
tatzen zaigu. Bezeroa eroso sen-
tituko den toki bat sortu nahi 
izan dugu lokal berri honetan.
lokala zaintzeaz gain, produktuak 
ere ongi aukeratuak izango dira.  
1990 Gastrotekan garrantzi han-
dia ematen diogu tokikotasuna-
ri. Bertakoak diren produktuak 
erabiltzen ditugu. Mimo handiz 
kozinatzen eta zerbitzatzen dugu, 
baina arreta handia jartzen dugu 
lehengaian. Eskaintzen duguna 
kalitatezkoa izatea bermatzen 
dugu.
garagardoa ere berezia izango da. 
Beer drive sistema berritzailea 
daukagu. Fabrikatik hotz-katea 
hausten ez duen kamioian ga-
rraiatzen da zerbeza, eta handik 
betetzen dira gastrotekan dauden 
hiru deposituak. Bakoitza mila 
litrokoa da; beraz, guztira, hiru 
mila litro daude. Garagardoa ez 

da ohiko barriletatik zerbitza-
tzen, baizik eta deposituetatik. 
Hori dela eta, ez duenez H2O 
hodirik behar bultzatzeko, zer-
bezak ia ez dauka karbonikorik. 
Freskoagoa eta zaporetsuagoa 
da, eta ez da horren betegarria. 
Gainera, Gipuzkoan, garagardoa 
sistema berritzaile honen bidez 
zerbitzatuko duen lehen taberna 
izango gara. 
egun, gina modan dagoen edaria 
da, baina zuek pauso bat harago 
joan nahi izan duzue, koktel ugari 
eskainita. 
Gure bereizgarrietako bat gin
-tonicak dira; 50 gin desberdinez 
atondu ditugu gure apalategiak. 
Bermut prestatuak eta mojitoak 
ere badauzkagu. Egiten dugun 
koktela eginda, sortze-prozesuan 
eman beharreko pauso guztietan 
arreta handia jartzen dugu.
ardoetan ere eskaintza zabala dau-
kazue. 
Denetarik daukagu, bai. Berde-
joak, chardonnayak, albariñoak, 
tempranilloak, erreserbakoak… 
zapore eta gustu guztietakoak!  
Kalitatea bermatuz, aukera za-
bala eskainiko dugu.
zer eman diezaioke 1990 gastro-
tekak arrasate bezalako herri bati?  
Haize freskoa. Kontzeptu berri-
tzailea da gurea; beraz, berri-
kuntza. Kalitatezko lehengaiak 
eta produktuak erabiliko ditugu 
eta zerbitzua ere kalitatezkoa 
izango da, gertukoa. Ilusioz gai-
nezka gaude erronka berri ho-
nekin eta arrasatearrei ilusioa 
egitea gustatuko litzaiguke!

ibon leunda eta aitziber Jauregi, 1990 gastrotekaren arduradunak. ikom

"tradizioa berrituz sortu 
dugu gastroteka hau"
aitziber jauregi eta ibon leunda 1990 gastrotekaren arduradunak
'gastroteka' hitza ez dago hiztegian, baina zentzumenak pizten dituen boutiquea definitzeko 
balio du, eta, hain zuzen, hori da 1990 gastrotekako atea zeharkatuz gero gertatuko zaizuna 

"Jatetxean, aStero 
aldatuko dugun 
eguneko menua eta 
karta izango 
ditugu"
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ubane madera debagoiena
Gaur, egubakoitza, 09:30ean dute 
Fagor CNAren gatazkan inpli-
katutako alde biek oraingo aste-
ko bigarren hitzordua.

Edesa Industrial eta Geyser-Gas-
tech enpresetako langileen or-
dezkariek orduantxe jakinarazi-
ko diote zuzendaritzari eguazte-
nean erabakitakoa: ez dute onar-
tuko Garagartzako plantaren 
itxiera eta 167 langileren kale-
ratzea proposatzen duen bidera-
garritasun planik. Alegia, enpre-
sak aurkeztutako azken propo-
samenari ezezkoa emango diote. 

09:15erako bigarren hitzordu 
bat ere bada gaur: langileek el-
karretaratzea egingo dute Gara-
gartzan, presio modura. 

Eta hirugarren hitzordu bat 
ere badago iragarrita. Kasu ho-
rretan, CNA Taldeko zuzenda-
ritzaren eskutik etorri dena: 
lantalde osoari eragingo dion 
enplegua suntsitzeko espedien-
tea abiaraziko du, "altxortegia-
ren gaur egungo egoera" argu-
diatuta. Bestela esanda, enpresak 
iragarri du Fagor CNAko 327 
langileen kontratuak eteteko 
prozedura abiaraziko duela, bai 
edo bai.

data zehatzik ez
Azken horri dagokionez, baina, 
oraingo asteko martitzenean 
iragarri zuten gaur, egubakoitza, 
aurkeztu behar zutela. Baina, 
Goienak kontsultatutako Ede-
sako iturrien arabera: "Ez da-
kigu zein izango den enplegua 
suntsitzeko espedientea aurkez-
teko egun zehatza, baina aurrei-
kuspena da datorren astean 
izango dela". 

Egunen dantza alde batera utzi-
ta, baina, ezusteko handia litza-
teke enpresak atzera egitea ira-
garritako asmo horrekin. Izan 
ere, dagoeneko Lan Ikuskaritzan 
aurkeztu dute Edesa Industria-
leko bulegoetako langileei era-
giten dien enplegua suntsitzeko 
espedientea. Bestela esanda, da-
goeneko abiarazi du 91 langileren 
kontratuak eteteko prozedura. 

lanpostuak eta garagartza 
Gauzak horrela, eta orain arteko 
informazioa mahai gainean, pa-
noramarik ilunenaren aurrean 
daude Edesa Industrialeko eta 
Geyser-Gastecheko langileak: 
langile guztiendako enplegua 
suntsitzeko espedientea aurkez-
tu eta gero, 30 egun naturaleko 
epea dute egoerari buelta ema-
ten ahalegintzeko.  

Eta horretan jarriko dituzte 
indarrak. Iragarri dutenez, 
epe horixe baliatu gura dute 
"enpleguaren alde negoziatzen 
jarraitzeko".

Ildo beretik, Garagartzako 
planta zabalik mantentzearen 
alde borrokan segitzeko asmoa 
dutela jakinarazi dute.  

jaurlaritzarekin, astelehenean 
Hori bai, bide horretan lagun-
tzeko, beste hiru eragileren 
inplikazioa aldarrikatu dute: 
Fagor S. Kooperatibarena –Fa-
gor markaren jabea dena–, 
Ekimen Berrirena –Garagar-
tzako pabiloien jabe den el-

kartea– eta Eusko Jaurlaritza-
rena. 

Dagoeneko azken horrekin 
lortu dute hitzordua: astelehen 
arratsaldean Eusko Jaurlaritza-
ko Industria zuzendari Alejandro 
Lopez Carcamorekin batzartuko 
dira. "Guk Tapia sailburua ego-
tea ere eskatu dugu", zehaztu 
du Rikardo Perezek, langileen 
ordezkariak.  

Fagorren, eskaerarik ez
Bigarren eragileari dagokionez, 
berriz, Fagor Kooperatibako 
iturriek Goienari esandakoaren 
arabera, Edesa Industrial SL 
enpresak eurekin duen kontra-

tua, markaren erabilerari dago-
kiona, "indarrean dago eta inork 
ez du aldatzeko eskaerarik aur-
keztu, nahiz eta kontratu horre-
tan zehaztu lanean egon beha-
rreko gutxieneko langile kopu-
rua 350 lagunekoa dela. Baina 
inork ez du aldaketarik eskatu, 
dokumentaziorik ere ez dute 
batere aurkeztu, oraingoz, eta 
inork ez du esan ofizialki, ezta 
ere, Garagartzako planta itxi 
egingo denik. Beraz, enpresak 
egin gura duenaren gainean ezer 
ofizialik aurkezten ez duten bi-
tartean, Fagorren ezin da ezer 
erabaki. Zerbait eskatzen dute-
nean aztertu egin beharko da 

eta zer egin ikusi, baina, orain-
goz, ofizialki ez dute ezer esan", 
jakinarazi dute. 

garagartzaren zati bat
Eta hirugarren eragileari dago-
kionez, berriz, Ekimen Berri 
Kudeaketa SL elkartean gaiari 
buruz galdetuta, adierazpenik 
ez egitea erabaki dute. Mondra-
gon Korporazioaren baitan da-
goen elkartea da, zehazki, Ekimen 
Berri.

Kontua da kasu horretan Ga-
ragartzako plantaren jabe den 
elkarteari gaur egun azpiegitura 
horren alokairuari dagozkion 
ezaugarriak aldatzeko eskaera 
egin diotela Edesa Industrialeko 
ordezkariek. "Planteatu diote ea 
Garagartzako planta zatitu eta 
industrialde moduan erabil dai-
tekeen. Hau da, gaur egun Ede-
sak erabiltzen du plantaren %35, 
gutxi gorabehera, baina %20an 
ere kabituko ginateke bertako 
langileok. Hori horrela, enpresa 
ibili da galdetzen ea zatitu dai-
tekeen, eta guk bakarrik %20 
erabili. Jakina, ordainduko li-
tzatekeen alokairua %20 horren 
araberakoa litzateke eta ez orain 
bezala, planta guztiarengatik 
ordaintzen dute eta. Hori onar-
tuz gero, planteamendua da Eki-
men Berrik plantaren gainon-
tzeko espaziora bestelako enpre-
sa batzuk erakartzea", esplikatu 
du Rikardo Perezek, Edesa In-
dustrialeko langileen ordezkariak.

Hala ere, langileen ordezkariek 
eurek oraingo astean esan dute  
Taldeak berak (CNAk) Garagar-
tzatik irtetea erabakita duela, 
"bestela multinazionala ez dela-
ko sartuko" negozioan inberti-
tzaile modura.

balizko multinazionala
Izan ere, Edesa Industrialek esan-
da dauka baduela multinazional 
bat negozioan sartu eta inberti-
tzeko gertu dagoena. Baina ba-
lizko multinazional horren gai-
nean ezer gutxi esan da.

Langileek, adibidez, salatzen 
dute eurekin ez dutela informa-
ziorik partekatu: "Ez dakigu zein 
den multinazionala, ezta ere zen-
batekoa izango den salmenta 
bolumena eta ezta ere emango 
diguten produktuen gama zein 
izango den. Nahita ezkutatzen 
digute hori, jakinda itxierarekin 
eta kaleratzeekin mehatxatzeko 
garaia dela". 

Jakinekoa den bakarra da esan-
dakoa: multinazional horrek 
baldintza moduan jarri duela 

"xantaia erraldoia" 
salatu dute langileek
edesa industrialeko eta geyser-gastecheko langileen ordezkariek gaur, egubakoitza, 
jakinaraziko diote zuzendaritzari ez dutela onartzen azken proposamena; enpresak 
enplegua suntsitzeko espedientea abiaraziko duela iragarri du, lantalde osoarendako 

edesa eta geyserreko langileak garagartzako plantaren kanpoko aldean elkarretaratzea egiten, martitzenean. ubane madera

langileen uStez, 
'pelotazoa' eman 
gura du enpreSak, 
fagor marka 
erabiltzen Segitzeko

edeSa induStrialek 
abiarazita du 
bulegoko langileen 
kontratuak 
eteteko prozedura

lanpoStuen eta 
garagartzako 
plantaren alde 
borrokan Segituko 
dute langileek
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Garagartzako plantan ez duela 
jarraitu nahi. 

Are gehiago, zenbait iturriren 
arabera, multinazional bera ger-
tu legoke Arrasate inguruan 
bestelako pabiloiren bat aloka-
tzeko eta bertan segitzeko, bai-
na ez Garagartzan. 

"Xantaia erraldoia"
Bien bitartean, langileak geroa-
go eta ozenago dabiltza euren 
ezinegona eta haserrea adieraz-
ten. Gauzak argitu "eta publiko 
egiteko" ordua badela esanda, 

jasaten ari diren "xantaia erral-
doia" salatu dute asteon. 

"pelotazoa"
Halaber, orain arte kaleratu ez 
duten informazioa, "enpresaren 
benetako asmoei" dagokiena, 
plazaratu dute. Euren ikuspun-
tutik, enpresak pelotazoa eman 
gura duela diote, Fagor marka 
erabili ahal izateko. "Fagor mar-
karekin komertzializatzen utzi-
ko dien pelotazoa da, apurka-a-
purka fabrikazioa desagerrara-
ziz. Zuzendaritzaren benetako 

asmoekiko zalantzarik baleude, 
gazteen alde egiten duten apus-
tua ikustea besterik ez dago: 
planteatzen dutena da 50 urtetik 
gorako langile guztiak lanean 
geratzea".(…) "CNAko zuzenda-

ritzak aurkeztu digun proiek-
tuaren helburu estrategikoa da 
hemen komertzializatzea kan-
poan ekoiztutako produktuekin. 
Arazoa da Fagor marka erabili 
gura dutela, eta horretarako 
behar dutena da markaren jabe 
den Fagor S. Kooperatibak be-
rriro ere negoziatzea duten hi-
tzarmena, pertsona gutxiagori 
lanpostuak ematea onartuz. Eta 
hori eurek bakarrik lortu ez 
dutenez, gu tartean sartu nahi 
gaituzte". Jakinarazi dute, baita 

ere, oraindik ez dutela abuztuko 
nominarik kobratu.

Bukatzeko, besteak beste, adie-
razi dute zuzendaritzak "bake 
soziala" gura duen moduan, eu-
rek ere hori berori gura dutela, 
"baina horretarako gardentasu-
na, informazioa eta komertzia-
lizazioaz gainera, industriaren-
gatik apustua egiten duen" etor-
kizuna beharrezko direla. "Ho-
rrela izan dadin borrokatzen 
segituko dugu! Fagor-CNA ez 
itxi!", aldarrikatu dute.

"Helburu 
eStrategikoa da 
Hemen 
komertzializatzea 
kanpoan ekoiztuta"

enpresako zuzendaritzako ordezkaritzak jakinarazi du "oraingo 
altxortegiaren egoera dela-eta" enpresak "aurreikusita" duela 
enplegua suntsitzeko espedientea aurkeztea. espediente honen 
prozedurari eta ondorioei buruz galdetuta, azalpenak helarazi ditu 
ekonomian aditua den adrian Zelaiak, ekai Center aholkularitzako 
presidenteak.
zer esan gura du enpresako zuzendaritzak iragarri duen 
horrek?
esaten ari dira ez dutela dirurik nominak ordaintzeko.
eta espedientea aurkezten duten momentuan bertan 
kalean daude langileak? 

ez. nahiz eta suntsitze erea 
sartu, langileak ez dira 
berehala kalean geratzen, 
baizik eta zabaltzen da 
langileen kontratuak eteteko 
prozedura. 
zein da prozedura, hortaz? 
Hasiera batean, neurri 
informatiboa da. erreforma 
laboralaren ostean, erabakia 
enpresaren eskuetan dago. 

Hori bai, informatu egin behar dute, komunikatu. langileek badute, 
teorian, enpesak argudiatutako baldintzak ez badira betetzen, hori 
auzitegietan errekurritzeko aukera; baina, printzipioz, baldintza 
objektiboak ez betetzea nahiko zaila da, ze galerak egon badaude; 
beraz, baldintza objektiboak ez direla bete esateko arrazoiak 
aurkitzea oso zaila da. langileek ezetz esan dutenean, baina, 
sumatzen dut gertu daudela beste mota bateko ekimenak martxan 
jartzeko: mediatikoak, sozialak edo greba orokorra, pentsatzen 
badute horrekin presioa egiteko aukera dutela. Hala ere, kanpotik 
aztertuta, ez da oso garbi ikusten Cataren aldetik benetan interesa 
badutela lan hori mantentzeko; ze horren arabera langileek izango 
dute aukera mina/presioa egiteko, edo ez. 
eta ze epe-muga zabaltzen da espediente berri horrekin? 
erea aurkeztu ondoren, gutxienez, hiru eguneko epea eman behar 
diete langileei, eurekin lehen batzarra egin baino lehen. erearen 
prozedurak, berriz, 30 egun naturaleko epea ematen du 
negoziaziorako. eta epe horretan, gutxienez, hiru batzar egin 
beharko dituzte bi aldeek. azken bileraren ondoren, berriz, lan 
ikuskaritzak txostena aurkeztu beharko du, asko jota, 15 egunen 
buruan. Hori Gizarte segurantzara bidaliko du, langabezia 
prestazioak tramitatzen has daitezen. eta behin hori guztia egin 
ondoren has daiteke enpresaria dagozkien langileei banan-banan 
kaleratzearen berri ematen. 

"auzitegietan errekurritzeko 
aukera txikia dute langileek"
adrian zelaia ekonomiaLaria, ekai center

Goiena

4      debagoiena

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

leintz 
udal euSkaltegia

nafarroa 2 - aretxabaleta
intxaurtxueta 9 - eskoriatza

943 79 21 68
idazkaritza@udaleuskaltegia.eus





alkoHolaren eta drogen kontSuMo 
arduratSuari buruzko SolaSaldia
irailaren 13an, 17:30ean, euskaldun berri aretoan. 
Guraso eta herritar guztientzat zabalik dagoen hitzaldia aGiPad elkartearen eskutik.

reala vs oSaSuna     
emakumezkoen futbol partidua
irailaren 15ean, 18:30ean, azkoagain futbol zelaian. 

iii. Mendi MartXa
irailaren 16an, 07:30ean, oñatiko plazan.
oñatiko mendizale elkarteak antolatuta

ibibide luzea (32 km): 
Plaza - Garagartza - lamiategi - olate - Jaturabe - arrikrutz - kortakoagain - arendui - bellotza  
iturrigorri - urbia bideko iturria - malla - biozkorna - san Jurgi - asentzio - san martin - Plaza

ibilbide motza (23 km): 
Plaza - Garagartza - lamiategi - olate - Jaturabe - arrikrutz - kortakoagain - Gesaltza - arantzazuko 
errota - Zapiarbe - arantzazu - duru - malla - biozkorna - san Jurgi - asentzio - san martin - Plaza

irailaren 24an guztiok lekaiXoka oñatira!

KOMUNIKAZIO TALDEA
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oihana elortza oñati
Elorregitik baino ezingo da joan 
Oñatira Kilometroak egunean, 
irailaren 24an. Udanako men-
datea itxita egongo da ibilgailu 
partikularrendako. Autobusak 
bakarrik pasa ahal izango dira. 
"Gune horretan ez dago toki 
aproposik aparkalekuak anto-
latzeko eta Zubillaga aldera 
egongo dira guztiak. Bestetik, 
Udanatik etorriz gero, ibilbidea-
ren zati bat zeharkatuko lukete 
autoek, eta hori ezin da", dio 
zirkulazioaren ardura duen Ikas-
tolen Federazioko teknikari Hi-
lario Seinek. 

Guztira zortzi aparkaleku 
handi egongo dira egun horre-
tarako prestatuta. Hilarriaren 
inguruan 350 autobusendako 
tokia egongo da; antolatutakoak 
izango dira eta saihesbidetik 
joango dira zuzenean. Autoen-
dako egokitutakoen artean, he-
rritik gertuen dagoen aparkale-
kua Otadui zuhaiztikoa izango 
da; 400 bat autorendako tokia 
egongo da. Bi gune horietatik 
zuzenean sartuko dira herrita-
rrak zirkuitura. Beste aparka-
lekuak izango dira: Torreauzon 
(480 toki), Ulma Eraikuntzak 
enpresan (1.700), Fagor Show-
room gunean (200), Lana eta 
Stadler inguruan (580), Ulma 
Piping eta Mekalki aurrean (250) 

eta suhiltzaileen ondoan (600). 
Azken sei gune horietatik lotu-
ra-autobusak egongo dira herri-
gunera joateko; MUren fakulta-
te parean geldituko dira. 150 
lagun arduratuko dira zirkula-
zioaz egun horretan.

bizikletan 
Kilometroak 2017 jaia antolatze-
ko hamasei batzorde egin dituz-
te eta jasangarritasunekoak 
bidegorria erabiltzeko dei egin 
du. Bidegorritik bizikletan joa-
teko bi topagune antolatu dituz-
te: Arrasateko Eroskin eta La-
begaraietan, 10:00etan. Elorregin 
elkartuko dira 10:30ean, denak 
batera Oñatira joateko. "Insti-
tutu aurrean egokituko dute 
bizikletendako aparkaleku erral-
doi bat eta goizetik iluntzera 
arte zainduta egongo da", dio 
batzordeko Ainhoa Egurenek.

Bizikletak aparkatzeko egokituko duten tokia zainduta egongo da 20:00ak arte. o.e.

kilometroak jaira, hobe 
bidegorriz joatea
oñatira joateko sarrera bakarra egongo da irailaren 24an: elorregitik. Herri barrura 
autobusak bakarrik sartuko dira. zubillagatik herri sarreraraino 4.600 auto sartzen 
diren zortzi aparkaleku egongo dira. udana mendatea itxita egongo da egun horretan

arraSaten eta 
bergaran 
10:00etan 
elkartuko dira 
bizikletan Joateko

o.e. oñati
Oñatiko Nazioarteko Artzain 
Txakur Txapelketak eta Kilo-
metroak 2017 jaiak bat egin dute 
eta biak izango dira egun berean, 
irailaren 24an. 

Ibilbideko bigarren gunea 
da Santa Lutzia zelaia, gazte-
txoendako gunea izango da, eta 
antolatzaileek uste dute erakus-
leiho aproposa izan daitekeela. 
"Inoiz txapelketa ikusi ez dute-
nek edo txapelketa ezagutzen ez 
dutenek artzainen lana ezagu-
tzeko aukera izango dute. Bere-
ziki, gazteengana heldu gura 
genuke", esan zuten atzo, egue-
na, egindako prentsa agerraldian. 

Guztira hamabost txakur ari-
tuko dira lehian; tartean, Jose 
Mari Bengoa Urzabal oñatiarra-
ren Eder. Arrazari dagokionez, 

barietate desberdinetakoek har-
tuko dute parte. "Betiere, txa-
kurrik onenen presentzia izan-
go da", antolatzaileen esanetan. 
10:30ean hasiko da txapelketa, 
eta, gaztetxoen gunean izanda, 
Erronkako finala ere hantxe 
egingo dute gazteek. Artzain 
Txakur Txapelketari egingo zaio 
keinu finalean eta, hain zuzen, 
horri lotutako probak gainditu 
beharko dituzte.

goiz 
Txapelketa ikusi gura dutenei 
goiz joateko gomendioa egin 
diete antolatzaileek: "Aparkale-
kuak Zubillagatik Oñatira artean 
egongo dira. Handik autobusak 
jarriko dituzte erdigunera, bai-
na gero, oinez iritsi beharko 
dute Santa Lutzia gunera".

Artzain Txakur Txapelketa 
Kilometroak egunean egingo da
bigarren gunea izango da santa Lutziako zelaia; 
goizean txapelketa eta arratsaldean erronka egingo dira

Arantzazuko Amaren, Gipuzkoa-
ko zaindariaren, eguna ospatuko 
da bihar, zapatua. Aurreko ur-
teetan moduan, Gipuzkoako go-
tzainak, Jose Ignacio Munillak, 
emango du meza nagusia, 
12:00etan. Iñigo Urkullu lehen-
dakaria ez da etorriko aurten, 
baina bai Bakartxo Tejeria, Le-
gebiltzarreko presidentea. Gipuz-
koako Aldundiko eta Oñatiko 

Udaleko ordezkariak ere joango 
dira bihar Arantzazura. Baita 
euskal presoen senideak ere, Etxe-
ratek deituta, presoen etxeratzea 
aldarrikatzeko. Erromesaldia 
07:00etan abiatuko da Oñatitik. 

Bestalde, bihar Oñatitik Aran-
tzazura joateko autobus zerbitzua 
indartu egingo dute. Egun osoan 
35 plazako bi autobus ibiliko dira 
gora eta behera eta 09:00etatik 
15:00ak arte 55 plazako beste bat 
ere bai. Txartelaren prezioa be-
tikoa izango da: 70 zentimo bi-
daiako.

Autobus zerbitzua 
indartuko dute bihar 
Arantzazura joatekoLekaixoka lelopean, irailaren 

24an oñatik hartuko duen 
ikastolen festaren antolatzaileei 
harrera egin die markel olano 
diputatu nagusiak, eta festa 
horretan parte hartzeko dei egin 
die gipuzkoar guztiei. auzolanari 
ekitea "hil edo bizikoa" dela 
adierazi du markel olanok eta 
"euskararen eta aniztasunaren 
alde" dihardutenen lana 
goraipatu du. ibartzabal, artola, guridi, olano, elortza eta irizar, donostian. GiPuZkoa.eus

txantxiku ikastolako ordezkariak hartu ditu olanok 

egibar, Ugarte, agirre, Bengoa, Carrasco eta Ugarte, Santa lutzian atzo. m.a.
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kultura eta 
Hizkuntza 
politika Sailak 
(Hizkuntza 
politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

LaguntzaiLeak

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

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba elkartea
otalora Lizentziaduna 31 
20500 arrasate

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane madera.

erredakzio batzordea 
eneko azkarate, ubane madera, 
monika belastegi, mirari altube.
zuzendari komertziala 
mireia Larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

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

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

Maketazioa 
imanol soriano, aitor Lagoma.
publizitatea 
amaia mundiñano, 
ziortza martin,   
imanol elortza, Jokin 
uribeetxeberria.
administrazioa 
ane berezibar, iratxe bengoa, 
nerea artola.

Harpidetza 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

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

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

lege gordailua: ss-965/2014
iSSn: 2174-369x
tirada: 19.000 ale
difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

UnAi BUsTUriA

marrazkiz
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arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

Urteroko matraka izan ohi da, udan, gertakari esanguratsuen 
faltan, ez diren lekuetatik ere berriak asmatzen dituztela 
komunikabideek.

Abuztua bero joan den arren, asmakizunen jokoa ez da 
makala izan aurten ere.

Egun batetik bestera hasi ginen turismofobiaz berbetan. Bere 
horretan zentzugabeko hitza, turismo eredu konkretu baten 
biktima direnak kriminalizatzeko prestatu, orkestratu eta 
zuzendutakoa. 

Baina lortu dute denok zulatutako gurpilez eta pintadez 
berba egiten jartzea, espazio publikoaren pribatizazioaz, kate 
handien lobbyen interesez edo hiri ereduaren ingurukoez 
beharrean.

AEBetako Charlottesvilleko irudiak ere ikusi ditugu. 
Amerika berriz handi egin nahi duten horiek, bandera 

konfederatu eta naziekin, 
arma eta zuziekin, aspaldi 
ikusi dugun gorroto agerraldi 
pelikuleroenean. Azal zuriak 
eta denak ez esatearren 
gehienak, gizonak, euren 
diskriminazioaz kexu. Ederra 
paradoxa! Eta hango 
presidentea ikusi-makusika 

hasi zaigu, supremazisten alt-right-aren parean alt-left 
terminoa asmatu eta bi mugimenduak parekatuz.

Bartzelonako atentatuen ostean, gertaera eta kausen 
inguruan baino gehiago, hizkuntzaren kalapitarekin lotutakoak 
izan dira titular. 

Txio batean irakurri bezala, katalanek, komunikatzeko 
beharrean, espainiarrak zirikatzeko bakarrik omen darabilte 
katalana. Nolakoak garen hizkuntza gutxituetako hiztunok, 
beti handiak diskriminatzen! Españolfobia, sare sozialetan 
irakurritako berba. 

Hitz hutsen bidez eztabaidak desbideratuz, borreroak biktima 
eta biktimak borrero gisa errepresentatzen dituzten mezuak 
errepikatuz, ikuspegi kritiko oro kriminalizatzea bilatzen duen 
hiztegia normalizatzen dugu. Esan feminazioi, bestela, 
andre-gizon denontzat eskubide berak aldarrikatzea eta mundu 
justuago baten alde aritzea, Polonia inbaditzearen parekoa ez 
dela azaldu behar izaten dugu eta.

Poloniaren 
inbasioa

zabaLik

irAiTz Agirre ArAngUren

ikuSpegi kritiko oro 
kriminalizatzea 
bilatzen duen 
Hiztegia 
normalizatzen dugu

'Dreamers'

miren AmUrizA

Https://Labur.eus/rViu7

Esna dagoela amets egiten 
duena omen ameslaria, 
gogoan darabiltzan ideiak 
(gertagaitzak edo 
errealitatetik urrun samar 
daudenak) benetan gauzatzea 
posible dela irudikatu ohi 
duen hura.

Amets batzuk, izan ere, ez 
dira fantasia besterik. 

Manta-arraia batek zerua 
hegan zeharkatzea adibidez, 
edo gerra bat itzaltzea, sute 
bat balitz lez, euria egiten 
duen bakoitzean. 

Beste batzuk helburuak dira 
fantasiak bainoago.

Hain ikasketa egitea edo 
hain mendi-gailur zapaltzea, 
esaterako. 

Helburu lorgarria gehi    
bat, geure bidetxoak  
zabaltzen joateko, horixe 
proiektatu behar genuela 
esaten zigun irakasle      
batek. 

Ametsak, helburuak, 
paseatzera atera behar dira 
eta lantzean behin haizeak 
astin ditzan utzi, herriko 
jaietan osabak erositako 
heliozko globoa zerura   
askatu zuen umearen  
antzean.

Ameslari, dreamer, hala 
esaten diete paperik gabeko 
haur eta nerabe 
estatubatuarrei.

Mexikarrak omen gehienak, 
El Salvador, Guatemala eta 
Hondurasekoak ere bai. 

Barack Obamak adin 
txikikook babesteko programa 
bat abiatu zuen, ikasteko eta 
lanerako bisak ematen 
zizkieten. 

Ordea, Donald Trumpek 
bertan behera utzi du eta 
ondorioz, 800.000 bat gaztetxo 
daude deportatuak izateko 
arriskuan. 

Globoak lehertu ere egiten 
direla batzuetan, alanbrezko 
hesietan trabatzean,   
adibidez. 

Izango ahal dute ameslariok 
beren helburuak gehi bat 
lantzen jarraitzeko adina 
irudimen eta babes.

Handik eta Hemendik
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mireia bikuña bergara
Irailaren 30ean hasiko duen 
txapelketarako bidean, 
geldialdia egingo du Gipuzkoa 
Basketek Bergaran. 
Lagunartekoa jokatuko du 
Labegaraietan, eta "gogotsu" 
datozela dio Sergio Gartziak, 
bigarren entrenatzaileak.
euskal koparen ostean, bigarren 
lagunartekoa duzue bergarakoa. 
zein puntutan dago taldea? 
Bi aste daramagu lanean eta 
ez gaude fin oraindik. Lan 
fisikoa egiten dihardugu, 
txapelketara egoera onean 
heltzeko. Gainera, 
selekzioarekin jokatzen 
dauden jokalariak falta 
ditugu, eta Bergaran ere ez 
dira egongo. Hortaz, Easoko 
jokalari gazte askorekin 
jokatu beharko dugu.
Chery, Clark, norel, Fakuade, 
Maiza, perez... jokalari berri asko 
dituzue. nolakoa izan da 
egokitzapena? 
Lana eskatzen duen prozesua 
da. LEB mailatik datoz 
gehienak. Euren taldeetan 
izarrak izan dira, baina GBCn 

beste paper bat izango dute. 
Kontziente dira eta euren 
jarrera bikaina izan da orain 
arte. Norberak jokatzeko 
modu bat dauka, eta guztiek 
ohitu beharko dute taldearen 
estilora.

eta zein da gbCren estiloa? 
Defentsan lan sendoa eta 
serioa egin, eta erasoan 
erritmo azkarra eta bizia. 
Hori izan da betidanik gure 
estiloa, eta horrekin jarraitu 
gura dugu. 

jokalari berriak, errefortzuak, 
beharrezkoak dira aCb ligan 
lehiakorrak izateko? 

Bai. Ezinbestekoak. 
Gipuzkoa Basketek ez dauka 
punta-puntako taldea osatzeko 
ahalmen ekonomikorik. 
Hortaz, LEB mailako 
jokalariak dira gure helburua. 
Euren taldeetan erreferente 
izan direnak eta ACB ligan 
euren maila erakutsi gura 
dutenak. Ikasteko gosea duten 
jokalariak.

Eta, taldea indartu arren, 
badakigu ez dela batere erraza 
izango lehiakor izatea. 
Saskibaloiaren elitean 
mantentzea ez da samurra 
izango. 
Helburua maila mantentzea da? 
Bai. Oinak lurrean ditugu eta 
badakigu zein den gure muga. 
Lana, lana eta lana.
porfi Fisac entrenatzaileak esan 
du gbC "familia bat" dela. ados? 
Bai. GBCren barruan 
pertsonak gaude: jokalariak, 
zaleak, zuzendaritzakoak, 
langileak... Denok bide berean 
egin behar dugu lan. Noski, 
zaleen babesa oso 
garrantzitsua da guretzat.
eta, txapelketa hasteko, kanaria 
Handia, hilaren 30ean. 
Ligako oilarretako bat da. 
Aurkari gogorra, baina, 
guztien kontra jokatu beharko 
dugunez... Ea, bada, hasiera 
ona egiten dugun.

gBCko bigarren entrenatzaile Sergio gartzia. GiPuZkoa baskeT

"Taldea indartu arren, zaila 
da ACBn lehiakorra izatea"
Sergio gartzia gipuzkoa basket-eko bigarren entrenatzaiLea

protagonista Hau be badogu!

Aldeko 72 botorekin eta 11 
abstentziorekin, Kataluniako 
parlamentuak urriaren 1ean 
independentziarako 
erreferenduma egiteko legea 
onartu zuen eguaztenean. 
Horrela, #Parlament, 
#Catalunya, #referendum eta 
#CatalunyaSi traolak trending 
topic izan dira sare sozialetan 
aste osoan zehar. Urrian 
bozkatzera deituta daude, 
beraz, kataluniarrak.

Kataluniako 
erreferenduma hizpide

Kulturateko areto nagusia 
lepo bete zen martitzenean 
kazetariaren hitzak entzuteko:

@AneIrazabal: "Mila esker 
etorri zareten guztioi, halako 
berotasuna sentitzeak ez du 
preziorik! @AEDelkartea      
@Kulturate #yihadismoa".

@EnekoAL: "Gauza 
interesgarri asko esan zituen 
Ane Irazabal kazetariak 
solasaldian. Kulturate goraino 
beteta, txalo artean bukatu 
zen saioa".

Ane Irazabalek ikusmin 
handia sortu du

Oporrak eta udako jaiak 
bukatzen doaz, baina 
azkeneko festek ere 
oihartzuna izan dute sarean. 
Besteak beste, #Lekeitio 
trending topic izan da asteon, 
estatu mailan, martitzenean 
Antzara Eguna izan zelako. 
Kritika ugari ere izan zituen 
festak sare sozialetan, 
animalien aurkako –antzaren 
aurkako– tratu txarrak salatu 
dituzte-eta hainbat 
erabiltzailek. 

Udako jaietako azken 
hitzorduak

Elkartasun 
kontzertu berezia

Bergarako hainbat 
herritarren eta Debagoieneko 
SOS Arrazakeriaren 
ekimenez, kontzertu berezia 
gertatzen ari dira urriaren 
28rako. Alfredo Gonzalez 
Chirlaquek zuzentzen duen 
orkestrak ekitaldirako propio 
moldatutako piezak eskainiko 
ditu eta horietako bat izango 
da Suad Bushnaq 
konpositorearen Ghadan 
(Tomorrow). Orkestrarekin 
batera hainbat bakarlari 
ariko dira kantuan –Aitor 
Garitano, Maria Izaga…–. 
Batutakoa Ekialde Hurbileko 
gatazketatik ihesi doazen 
errefuxiatuentzako izango da.

iturri onetik

Autobusen 
ordutegia irakurri 
ezinda
Goienako bulegoetara etorri da 
herritar bat, Musakolatik, 
kexa batekin, eta egoera 
irakurleekin partekatu nahi 
izan du. "Herriko autobusa 
hartzea ez pentsa erraza denik. 
Apustua egin beharko lukete 
erakundeek hau dena errotik 
konpontzeko. Tartean, 
behintzat, gainetik jarritako 
paper batzuk izan daitezke 
irtenbide probisionala. 
Euritarako plastiko batekin 
lagunduta", dio.

u.m.

gora eta beHera
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OPEL CROSSLAND X BERRIA

aniMatu eta
zatoz ikuStera! OPEL INSIGNIA BERRIA

San Andres Auzoa 10-D • Tel.: 943 77 30 10

Nola erabili, aukerarik 
ez badago?

JoxemAri mUxiKA ArrieTA
arrasate

Euskararen ezagutza mailak 
gora egin arren erabilera 
behera egiten ari dela eta, 
"nola hobetu euskararen 
erabilera?", galdetzen du Jose 
Luis Madinagoitiak 2017-09-
01eko GOIENAko bere 
artikuluan. Galdera honi 
erantzunez, hurrengo 
proposamena luzatzen du, 
"bakoitzak bere buruari 
galdetzea zer egin dezakeen 
bere inguruan erabilera 
hobetzeko eta erantzuna 
aplikatzen hastea", honekin 
batera Joxean Arzeren esaldia 
gogoratuz: "Hizkuntza bat ez 
da galduko ez dakitenek 
ikasten ez dutelako, dakitenek 
erabiltzen ez dutelako baizik".

Nahiz eta hainbat 
hamarkadatan zehar euskara 
erabiltzailea izan den jende 
asko ezagutzen dudan, 
pertsona hauek lagun edo 
familia girotik irtetean 
gaztelaniaz egitera bultzatu 
edo derrigortuak izan dira. Ez 
dut dudarik irakurleak ere 
antzeko egoeraren bat bizi 
izango zuenik; izan ere, 
erakundeekin harremanak 
edukitzean –lantokian, 
antzerki edo zineman, 
telebista edo 
komunikabidetan, kirol 
elkarteetan...–, ia guztiek 
gaztelaniaz funtzionatzen dute 
ia erabat. Horrenbestez, 
euskara hiztunak zokoratuak 
geratzen dira.

Egoera honetan gure 
neska-mutikoei euskaraz 

egiteko ardura eskatzea 
lotsagabekeria ere bada.

Batzuek esango duzue ez 
dela horrenbesterako, baina 
esandakoa ez dela horrela 
pentsatuz gero, erakuts 
egidazue, mesedez. Zenbat 
erakundek darabilte euskara 
jarduera edo lan-hizkuntza 
moduan Debagoienean? 
Argitu dezagun ea zein 
hizkuntzatan funtzionatzen 
duten; badugu euskara 
erabiltzeko aukerarik?

Boluntario bila

xABier Jorrin
caritas debagoiena

debagoiena

Caritasek eta Sarea 
Fundazioak kudeatutako 
Bidean proiektua pasa den 
uztailaren 10ean martxan 
jarri zen Arrasateko Kataide 
poligonoan. Urteak dira 
Caritas bazterkerian  
daudenei laguntzen lan egiten 
duela.

Bidean proiektuaren 
helburua da bazterkerian 
dauden debagoiendarrei 
gizarteratze eta laneratze 
prozesuan jarraipen 
pertsonala egitea. 
Horretarako, formakuntza 
prozesua du oinarri.

Boluntarioak sustrai gogor 
eta garrantzitsuak dira 
Caritasentzat. Boluntarioei 
esker, aurrera egiten du 
egunero formakuntzako arlo 
ezberdinetan: erdarazko 
ikastaroak, pertsonen harrera 
eta jarraipen pertsonalizatua, 
sukaldaritza ikastaroak, 
informatika ikastaroak, 
administrazio lanak...

Ikasturte berria hasita eta 
Bidean proiektuaren 
formakuntza alorra indartu 
nahian, debagoiendarrei 
deialdia egin nahi dio 
Caritasek, boluntarioak behar 
dituelako. Interesatuok 
irailaren 15a baino lehen 688 
68 31 93 telefonora deitu edota 
a.juldain@sarea.com helbidera 
idatzi dezakete.

Aurten

miKele lAndA
Https://Labur.eus/qo79o

Gutako askorentzat irailean 
hasten da urtea. Udaberrian 
uda osteko planak antolatzen 
hasten zarenero zuzendu behar 
izaten duzu zeure burua, 
"datorren urtean, bueno 
kurtsoan, apuntatuko naiz 
yoga klaseetara" edo "datorren 
urtean, bueno kurtsoan, 
Bartzelonara joango naiz 
bizitzera", "Datorren urte, 
bueno kurtsora arte!".

Urteak hasiera bakoitzeko 
ospatuko balira, zenbat izango 
zenituzke? Zenbat urte izan 
ditu 2017ak dagoeneko? Logika 
horri tiraka, guztiok 
denboraren sailkapen 
berberak mugatuta bizi ordez, 
norberak hamabi mahats 
aleak zeren arabera jan 
erabaki beharko luke, ezta? [...]

Ni urte sailkapen taldeei 
dagokienez "praktikoen" 
artean kokatzen naiz. Ingurura 
begiratuta esango nuke asko 
garela multzo berean sartu 
beharrekoak. Guretzako 
orainaren eta betebeharren 
artean distantzia jartzeko balio 
dute urte berriek. Egunen 
kopurua handitzen ez den 

arren, urte batetik besterako 
distantziak handiagoa dirudi. 

Urrunago ikusten dugu, 
beraz, datorren urtea biharko 
eguna baino, nahiz eta 
segundo kopuru berberera 
egon daitezkeen.

Gaur hasi da niretzako 
datorren urtea. Larrepetiten 
astero idazteko proposamenari 
baiezkoa eman nionean 
zehaztu zen nire egutegi 
propioaren muga. Hortaz, urte 
berri on esatea besterik ez zait 
geratzen!

Inuzenteegi

JoKin lABAien 
Https://Labur.eus/yrb67

Adinean aurrera goazela 
izango da, esango luke 
norbaitek. Gero eta errazago 
petraltzen garela, alegia, baita 
gai hutsalek eraginda ere. 
Gero eta okerrago daramat nik 
puntualtasunik eza. Eta, 
oraingoan, ez naiz lagunekin 
jarritako hitzorduaz edo 
laneko bileraz ari. Horiek 
jasan ditzaket, hortzak 
estuturik, neurri batean. 
Baina lotsagabekeria 
telebistako emanaldietara ere 
iritsi da. [...] Denbora asko da 
eguneko emanaldi nagusietako 
asko beranduegi hasten direla 
iruditzen zaizula, komeniko 
litzatekeela prime time-aren 
ordutegia moldatuko lukeen 
hausnarketa egitea. Adar jotze 
hau, baina, gehiegizkoa da.

Hasi orduko, nazkatuta 
zaude. Imajinatzen duzu ez 
zarela bakarra. Deigarria da, 
gainera, atzerapen hori telesail 
baten estreinaldiari lotuta 
egotea. Badirudi, telebista 

kateetako arduradunak ez 
daudela ikusleak haien 
eskaintzara gerturatu eta 
lotzearekin arduratuta. 
Mezuak gizenduko dituzte 
gero, errukia edo sortu 
nahian, haien lana egiteko 
azkenaldian dauzkaten 
zailtasunak adieraziz. 
Praktikan, ordea, 
ikus-entzuleekiko errespetu 
gutxi adierazten dute. Umore 
on samarrez eramaten 
genituen, garai batean, 
emanaldien une gorenetan 
txertatzen zizkiguten 
iragarkien tarteak. 

Jasaten genituen, gerora, 
hasteko minutu erdiz 
iragarkietara joan eta, mamira 
itzuli bezain laster, berriro ere 
halako tarte luzeak txertatzea. 

Orain, ordea, denak batera 
egiten dizkigute, bata hasi, 
bestea jarraitu eta hirugarrena 
bukatzeko. 

Emanaldia, horrela, gauerdia 
ongi gaindituta amaituko da. 
Eztabaidaren muinean ez dago 
iragarkien gaia, ezpada 
ikus-entzuleekiko begirunea 
eta iragarkiak txertatzeko 
modua.

Gaurko hau, berez, 
asteartean Antena3 katean 
estreinatu zuten El incidente 
telesailari eskaini nahi nion. 
Besteak beste, aktoreetako bi 
donostiarrak direla kontuan 
izanda, gai egokia izan 
zitekeen. Aipatu nahi nituzke 
lehen ataleko irudi ederrak, 
zalantzazko efektu bereziak eta 
istorioaren sinesgarritasuna 
kolokan jartzen zuten hainbat 
gertakari muturreko. 
Inuzenteegi sentiarazi 
ninduten horretarako.

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
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Jokin bereziartua arrasate
Ia hamar urtez antolatu barik 
egon ostean, bueltan dator Erdi 
Aroko azoka. Zapaturako eta do-
mekarako egitaraua prestatu du 
Udal Gobernuak kontratatu duen 
Bartzelonako Pegasus enpresak. 
"Arrasate dinamizatu eta herri-
rako pizgarri" izan dadin antola-
tu dute, gaur egungo mota horre-
tako azokak garai baten egiten 
zirenak baino osatuagoak direla 
esateaz bat. "Erdi Aroko azoka 
dagoeneko ez da salmenta postu 
hutsen azoka. Gaur egun, ikuski-
zunak, musika, umeendako taile-
rrak eta ipuin kontalariak eskain-
tzen ditu, besteak beste. Pegasus 
enpresak zapatu gauerako espek-
takulu ikusgarri, koloretsu eta 
zaratatsu bat ekarriko du, adibidez", 
adierazi du Turismo zinegotzi 
Victoriano Fuentesek. 

taldeen zerrenda luzea
Companyia Del Foc taldearen 
zapatu gaueko (23:00) piroteknia 
ikuskizuna izango da hori, ikus-
kizunen arteko plater nagusia. 
Hala ere, animazio taldeen ze-
rrenda luzea da: pertsonaia mi-
tologikoak antzeztuz kalejira 
ikusgarria egiten duen Teatra-
kalakalle; umore klabean an-
tzerkia egiten duen Cia La Que 
Tu Me Haces; Portugalgo bost 
musikariz osatutako Sons Da 
Suevia; dantza egiptoar tradi-
zionalak egiten dituen eta nor-
berari birak ematen errekorra 
duen Emad Selim sufi dantzaria; 
Testa izeneko fakirra; eta ipui-
nak euskaraz kontatzen dituen 
Amalurra, besteak beste. 

Denbora luzea pasatu da Erdi 
Aroko azokaren azken edizioa 
egin zenetik, eta, beraz, ikuste-
ke dago herritarrek nola eran-
tzungo duten. Hala ere, Fuentes 
itxaropentsu dago: "Espero dugu 
ondo irtengo dela, jendeari gus-

tatuko zaiola. Erdiko kalea, Itu-
rriotz eta Seber Altube plaza 
lotuko ditu ibilbideak. Adibidez, 
Seber Altube plazan egongo dira 
tailerrak eta erretegiak… Azoka 
polita geratuko dela uste dut, 
herritarrek gozatzeko moduko 
ikuskizun polita izango da".

aurrekontutik kentzeko eskaera 
Bestalde, EH Bilduk Erdi Aroko 
azoka 2017ko udal aurrekontutik 
kentzeko eskaera egin zuen, Erdi 
Aroko azokak "beste lanketa 
bat" behar duela iritzita.

zapatua, irailak 9
11:00 azokaren irekiera
11:30 inaugurazio kalejira, 

konpainia guztiekin
12:00 azokaren inaugurazio 

pregoia
12:15 ipuin kontalaria euskaraz
12:30 sufi dantza
13:00 Xaribari kalejira
13:15 ipuin kontalaria euskaraz
13:30 Fakirraren ikuskizuna
13:45 eskaleak
14:00 musika animazioa
18:00 musika animazioa
18:15 ipuin kontalaria euskaraz
18:30 kalejira, siesta-ostekoa
18:45 sufi dantza
19:00 Jentila vs kristaua
19:15 Fakirraren ikuskizuna
19:30 musika animazioa
19:45 ipuin kontalaria (euskaraz)
20:00 Gerlarien klana
20:30 sufi dantza
21:00 Zalduna eta ezkutaria
21:30 Fakirra suaz
22:00 su ikuskizuna
22:30 musika animazioa
23:00 Piroteknia ikuskizuna: 

Companyia del Foc. 

domeka, irailak 10
11:00 azoka zabaltzea
11:30 musika animazioa
11:45 ipuin kontalaria euskaraz
12:00 kalejira ikusgarria
12:15 Farina kantaria eta  

Sultan izeneko bere tximino 
talismana

12:30 sufi dantza
12:45 Fakirraren ikuskizuna
13:00 Xaribari kalejira
13:15 ipuin kontalaria euskaraz
13:30 musika animazioa
13:45 Zalduna eta ezkutaria
17:00 musika animazioa
17:15 ipuin kontalaria (euskaraz)
17:30 Fakirraren ikuskizuna

17:45 kalejira, siesta-ostekoa
18:00 Txotxongiloa: El avaro 

avariento
18:15 musika animazioa
18:30 sufi dantza
18:45 ipuin kontalaria (euskaraz)
19:00 Gerlarien klana
19:30 Fakirraren ikuskizuna
19:45 sufi dantza
20:00 eskaleak
20:15 musika animazioa
20:30 suzko kalejira

zapatuan zein domekan

Haurren txokoa
Goizean 11:00etatik 14:00etara 

eta arratsaldean 17:00etatik 
21:00etara

lanbide tailerrak
Goizean 11:00etatik 14:00etara 

eta arratsaldean 17:00etatik 
21:00etara

erdi aroko ikuskizunak
Goizean 11:00etatik 14:00etara 

eta arratsaldean 17:00etatik 
21:00etara

erdi aroko azoka: ekintzen egitaraua

Companyia del Foc-en ikuskizuna. 

"Salmenta postu 
hutsez harago"  
doan azoka 
gaur muntaketa lanak amaitu ostean, bihar irekiko da 
erdi aroko azoka; postuez gain, tailerrak eta ikuskizunak 
nabarmenduko dira pegasus enpresaren eskaintzan

arraSate    11

PLAZAKO DANTZA
TRADIZIONALA 

URRIA - mAIATZA / Hasiera: Urriak 2
1. maila: Astelehena 18:00

Dantza-txokoa: Astelehena 19:30

Informazioa eta izenematea:
• AED: 943 77 12 28 / aed@aedelkartea.com
• Gazte Bulegoa: 943 25 20 65 / gaztebulegoa@arrasate.eus

Laguntzaileak:Antolatzailea:

lotuan – soltean - jauziak – ingurutxoak – kontradantzak 
mutildantzak - plazako dantzak – sokadantzak…

Ikus egitarauak: www.herrixadantzan.eus

Josetxo aranzabal
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ARRASATEKO 
MUGIKORTASUN 
ASTEA 2017
“Mugikortasun garbia, partekatua eta adimenduna”

Irailaren 16tik 22ra

(*) BIRZIKLETA azoka - 
•	 Zer	batuko	da:	Egoera onean dagoen edozein material. Edozelako 

bizikletak, mendikoak, paseokoak, errepidekoak, haurren bizikletak, 
trizikloak, kaskoak, belozimetroak, gurpilak, eskularruak, maillotak... 

 Materiala garbi eta egoera onean ekartzea eskatzen da. (Patinak eta 
patineteak ez dira jasoko)

•	 Noiz	eta	non	batuko	da	materiala:  Udal Azokan 
	 	 Irailaren	9an,	zapatua		11:00 – 13:00

	 Irailaren	12an,	martitzena,	eta	14an,	eguena
   11:00 – 13:00 - 17:00 – 19:00

•	Salneurria	jabeak	jarriko	dio	
•	Saltzen	ez	den	materiala	eta	saldutakoaren	zenbatekoa	jabeari	itzuliko	

zaio irailaren 21an, eguena 17:00 - 19:00 Udal Azokan. 

EGITARAUA
 Irailak 16 Zapatua

• BIRZIKLETA AZOKA – Bigarren eskuko bizikleta azoka             
Mondragones kalean, azokan. 11:00–14:00   

      (*) Noiz eta nola batuko den materiala

• ERAKUSKETA  
 - MUGITU ZAITEZ BIZIKLETAZ. Mondragones kalea. 
   11:00-14:00. Paseoko bizikletak, tolesgarriak, eletrikoak
• AEROGRAfIA  

 - Aerografia teknikaren bidez kaskoak eta bizikletak margotuko  
          ditugu. Ekarri zurea eta pertsonalizatu egingo dizugu!

 
 Irailak 17  Domeka
• BIZIKLETA BIRA Irteera:	Seber	Altube	plaza	11:00
   10 kilometroko ibilbidea herrian zehar.
    Wikiloc-en ibilbidea: “Bizikleta bira Mugikortasun Astea 2017”
    Bideoa: https://www.relive.cc/view/1167536926

 Irailak 20  Asteazkena
• “Emakumeak bizikletan – Bizikume” proiektuaren aurkezpena. 

Kultur ate – Areto nagusia 19:00 (Hizlaria: Erkuden Almagro)

 Irailaren 16tik 22ra  
• Mugikortasun adimentsua informazio kanpaina
   Informazioa http://www.arrasate.eus webgunean
• “Eskolara Oinez” esperientzia: 

5. mailako ikasleekin eskola bideak oinez goizero; “Ausolan”en 
eskutik hamaiketako osasuntsua banatuko da ostiralean

HIRI BUSA 
Irailaren 16tik 22ra, hiri busa DOAN.

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

DOAKOA

J.b./e.a. arrasate
"Urtebete egon gara zain. Pozik 
gaude gimnasio berria martxan 
dagoelako; 30 makina daude, 
denak berri-berriak eta moder-
noak. Herritarrei dei egiten die-
gu etorri eta makinak proba 
ditzaten", adierazi du Ander 
Garaik, Kirol zinegotziak. Ga-
rairen arabera, Musakolako 
gimnasioan jende larregi ibiltzen 
da, bereziki arratsaldeetako zen-
bait ordutan, eta horri erantzu-
na emateko asmoz ireki dute 
Uarkapekoa: "Gimnasio handia 
behar genuen, eta, horrez gain, 
bagenekien herriko erdigunean 
ez genuela halako kirol zerbi-
tzurik. Uarkapeko kirol eraiki-

nari ez genion behar zuen pro-
betxua ateratzen, eta orain, 
espero dugu buelta emango 
diogula egoera horri".

135.000 euro, esleipenetan
Uarkapeko eraikinaren kudea-
keta modu integralean eraman-
go du Egoitek enpresak 2018ko 
uztailera bitartean. Lan horre-
tarako Arrasateko Udalak 80.000 
euro bideratuko ditu eta uztai-
lean lehiaketa publikora irtengo 
da berriro.

Aldiz, gimnasioko makineria 
berria erosteko BH enpresa kon-
tratatu du Udalak, 55.000 eurotan; 
makinen mantentze-lanez BH 
enpresa arduratuko da.

abonuak, gainkostu barik
Musakolako kiroldegian eremu 
lehorreko edo plus abonua duten 
erabiltzaileek doan erabili ahal 
izango dute gimnasio hau. "Egin 
behar den gauza bakarra da 
txartela aktibatu. Gertuko edo-
zein txartel erabil daiteke: Kul-
turaterako Izenpe txartela, Lu-
rraldebuskoa, Osakidetzakoa... 
Halako txartelik ez duenak bost 
euro ordaindu beharko du txar-
tela eskuratzeko", dio Garaik.erabiltzaileak, makina berriak probatzen. Jokin bereZiarTua

uarkapeko gimnasio 
berriak ireki ditu ateak
astelehenean eta martitzenean ate irekiak egin zituzten eta eguaztena ezkero 
erabilgarri dago, ohiko ordutegian, hau da, astean zehar 06:30etik 21:00etara eta 
zapatuetan, 09:00etatik 14:00etara; jendetza bildu zen irekiera egunean

Lierganes herrian egingo dute 
hamarretakoa eta gero, bisita 
gidatua jasoko dute. Ondoren, 
Islara joango dira eta han baz-
kalduko dute. Itzuleran, berriz, 
Castro Urdialesen egingo dute 
geldialdia. Datorren astelehenean 
banatuko dituzte autobuserako 
txartelak, 11:00etan. Plazak libre 
badaude, gainontzeko erretira-
tuak ere joan ahal izango dira.

Kantabriara irteera 
irailaren 14an, 
Abaroak antolatuta

Mendekotasuna duten pertsonen 
zaintzaileei zuzendutako ikas-
taroak emango ditu Aitziber 
Gine psikologoak urriaren 3an, 
10ean, 17an, 19an, 24an eta 31n. 
Kulturateko Loramendi gelan 
izango dira saioak, 15:00etatik 
17:00etara, gazteleraz. Izena ema-
teko, udaletxean edota BAZen 
bulegoetan, irailaren 18a baino 
lehen. Plaza mugatuak dira.

Zaintzaileendako 
ikastaroak izango 
dira urrian
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inaugurazioa!
irailak 15

Moda, zapatak, poltsak 
eta osagarriak

dena 12€tan
etxetxikiak 1 arrasate

Birzikleta Azokarako material 
bilketa, bihartik aurrera
berrerabilpena eta birziklapena sustatzeko helburuarekin 
antolatutako azoka irailaren 16an izango da

imanol beloki arrasate
Mugikortasun Astea irailaren 
16tik 22ra bitartean izango da, 
eta lehenengo ekintza Arrasa-
teko Birzikleta Azoka izango da, 
irailaren 16an, zapatuan. Berre-
rabilpena eta birziklapena sus-
tatzeko helburuarekin antolatu 
den egitasmoa da, eta bizikleta-
ren erabilera sustatzeko ere 
balioko du, bide batez.

Birzikleta Azoka irailaren 16an 
izan arren, horren aurretik, 
bigarren eskuko bizikleta mer-
katuan salduko diren materialak 
batzeko ordutegia honako hau 
izango da: irailaren 9an, 11:00eta-
tik 13:00etara bitartean; irailaren 
12an, 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 19:00etara; eta irai-
laren 14an, 11:00etatik 13:00eta-
ra eta 17:00etatik 19:00etara. 
Antolatzaileek adierazi dute 
azken egunean baino gehiago, 
materiala lehenbailehen erama-

teko, azoka egunari begira dena 
hobeto antolatuta izateko.

egoera onean dagoen materiala 
Materiala eramaten duenak ja-
rri beharko dio eramandakoari 
salneurria eta egoera onean da-
goen edozein material batuko 
da. Mota ezberdinetako bizikle-
tak, mendikoak, paseokoak, 
errepidekoak, haurren bizikletak, 
trizikloak, patinak, patineteak, 
kaskoak, gurpilak… Materiala 
Azoka Plazan batuko da, eta 
azokan saltzen den materialaren 
dirua jabeari emango zaio. Sal-
tzen ez den materiala, berriz, 
bueltatu egingo zaio jabeari. 

Azokaz gain, bizikleta pertso-
nalizatzeko aukera ere egongo 
da, aerografia bidez margotuz. 
Mondragones kalean, bestalde, 
bizikleten erakusketa egingo 
dute, goizean, Lizarralde Kiro-
lak-ek eta Forumek.

Ibai-Arte merkatari elkarteak 
antolatutako udaberri-udako 
Merkemerkaua, Arrasateko 
stock azoka, gaur eta bihar izan-
go da. Aurten, berrikuntza na-
gusia da gaur, egubakoitza, 
saltokiak 16:30etik 20:00etara 
bitartean aterako direla. Bihar, 
zapatua, berriz, 10:00etatik 
20:00etara eten barik egongo 
dira irekita saltokiak.

Bi egun hauetan saltokiek ka-
lera aterako dituzte denboraldi-
ko produktuak prezio murriz-
tuetan, produktuak saltoki au-
rrean eskainita. Aurten, 33 
merkatarik hartuko dute parte 
azokan, eta kaleetan zehar mu-
sika egongo da egun osoan, giroa 
alaitzeko eta herritarrak kalera 
irten daitezen.

Ordainketak, berriz, eskudi-
rutan egin beharko dira, eta 
gerturatzen den orok deskontu 
eta eskaintza paregabeez goza-
tzeko aukera izango du.

Aste bukaera honetan 
izango da 
Merkemerkaua

Herrikideei 
elkartasuna
27 arrasatear, Zarauzko eta 
Gasteizko beste 30 bat 
herritarrekin batera, Parisen izan 
dira asteon Julen mendizabal eta 
kepa arkauz preso arrasatearren 
eta beste lau pertsonaren kontrako 
epaiketan. atzo eguerdian irten zen 
epaia: mendizabali zazpi urteko 
espetxe zigorra ezarri diote eta 
arkauzi sei urtekoa, eTako aparatu 
logistikoko kide izateagatik. 

arrasaTeko sorTu
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maite txintxurreta arrasate
Saskibaloiko EBA mailako Oin-
txe MU gizonezkoen taldeak 
asteburuan ekingo dio Euskal 
Kopari. Denboraldi-aurreko txa-
pelketa honetan, maila horretan 
diharduten euskal talde guztiek 
hartzen dute parte. Honako hauek 
dira bost talde horiek: Mondra-
gon Unibertsitatea, Biok2 Ordi-
zia Saskibaloia, Santurtzi Sas-
kibaloi Kluba, Easo eta Zarautz 
ZKE, hain zuzen. 

Horrez gain, baina, zapatuan 
lagunarteko beste partidu bat 
izango dute; jardunaldi bikoitza, 
beraz. Hagetmau Doazit Chalos-
se talde frantziarra hartuko dute 
Iturripen iluntzeko zortzietatik 
aurrera, taldearen aurkezpen 
partiduan. Frantziako NM2 mai-
lan dihardu talde horrek, he-
rrialdeko laugarren mailan, 
alegia. Arrasatearrek aste pare 
bat baino ez daramatzate entre-
namenduetan, eta oraindik tal-
deko aldaketetara ohitzeko la-
netan dihardute, baina, "beti 
bezala", lehiakortasuna erakutsi 
eta irabaztera aterako dira, Josu 
Larreategi entrenatzaileak adie-
razi duenez.

Bada, aipatu bezala, zapatuko 
hitzorduaren ostean hurrengo 
egunean bertan ekingo diote 
talde euskaldunen arteko lehia-
ri. Euskal Kopako lehen fase 

horretan talde guztiek guztien 
aurka jokatuko dute, lehenik, 
eta gero, sailkapeneko lehen bi 
sailkatuek finala jokatuko dute. 
Final hori partidu bakar batera 
jokatuko dute, eta irailaren 30ean 
edo urriaren 1ean izango da. 

Bada, Larreategik entrenatzen 
duen taldeak Easoren aurka 
jokatuko du lehen jardunaldia, 
domeka honetan. Etxean joka-
tuko dute, Iturripen, 18:00etan 
hasita.

lehen faseko hitzorduak 
Bada, lehendabiziko fasean, ho-
nako hauek izango dira astebu-
ru honetako partiduaren osteko 
gainontzeko hitzorduak: hurren-
go asteburuan, zapatuan, Zarau-
tzen kontra jokatuko du bisita-
ri moduan. Hirugarren jardu-
naldian, berriz, MUk Santurtzi 
izango du aurkari, eta orduan 
ere bisitari izango dira. Lauga-
rren jardunaldian atsedenaldia 
izango dute Josu Larreategiren 
mutilek, eta, bukatzeko, lehen 
faseko bosgarren eta azken par-
tiduan Biok2 Ordizia taldea har-
tuko dute etxean.

denboraldi-aurreko lanak
Zapatukoa bezalako lagunarteko 
partiduak zein Euskal Kopa be-
zalako denboraldi-aurreko txa-
pelketak ondo etorriko zaizkie 

Josu Larreategiren mutilei. Izan 
ere, entrenatzaileak nabarmen-
du duen moduan, oraingoz, lau 
fitxaketa berri egin ditu taldeak 
–Baskoniako harrobitik igaro 
diren lau gasteiztar: Mikel Bas-
terra, Josu Andres, Diego Lopez 
eta Simon Mancebo–, eta "elkar 
ezagutzeko" astia behar dute 
orain: "Iaz jokalari guztiak etxe-

koak ziren, baina orain aldake-
ta gehiago egon dira taldean. 
Horregatik, entrenamendu eta 
partidu gehiago beharko ditugu 
ligari ekin aurretik". 

Hala, oraingo norgehiagoka 
horiek zer falta zaien "ikusteko" 
balio izango dietela uste du La-
rreategik. Berrogei egun dituz-
te aurretik horretarako.

MUren iazko norgehiagoka bat iturripen. Goiena

euskal kopako lehian 
murgilduko da ointxe mu
eba mailako saskibaloi taldeak maila berean dauden bost euskal taldeen arteko 
denboraldi-aurreko txapelketari ekingo dio domekan. Horrez gain, zapatuan taldearen 
aurkezpen partidua jokatuko dute Hagetmau doazit chalosseren aurka iturripen

klubaren webgunea. arrasaTe eskubaloi

Arrasate Eskubaloia klubak 
Internetera eta sare sozialetara 
jauzi egin du, denboraldi berria-
ren atarian. Hain zuzen ere, 
Facebook, Twitter eta Instagram 
plataformetan kontu bana ire-
kitzeaz gainera, webgunea ere 
badaukate, jarraitzaileek klu-
baren berri izateko. Hauxe da: 
arrasateeskubaloi.eus. 

Sarera salto egin du 
aurten Arrasate 
Eskubaloiak

14      arraSate kiroLa

citroen.es

tallereS CHapiMe
San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

Citroen C3 berria
Zu beZain bereZia

ConnectedCaM Citroentm  |  36 pertsonalizazio aukera  |  Citroen advanced Comfortr

CITROËN-ek nahiago du TOTAL

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 isurpena (g/km): Citroen C3: 3,2-4,7 / 83-109
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Bidekurutzeta, 36 – Bergara – Tel.: 943 76 05 77 – www.clinicadentalbergara.es

esperientzia 
inplantologian

urte 
baino
gehiagoko20

Izugarri kostatzen zaizu 
dentistarengana joatea?
Gurekin ez!

rP
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- lehen bisita doan eskaintzen dizugu.

- beste iritzi bat konpromiso barik.

- gertuko tratu profesionala.

- 60 hilabeterainoko finantzazioa.

- Hortz aseguruetan estaldura                                                                                         

Urtero bezala, plazako dantza 
tradizional ikastaroak antolatu 
ditu Arrasaten Portaloi elkar-
teak. Bi talde izango dira: has-
tapeneko taldea eta beteranoen 
dantza-txokoa. Saioak astelehe-
netan izango dira, urriaren 2an 
abiatuta, maiatza bitartean: tal-
de berria –1. maila– 18:30etik 
19:30era  ariko da eta dantza-txo-
koa, berriz, 19:30etik 21:00etara. 

Hainbat dantza eskainiko dira: 
lotuan –pasodoblea, balsa, polka, 
txotisa, mazurka, boleroa, ha-
banera, tangoa–; soltean– triki-
tia, porrusalda, fandangoa, 
arin-arina–; jauziak; Baztango 
mutil-dantzak; kontradantzak; 
ingurutxoak; joko-dantzak, ga-
botak; braleak, Baztango zortzi-
koa, bolant dantza, axuri beltza, 
larrain dantza, txerri dantza...
Informazio gehiago eta izen-e-
matea hilabete honetan, irailean, 
ondorengo telefonoetara deituta: 
AEDra –943 77 12 28– edota Gaz-
te Bulegora – 943 25 20 65–. Dan-
tzan ikasi nahi al duzu? Anima-
tu zaitez!

Plazako dantza 
tradizionalen 
ikastaroak Arrasaten

eneko azurmendi arrasate
Gaur, egubakoitza, abiatuko da 
IX.  Kulturate akustikoak 
–20:00etan–, eta Luis Vil musi-
kari eta zinemagilearen proiek-
tu berriak, Mushkum taldeak, 
inauguratuko du. "Nigan dagoen 
alderdi melodikoan esploratzeko 
beharrak, baina nire ahotsarekin 
–baritono gordina– egin ezin nue-
na egiteko sortua da", azaldu du 
Vilek. Musikari dagokionez, Vilen 
esanetan, "rock akustikoaren sus-
traietatik abiatuta dago, baina, aldi 
berean, estilo askotako mugetan 
mugituz, norberarena aurkitu gu-
ran". Bide batez, Vili egindako 
elkarrizketa dago irakurgai gaur-
ko Puntua aldizkarian. 

bihar, tori Sparks 
La Huerta izeneko lanarekin 
dator Tori Sparks abeslari es-
tatubatuarra, bere kolaboratzai-
leen babesarekin.

Orain artekoari eutsiz, fusioa 
du oinarri talde horrek. Hala, 
estilo eta kolore desberdinetako 
soinuak uztartzen dira oholtza 
gainean, eta horren eragile El 
Rubioren gitarra elektrikoa eta 
Pepe Camachoren gitarra fla-
menkoa dira. Baina, horren 
guztiaren gainetik, nola ez, Tori 
Sparksen ahots indartsua dago. 
Bihar, zapatua, izango da euren 
txanda, 20:00etan.

etzi, bikote kataluniar bat 
Maria Arnal abeslariak eta Mar-
cel Bages gitarristak osatutako 
bikoteak orain gutxi kaleratu 
duen albuma, 45 cerebros y 1 
corazón, aurkeztuko du etzi, 
domeka, Kulturaten, 20:00etan.

Lan berri horren bitartez, me-
moria da aldarrikatu gura du-
tena, zer den gogoratzen duguna 
eta zer ahaztarazi nahi diguten. 
Eurek sortutako abestiak es-
kaintzen dituzte, esangura han-
diko letrekin, eta zuzeneko hun-
kigarri baten bitartez. Marcel Bages eta Maria arnal kulturaten izango dira domekan. arrasaTeko udala

akustika desberdinen 
fusioa nagusi kulturaten
Luis Vil musikariaren azken proiektuak, mushkum taldeak, emango dio hasiera gaur, 
egubakoitza, kulturate akustikoak ekimenaren bederatzigarren edizioari; asteburuan 
tori sparks estatubatuarra eta maria arnal eta marcel bages kataluniarrak ariko dira
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Aretxabaletarrek estimu handian 
duten Kurtzebarri mendiaren 
eguna ospatuko dute etzi, irailak 
10. Murrukixo mendizale elkar-
teko kideek salda eskainiko dute 
10:30etik aurrera tontorrean, bai-
ta txorizo muturra eta gazta ere; 
13:30ean bermuta hartuko dute 
Mendiola auzoan. Eguraldi txarra 
eginez gero Mendiolan izango 
direla ospakizunak esan dute.

Kurtzebarri Eguna 
domekan, herritarren 
hitzordu kutuna

mirari altube aretxabaLeta
Eguenean ekin zioten merkeal-
dien azokari Aretxarte merka-
tarien elkarteko kideek, eta, atzo 
lez, gaur ere, arratsaldez elkar-
tuko dira mojetan (16:30-20:30); 
bihar, zapatua, ostera, goizean 
izango dira herritarren zerbi-
tzura (09:30-15:00). 

postu berriak 
"Hamahiru elkartuko gara orain-
goan, eta batzuk berriak dira, 
Danona taberna eta Iber, esa-
terako. Tak zapata denda mar-
txoan ere egon zen, baina, or-
duan, ezagutzera emateko joan 
zen, eta oraingoan, beherape-
netan dituen produktuekin 
egongo da", jakinarazi du Me-

ritxell Serratok, Ixadebalde 
azokaren antolatzaileetako ba-
tek. Eta zelan ez, merkatutako 
jenerorik onena izango dutela 
herritarren eskura gaineratu 
du. Eguraldi ona eginez gero, 
produktuok kanpora ateratzeko 
asmoa dute: "Hiru egunera lu-
zatu dugu aurten azoka, auke-
ra gehiago ematearren herrita-
rrei, eta, barruan ez ezik, kan-
pora ateratzeko asmoa ere ba-
dugu", adierazi du Serratok.

100 euroko bi bonu 
Azokara gerturatzen diren be-
zeroek saritxoa ere lor dezakete; 
izan ere, 100 euroko bi bonu 
zozketatuko dituzte Aretxarteren 
komertzioetan erabiltzeko. 

aretxarteko merkatarien postuak mojetan, martxoan egindako ixadebalden. amaia TXinTXurreTa

Sekulako beherapenak 
herritarren eskura
aretxarte elkartea xV. ixadebalde merkealdien azoka egiten dabil; atzo hasi eta bihar 
eguerdia arte, agustindar mojen eraikinean elkartuko dira hamahiru merkatari, eta 
uda sasoiko "produkturik onenak dituzte, prezio ezin hobeekin"

mojetan elkartuko 
diren merkatariak:
• Amaia ume denda.
• Asensio.
• Belar Meta.
• Danona taberna.
• Haurrak.
• Iber.
• Kilima.
• M5.
• Mari Merke.
• Tak zapata denda.
• Tinta Beltza.
• Titare.
• UDA.

postuak

Hainbat lagun kantuan, zapatuan, areantza auzoan. maider arreGi

ez dau urrin fan biherrik, 
une polittek bizitteko
Lagun askoren babesean ospatu zuen hamargarren 
urteurrena Juane arientzako kanpai-jole eskolak

goiena komunitatea 
Julen abasolo / Juane arientzako 
kanpai-jole eskola 
aretxabaLeta

Zaratien eta soinuen arteko 
aldiez jolastu gure izen geuen 
arranakin, eta urrin fan barik 
Jon topau geuen arran gaixetan 
jantzitte; gero, Alfredo, Asier, 
Patxi, Joseba eta Egoitz, eta 
beste hogei lagun Bideburuko 
parajietan arranak pasietako 
gertu.

Auzoko kontu batzuk kontau 
gure gittuen, eta urrin fan barik 
agertu zien Danel bertsolari, 
Oier eta Aitor musikari, Monse 
lekaixoka, Jose Luis latinez, 
Joseba kontulari, Nuria itzul-
tzaille, Iraitz argazkilari, Nati 
kanpaitxuekin eta ehun bat la-

gun lasto fardotan auditoriue 
beteten.

Herri bazkari bat gure geuen 
eta urrin fan barik, Axunek itxi 
euskun garajie. Sardan berakatz
-zopak egitten jarri zan, eta do-
zena bat lagun, beste lanetarako 
urrin fan barik, senide artien 
topau gittuen, 80 lagun aseteko.

Aurretik, eozenak uxatu barik 
beste jende bat be erakarri gure 
izen geuen, eta urrin fan barik 
The Potes eta Dixauen topau git-
tuen Garaikuen joteko prest. Kon-
tzertu leku parebakuen lau gene-
raziñotako jente morduek gozatu 
geuen akustikuen inguruen.

Urrin fan barik, hortxe egon-
go zan gure lana be.Nire ustez, 
bertan, urrin fan barik, egun 
edar bat pasau geuen zapatuen.

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

M
A

obiliario
RENAZA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA
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amaia txintxurreta aretxabaLeta
Ekintzaile berriek euren proiek-
tuak aurrera eraman ahal iza-
teko txoko berri bat izango dute 
aurrerantzean Aretxabaletan. 
Udalarena den eta Aralar ka-
letik sarrera daukan Nafarroa 
kaleko 6-8 zenbakietan dagoen 
lokalean, bost modulu egokitu 
ditu Debagoieneko Mankomu-
nitateak, eta azken lanak egiten 
ari dira egunotan, laster mar-
txan jartzeko. 

Zerbitzuei bideratutako proiek-
tuak garatzeko lekua izango 
dute bertan ekintzaileek eta 
modulu bakoitzean gehienez 
ere hiru urtez egon ahal izango 
dira ekintzaileak, aldi baterako 
lagapenekoak direlako.

eskaerak, Mankomunitatera 
Ez dago eskaerak egiteko azken 
egunik, eta dagoeneko bidera 
daitezke, baina baldintza batzuk 
derrigorrez bete behar dira. 
Besteak beste, hauxe: Debagoie-
na eskualdean enpresa bat era-
tzeko proiektua sustatzen duten 
pertsona fisikoak edo, asko jota, 
sei hilabeteko antzinatasuna 
duten enpresak izan behar du-
tela –banakako enpresaburuak 
ere sartzen dira–. Eta eskaera-
rekin batera proiektuaren bi-
deragarritasun plana aurkeztu 
beharra dago.

Eskaerak Debagoieneko Man-
komunitateko Garapen Agen-
tziara joanda aurkeztu behar 
dira; Arrasateko Nafarroa etor-
bideko 17an. Informazio gehia-
go nahi izanez gero, hainbat 
bide daude horretarako: rgar-
cia@debagoiena.eus helbidera 
idatzi, 943 79 30 90 telefonora 
deitu, edo bestela, Debagoiena.

eus webgunean ere badago in-
formazio gehiago.

arrasaten ere bai 
Debagoieneko Mankomunitate-
ko Garapen Agentziak Enpresa 
Ekimenetarako Zentroa sortu 
zuen, eta Arrasaten dagoeneko 
Mankomunitatearen egoitzan 
horrelako hamasei modulu dau-

de, ekintzaileei bideratuta; ho-
rietako zortzi industriara zu-
zenduta, eta beste hainbeste 
zerbitzuetara. Arrasatekoei, 
Aretxabaletakoak batuko zaiz-

kie orain, eta, guztira, 21 mo-
dulu egongo dira, beraz, aurre-
rantzean bailaran. Arrasateko 
lokaletan gaur egun hamaika 
enpresa daude kokatuta, eta 
hamazazpi lagunek jarduten 
dute horietan lanean. Arrasa-
teko zerbitzu moduluetan sar-
tzeko itxarote-zerrenda dago eta 
aurrerantzean eskatzaileek au-
kera izango dute Aretxabaleta-
ko edo Arrasateko moduluetan 
sartzeko, betiere, baldintzetan 
azaltzen den gutxieneko pun-
tuazioa lortuz gero.Eta ezarri-
tako gutxieneko puntuazioa 
gainditu bai, baina lokalik lor-
tu ez duten proiektuak itxaro-
te-zerrendan geratuko dira. 

Lokalak erabiltzeko moduan 
daudenean, itxarote-zerrendan 
dauden proiektuak dauden es-
kaera berriekin batera lehia-
tuko dira lokal horien esleipe-
nerako, eta puntuazio-ordenaren 
arabera banatuko dira. 

Mankomunitateak adierazi 
du bere lokalak 1997an martxan 
jarri zirenetik, 80 ekimen berri 
eraman direla aurrera, eta ho-
rietatik %65ek merkatuan ja-
rraitzen dutela.

laster zabalduko dute 
ekintzaileendako lokala
oraindik ez dute data zehatzik iragarri, baina azken lanak egiten ari dira zerbitzuetara 
bideratutako enpresa ekimenetako zentroko bost moduluetan; dagoeneko, gainera, 
aurkez daitezke eskaerak debagoieneko mankomunitateko garapen agentziara

itxura berritua eman diote kanpotik ere enpresa ekimenetarako zentroari. m. alTube

mirari altube aretxabaLeta
Arazoa aspalditik dator, eta iaz 
martxoan, esaterako, lur-jausiak 
izan ziren maldaren hainbat 
gunetan. Arazoa, hain zuzen, 
azpiko urek sortzen dute; bate-
tik, ibilbide horretako urbani-

zatze lanak egiterakoan ez zire-
lako ondo bideratu, eta bestetik, 
autobidearen lanen ondorioz 
desbideratu egin zirelako ur 
horiek. Horren ustea dute Hiri-
gintza Saileko ordezkariek, eta 
gaineratu dute ur horiek lurra 

bigundu egiten dutela eta, on-
dorioz, luiziak sortu.

Orain, hiru gunetan dabiltza 
lanak egiten: 74 eta 80 atarteen 
atzealdean, 32 eta 40 atarteen 
artean eta 24 eta 30 artean.

Behin-behineko konponbideak 
jarri izan dizkiete, baina orain 
behin betikoari heltzea erabaki 
dute eta horretarako azaleko 
ezponda izeneko horma egingo 
dute. Asfaltados y Construccio-
nes Morga SL enpresari eman 
diote lan horien ardura eta 369.294 
euroko kostua dute.

lau hilabete beharko dituzte 
Txarapeako malda egonkortzeko
Joan den astetik dabiltza txarapea ibilbideko ezpondak 
egonkortzen, aspaldiko arazoari irtenbidea emateko

Euskaltzaindiko Ahozko Tradi-
zioko Hizkeren Corpusa egitas-
moaren teknikari Aritz Abaroa 
Cantuariensek hitzaldia eskai-
niko da hurrengo eguenean, 
18:30ean, Arkupe kultura etxean. 
Euskaltzaindiak hastapenetik 
gaurdaino. Ibilbidea eta egungo 
erronkak izenburua izango du 
eta herritar guztiak daude ber-
tara gonbidatuta.

Euskaltzaindiaren 
ibilbidearen gaineko 
hitzaldia hilaren 14an

aretXabaleta      17

IXADEBALDE
Aretxabaletako XV. Merkealdi Azoka

irailak 7, 8 eta 9

MOJETAN
7an eta 8an: 16:30etik 20:30era

9an: 09:30etik 15:00etara
Amaia Ume denda, Asensio, Belar Meta, 

Danona, Haurrak, Iber, Kilima, M5, Mari Merke, 
Tak Zapata denda, Tinta Beltza, Titare, UDA

100€-ko 
bi bonu 

zozketatuko 
dira!

100€-ko bi bonu zozketatuko dira!

Aretxabaletako EH Bilduk babe-
sa erakutsi gura dio Katalunian 
bizi duten prozesuari. Horregatik, 
irailaren 11rako, Diada Egune-
rako, elkarretaratzea deitu dute; 
Durana kalean –EHbilgune pa-
rean– izango da, 19:00etan. Iku-
rrinarekin batera estelada jarri-
ko dute. Herritar guztiak gonbi-
datu dituzte: "Gurekin bat, elkar-
tasuna adierazteko haiei".

Elkarretaratzea hilaren 
11n, Kataluniari 
babesa adierazteko
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mirari altube aretxabaLeta
Astelehenetik, irailak 11, abian 
izango da kirol jardueren den-
boraldi berria Ibarra kiroldegian. 
Berrikuntzekin dator, gainera, 
eskaintza, lau jarduera berri 
izango dituztelako aukeran he-
rritarrek: koordinazioa, oreka 
eta indarra; circuit training; 
urgym; eta urxunba.

jarduerak probatzeko deia 
"Iaz arrakasta izandako jardue-
rekin hasiko dugu denboraldia 
eta berriekin osatu", dio Iñigo 
Murgiondok, Ibarra kiroldegian 
Athlonek duen arduradunak. 
Gaur egun arrakasta handiena 
dutenak xunba, hipopresibo ab-
dominal gimnasiak eta igerike-
ta dira.

Berrien artean dago koordi-
nazioa, oreka eta indarra jar-
duera; esandako hirurak bate-
ratuko ditu horrek, eta helduen-
dako da aproposa: "Oreka arazoak 
dituztenendako; adibidez, nagu-
sien erorketak saihesteko".

Circuit trainingek, ostera, lan 
aerobikoa eta indarra landuko 
ditu intentsitate handian: "Zir-
kuitu bat izango da eta exijentzia 
eta intentsitate handiko hainbat 
jarduera landuko dira hor", dio 
Murgiondok. 

Beste bi jarduerak igerilekuan 
izango dira: urgym –ariketak 
uretan– eta urxunba –dantzan 
uretan–. "Orain arte ekintza 
berezi moduan antolatu izan 
ditugu, eta orain, jarduera izan-
go dira. Igerileku ertainean el-
kartuko dira eta urak dituen 
propietateak aprobetxatuko di-
tuzte kirola egiteko". 

Lau jarduerak jarriko dituzte 
abian irailean, gutxieneko ko-
purura iritsi edo ez taldea: "Pro-
batzeko aukera, behintzat, izan 
dezaten herritarrek. Horregatik, 
izena eman aurretik probatu 
gura izanez gero harreran esan 
eta ez da izango arazorik", dio 
Murgiondok, eta gaineratu du: 
"Nire proposamena da probatzea, 

orain arte egin bakoak probatu, 
eta gero egokiena hautatu nor-
berarendako".

Argibide gehiago gura duenak, 
edo izena eman, Ibarra kirolde-
gira jo dezala –info@ibarraki-
roldegia.eus eta 943 03 98 42–.

egokitzapenak 
Hobetze lantxo batzuk ere egin 
dituzte azken asteotan; batetik, 
fitness gelan goma jarri dute, 
pisu librea egiten den gunean, 
eta bestetik, hamaka berriak 
daude solariumean.

Hainbat kirolari fitness gelan. mirari alTube

Jarduerak estreinatzeko 
gertu ibarra kiroldegian
denboraldi berriarekin kirol jarduera berriak datoz kiroldegira herritarrei egindako 
eskaintza osatzeko asmoarekin. izen-emate epea zabalik dago eta astelehenetik 
abian izango dira oraingoak eta aurretik zeuden guztiak

zergatik joan kiroldegira? 
aholkularitza profesionala 
aurki daitekeelako, norberari 
egokitutako jarduera eskaintza 
zabala dagoelako eta era 
erosoan egin daitekeelako 
kirola, batez ere, negu sasoian. 
kirola egitea muturrera 
eraman da azken urteotan? 
errendimendu kirola beti existitu 
izan da, baina ez da 
osasungarria. sasiprofesional 
izatea aukeratu duen horri 

esango nioke profesionalen    
–fisioa, prestatzaile fisikoa…– 
aholkuak jarraitzeko eta horrek 
zer dakarren jakinda 
aukeratzeko.
emakumea edo gizona izan, 
kirola egiteko era 
ezberdina da? 
bai; inposatutako estereotipo 
asko daude eta horrek eragina 
du jarduera aukeratzerakoan 
ere. Gu saiatzen gara eskaintza 
edonorendako izaten, inolako 
bereizketarik egin gabe.

m.a.

"aholkularitza 
profesionala 
aurkituko du"
iñigo Murgiondo 
atHLoneko arduraduna 
ibarra kiroLdegian

m.a. aretxabaLeta
Sanmigeletan dantzatuko den 
Beinke Loramendi dantza ger-
tatzeko entseguak antolatu ditu 
aurten ere Loramendi elkarteak. 
Martitzenetan eta eguenetan 
izango dira, irailaren 12an ha-
sita; hona hemen egunak: 12, 14, 
19, 21 eta 26. Kurtzebarri esko-
lako gimnasioan elkartuko dira 
(19:00-20:00) eta ez dago aurrez 
izenik eman beharrik, nahikoa 
da bertan agertzea.

Entsegu orokorra, ostera, hi-
laren 28an egingo dute, Herriko 
Plazan (19:00).

irailaren 13an petti 
Kontzertuak antolatzen jarrai-
tzen du Loramendi elkarteak, 
eta oraingoan Petti (Bera, 1973) 
musikari ezaguna etorriko da 
Urbaltz taberna ingurura; irai-
laren 13an, eguaztena, da kon-
tzertua, 19:30ean. 

Rock doinuetan eskarmentu 
handia duen abeslari eta musi-
karia da nafarra, eta bakarka 
zein beste batzuekin elkarlanean 
jardun izan du; Anarirekin eta 
Rafa Ruedarekin, besteak beste. 
Oraingoan, gitarra lagun har-
tuta etorriko da.

Beinke loramendi dantza 
entseguak martitzenetik
Loramendi elkarteak antolatuta kurtzebarri eskolako 
gimnasioan elkartuko dira martitzen eta eguenetan

m.a.

magoen lanarekin gozatzen
eguaztena ezkero dabiltza herrian kidam, Txoborro eta Tor magoak 
aretxabaletarrak aho zabalik uzten magia astearen barruan. eta aste 
bukaeran ere makina bat saio egingo dute. Gaur, asier kidamek eskainiko du 
magia ikuskizuna (22:00, arkupe). eta zapatuan eta domekan umeendako 
saioak egingo dituzte (19:00, arkupe); Txoborrok bihar eta Tor magoak etzi.

Agorreko Andramaixetan mur-
gilduko dira gaurtik Areantza 
auzoan. Urtero lez, tantaia jaso 
eta Martin Kabarrixa pertsonaia 
auzora ekarrita hasiko dituzte 
jaiok (20:00) eta ondoren auzo 
afaria egingo dute (20:30). 

Bihar, zapatua, izango da An-
dramaixetako egun nagusia. 
Txistularien doinuekin iratzar-
tuko dira auzokideak (10:30) eta 

meza izango dute gero, Basotxo-
ko kantu-zaleek lagun eginda 
(12:00). Mokadutxoa eskainiko 
dute ondoren, trikitilariek giro-
tuta (12:45) eta 33. ginkanari 
ekingo diote gero (13:30). Arra-
tsaldea (17:45), ostera, Areantza-
ko jolasekin pasatuko dute, 
ilundu artean.

Domekan Kurtzebarri mendi-
ko egunarekin bat egingo dute; 
Iturriko erromaran elkartuta 
(09:30) abiatuko dira eta tonto-
rrean urteroko argazkia aterako 
dute (12:00).

Andramaixak 
ospatuko dituzte 
gaurtik Areantzan
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imanol beloki eskoriatza
Udako oporraldia pasata, dato-
rren urteko bidaia pentsatzen 
hasiak dira herritar asko. Bidaia   
lehenbailehen prestatu nahi 
duten asko daude, eta nora joan 
ez dakienarentzat aukera apro-
posa da Ostegun bidaiariak hi-
tzaldietara gerturatzea. 

Aurten, Eskoriatzan egiten 
den Ostegun bidaiariak-en lau-
garren edizioa izango da, eta, 
urtero moduan, hiru bidaia ez-
berdinen kontakizuna egingo 
dute hainbat herritarrek lehe-
nengo pertsonan.

gertuko aurkezpenak 
Protagonistek bisitatu dituzten 
herrialdeak eta hango bizipenak 
kontatuko dituzte, eta nork bere 
bidaia nahi duen modura kon-
tatuko du. Nola antolatu duen 
bidaia, zer egin duen, edo zer 

egin nahi izan duen, ikusi beha-
rrekoak adieraziz, zer ez den 
ikusi beharrekoa… era subjek-
tiboan kontatuta. Amaitzeko, 
berriz, galderen tartea izango 
da. Honela adierazi du Mari 
Karmen Arrietak, Eskoriatzako 
Kultura teknikariak: "Bakoitzak 
ikusiko du aurkezpena nola egin 
nahi duen, baina orain arte, 
argazkietan eta euren kontaki-
zun pertsonalean oinarritu dira, 
eta edizio honetan ere hala egin-
go dutela uste dut".

askotariko bidaiak 
Irailaren 14an izango da lehe-
nengo bidaiaren kontakizuna. 
Txile iparraldetik hegoaldera 
izenburupean, 21:30ean, Zaldibar 
antzokian, Iker Zugasti eskoria-
tzarrak kontatuko du. Lau urtez 
bizi izan da Txilen, eta 2014-2017 
urteetan egindako bidaiak he-

rrialdearen handitasunaz goza-
tzeko aukera eman dio. 4.500 
kilometro ditu puntatik punta-
ra Txilek, eta horrek kultura, 
paisaia eta klima aldetik kon-
traste handiko herrialde bila-
katzen du: lakuak, desertua, 
geyserrak, glaziarrak, sumendiak 
eta hondartza ederrez gozatzeko 
aukera izan du.

bigarrena: irailak 20, eguaztena 
Egitasmoa Ostegun bidaiariak 
izan arren, azpimarratu behar 
da bigarren bidaiaren kontaki-
zuna irailaren 20ean, eguazte-
nean, izango dela, Iratxe Arresek 
eta Jon Kortazarrek egingo du-
tena. Furgonetan egindako bidaia 
kontatuko dute, eta, Eskoriatza-
tik abiatuta, Dolomita, Eslovenia, 
Bosnia eta Kroazia arteko 1.800 
kilometroko bidean ikusitakoak 
kontatzeko aprobetxatuko dute. 
"Aurreikusten ez genuen ekintza 
bat suertatu da, eta irailaren 
21eko kontakizuna aurreratu 
eta eguaztenean, irailaren 20an, 
izango da, ordu eta leku berean", 
adierazi du Mari Karmen Arrie-
tak". 

amaitzeko, nepalera bidaia 
Azken hizlaria, aldiz, Oihana 
Irazu izango da, eta Nepalera 
egin zuen bidaian ikusi eta ger-
tatutakoen berri emango die 
gerturatzen direnei. Annapur-
nako kanpaleku nagusiraino 
motxilarekin eta gidaririk gabe 
egin zuen ibilbidearen nondik 
norakoak azalduko ditu, besteak 
beste.

partekatzeko 
moduko bidaiak

Hizlari bakoitzak 
naHi duen modura 
egingo du  
bidaiaren 
kontakizuna

'ostegun bidaiariak'-en laugarren edizioan, hiru bidaia ezberdin entzuteko aukera 
izango da: iker zugastik txilen lau urtez egindakoa, iratxe arresek eta Jon 
kortazarrek dolomitetatik kroaziara egindakoa eta oihana irazuk nepalera egindakoa

'txile, iparraldetik hegoaldera' lau urtez izan da iker Zugasti 
eskoriatzarra Txilen. Hainbat bidaia egiteko eta herrialdearen 
handitasunaz gozatzeko aukera izan du han. irailaren 14an, 
21:30ean, Zaldibar antzokian egingo du kontakizuna.

'dolomitak–eslovenia–bosnia–kroazia' Jon kortazar eta iratxe 
arrese eskoriatzarrek iaz furgonetan egindakoa. 1.800 kilometroko 
bidaian, zenbait mendi eta hondartza ezagutu zituzten… irailaren 
20an, eguaztena, 21:30ean, Zaldibar antzokian.

'nepal: annapurnako santutegira trekkinga' 2015ean oihana 
irazuk nepalera egindako bidaiaren kontakizuna egingo du. 
Gidaririk gabe eta motxila soinean, bista zirraragarriez disfrutatu 
zuen, besteak beste. irailaren 28an, 21:30ean, Zaldibar antzokian.

Hiru bidaia, hiru kontakizun

iker Zugasti eskoriatzarrari 
lanerako deitu zioten Txiletik, 
eta lau urtez han izan da, 
hidrogeologo lanetan. 
nolako bidaia izan da? 
ez da bidaia bakarra izan, 
bidaia asko izan dira. lau urtez 
bizi izan naiz han, eta bidaia 
asko egin ditut Txile iparraldetik 
hegoaldera; iparraldea 
mehatzaren mundua da, eta, 
polita izan arren, hegoaldea 
gehiago gustatu zait; Patagonia, 
bereziki. 

zer iruditzen zaizu  
Ostegun bidaiariak 
ekimena?
ideia bikaina dela iruditzen 
zait. ez dut inoiz halako 
kontakizun batean egoteko 
aukerarik izan, baina 
herritarrentzat baliagarria izan 
daitekeela uste dut. batetik, 
leku batera joateko asmorik ez 
duenari, joateko gogoa pizteko; 
eta, bestetik, bertara bidaian 
joan nahi duenari pista batzuk 
emateko; zer ikusi, zer ez…

iker ZuGasTi

"ez da bidaia 
bakarra izan, 
asko izan dira"
iker zugaSti
Herritarra

eSkoriatza    19
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imanol beloki eskoriatza
Hainbat urte dira Jose Arana 
Patronatuak Garagardo Azoka 
Solidarioa antolatzen duena; Uda-
lak, herriko elkarteek, merkata-
riek eta norbanakoek bultzatuta. 
Jose Arana zaharren egoitza 
diruz laguntzeko hainbat gara-
gardo mota, ukondoak, oilaskoak, 
saltxitxak… salduko dituzte aur-
ten ere, eta eguenean, irailaren 
21ean, irekiko dituzte karpako 
ateak, 19:00 aldera.

Tonbolarik ez da egongo aur-
ten, baina egubakoitzean kon-
tzertua izango da –lotu barik 
dago– eta zapatuan, berriz, Blue 
Mood taldea izango da; biak, 
19:30ean.

Iaz diru gutxi atera bazen ere, 
aurten ere egitasmoa antolatzea 
erabaki dute. Honela azaldu du 
Dorleta Sologaiztoak, Jose Arana 
zaharren egoitzako zuzendariak: 
"Nahiz eta aurreko urtean ez zen 
ia irabazirik izan, egindako ba-
lorazioan ikusi da herrian egoi-
tzagatik sortzen den giroak eta 
elkarlanak merezi duela azken 

saiakera bat egitea… Galerak 
izan ditzaketen gaiak landu os-
tean, berriz ere diru kantitate 
dezente bat ateratzea posible dela 
uste dugu".

dirua, egoitzako lanetarako 
Azokan batutako dirua Jose Ara-
na zaharren egoitzan egin beha-
rreko lanak ordaintzeko bidera-
tuko da. "Diputazioak erreforma 
batzuk egitea exijitzen zion egoi-
tzari, egoera txarrean zegoelako, 
eta lan horiei ekonomikoki aurre 
egiteko hasi ginen azokarekin", 
adierazi du Sologaiztoak. Egin 
beharreko lanak hiru fasetan 
banatu zituzten: lehenengo fase-
koak derrigorrezkoak ziren, eta, 
horiek egin ostean, bigarrenekoak 
egin ziren –amaitu berri daude–; 

hirugarren fasekoekin ere laster 
hasiko dira.

Bigaren fasean, behe-solairua 
guztiz aldatu dute; egongela han-
di bat egin dute, lorategira irtee-
ra duena, jantokia handitu, al-
dagelak, egoiliarrentzat bi komun, 
geriatriko eta familiarrentzat 
beste komun bat, deskantsu gela, 
botikina... Horrekin batera, 
leihoak aldatu dituzte, barruko 
patioa txukundu eta toldo berriak 
jarri dituzte.

Bigarren fase horretarako, 
180.000 euro inguruko aurrekon-
tua behar izan dute eta hiruga-
rren fasea egiteko, berriz, 60.000 
euro inguru behar izango dituz-
te. Azken horretan, hain zuzen, 
lehenengo  solairua behar beza-
la jarriko da, logelak eta espazioak 
zabalduz.

zaharren egoitzan ate irekiak 
Garagardo Azokako eguen eta 
egubakoitzean, hau da, irailaren 
21ean eta 22an, ate irekiak egin-
go dituzte, herritarrek obrak 
bisitatzeko aukera izan dezaten.

iaz, eskoriatzako garagardo azoka Solidarioan lagun taldea garagardoa edaten. i.b

garagardo azoka, 
egoitzako obretarako
Jose arana zaharren egoitzari diruz laguntzeko garagardo azoka solidarioa beste 
behin egingo da aurten, irailaren 21etik 24ra arte bitartean. egoitzako hirugarren 
faseko lanekin laster hasiko dira, eta dirua bertara bideratuko da

egubakoitz 
arratSaldean 
Joango dira 
egoiliarrak 
garagardo azokara

Biribilgune ondoko hesia hautsita. i.b

gaztañadui biribilguneko hesiak 
berriz agertu dira hautsita
Lau aldiz agertu dira hautsita Hotela taberna aurreko 
biribilgune ondoko hesiak; azkenengoa, abuztuaren 18an

i.b eskoriatza
Eskoriatzako Udalak 2015ean 
Mugikortasun Plana martxan 
jarri zuenean, lehenengo fasean 
izan zen lanetako bat Gaztañadui 
kalean, Hotela tabernaren pa-
rean, biribilgunea jartzea izan 
zen. Bertan hesia jarri zen, au-
toeskola aldera, eta ordutik hona, 
lau aldiz aldatu behar izan dute, 
hautsita agertu delako; azkenen-
goz, abuztuaren 18an.

Bertatik autoak pasatzeko le-
kua egon arren, tamaina han-
diko ibilgailuak pasatzean hain-
bat aldiz jo dute errepide eta 
espaloi arteko hesia, eta Udalak 

arduratu behar izan du konpon-
keta gastuez.

gaia mahai gainean 
Udalak gaiari helduko diola adie-
razi du, eta irtenbide bat bilatu 
beharko dela. Honela azaldu du 
Joserra Zubizarreta alkateak: 
"Hesiak hautsita agertu diren 
azkenengo aldia oporretan izan 
da, eta oraindik ez dugu ezer 
pentsatu. Zementuzko hesia jar-
tzea aukera bat litzateke; hala, 
autobusek, biribilgunean buelta 
emateko orduan kalteak sortzen 
badituzte, beraiek izan dezaten 
erantzukizuna".

i.b eskoriatza
65 urtetik gorako erretiratuei 
urtero egiten zaie omenaldia 
Eskoriatzan. Hala, aurten ere 
ez du hutsik egingo Udalak eta 
Olazar Jubilatu Elkarteak an-
tolatutako ospakizun jaiak.

Irailaren 24an izango da, eta, 
urteroko egitarauari jarraituz, 
hainbat ekintza prestatu dituz-
te egunerako. Bazkarira joan 
nahi duenarentzat izen-ematea 
zabalik dago, eta, horretarako, 
sei euro ordaindu beharko di-
tuzte erretiratuek. 11:00etatik 
12:30era bitartean eta egun haue-

tan eman beharko da izena: irai-
laren 7an, 12an, 14an eta 19an, 
erretiratuen bulegoan.

urteroko egitaraua 
Irailaren 24ko erretiratuen ome-
naldia 11:00etan hartutako sal-
darekin hasiko dute, eta ondoren, 
12:30ean, mezara joango dira. 
Meza amaitzean, berriz, 14:00etan, 
bazkaria izango dute Joseba 
Iñurrategi pilotalekuan, eta baz-
kalostean, dantza izango dute, 
eta opari banaketa Eskoriatzako 
hainbat udal ordezkariren par-
tetik.

irailaren 24an ospatuko da 
erretiratuen omenaldia
izena emateko epea zabalik dago, eta erretiratuen 
bulegoan sei euro ordaindu beharko dira
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Jaien aurretik, bolo txapelketarako gazte taldea praktikatzen. i.b

Andramaixetan murgilduta 
daude dagoeneko gatzagarrak
atzo hasi zituzten jaiak, eta domekara arte adin 
guztietako jendeari zuzendutako ekintzak izango dituzte

imanol beloki eskoriatza
Atzo arratsaldean hasi zituzten 
Leintz Gatzagako Andramaixak, 
eta domekara arte hainbat ekin-
tzarekin disfrutatuko dute ga-
tzagarrek zein bertara gertura-
tzen direnek.

Egitaraua jende guztiarengan 
pentsatuta prestatu dutela adie-
razi du Joannes Mendizabalek, 
Kultura zinegotziak: "Adin ez-
berdinetako jendeari zuzendu-
tako ekintzak antolatu ditugu. 
Jaiak atzo hasi genituen, urte-
roko egitarauari jarraituz; edo-
zelan ere, gaurko eguna egun 
berezia izango da, Otxandiokoak 
datozelako. Goizean, eskolako 
100 haur inguru etorriko dira, 
eta kuadrilla bat oinez ere eto-
rriko da menditik bueltan, ur-
tero moduan. Egubakoitza ez 
da jaieguna, baina ahal duena-
ri frontoira gerturatzeko eska-
tzen diogu, denok elkarrekin 
bazkaltzeko…".

Arratsaldean, gaztetxoenen-
dako apar festa eta buruhandiak 
izango dira, bolo txapelketa jo-
katuko da eta rock kontzertuak 
ere izango dira. Zapatu arratsal-
dean, berriz, kintoen arteko jo-
koak izango dira, eta, herri afa-
riaren ostean, Akerbeltz erro-
meria izango da. Domekan, 
azken egunean, aldiz, kirol 
ekintzak izango dira nagusi, 
besteak beste.

gaztetxoak bolotan 
Gaur, 21:00etan, bolo txapelketa 
jokatuko da, eta, bere garaian 
izaten zuen arrakasta mantendu  
eta gaur egungoa areagotzeko 
asmoz, egunotan hainbat gazte 
batu dira bertan, bolo-jokoa prak-
tikatzeko. Gaztetxoak bakarrik 
ez; esaterako, Juan Mari Maka-
zaga Pequeño ere bertan izan da 
gaztetxoenei hainbat truko ira-
kasten eta, bide batez, pixka bat 
praktikatzen.

Irailaren 20ra arte dago zabalik 
ehiza postuen hirugarren en-
kanterako proposamenak aur-
kezteko epea, ordutegi honetan; 
09:00etatik 14:00etara bitartean 
Leintz Gatzagako udaletxean 
entregatu beharko da beharrez-
ko dokumentazioa –Gatzagako 
udal webgunean ikusgai–.

Ehiza postuen bigarren en-
kantetik, bederatzi uso-postu 

eta oilagorretarako sei txartel 
geratu dira esleitu barik, eta 
interesa dutenek aukera dauka-
te horiek lortzeko aurreko en-
kanteko prezio berean, %10eko 
deskontuarekin.

Hala, hirugarren eta laugarren 
kategorietako ehiza postuak 
geratu dira banatu gabe, eta 
eskaintza onena egiten duenak 
lortu ahal izango ditu. Kontra-
tua,  berriz, lau urterako esku-
ratu ahal izango dute interes-
dunek, eta horiek hogei urtera 
arte luza daitezke.

Ehiza postuetarako 
hirugarren enkantea 
zabalik

imanol beloki eskoriatza
Apotzaga elizatean jolas-parke 
berria estreinatu dute abuztuan. 
Orain arte, urte askoan egon 
da jolas-parkea, eliza parean, 
baina ez zegoen egoera onean, 
eta, eraberritze lanak egin beha-
rrean, berria egin dute, bi arra-
zoirengatik: batetik, konpondu 
arren, gaur egun indarrean 
dauden haur-jolas guneko bal-
dintzak ez zituelako beteko, eta, 
bestetik, konponketa egitea ga-
restiago irteten zelako. Horren-
bestez, berria jarrita, prest dago 
jolas-parkea txikienen gozame-
nerako.  

ekipamendu ugari 
Eliza pareko zuhaizpean dagoen 
haurrendako parkea egurrezkoa 
da, eta kolore biziz margotu 
dute: bi dorretxo, alde batetik 
bestera pasatzeko sarezko pasa-
bidea, txirrista, kulunka, eta 
kolpeen aurka segurtasuna ber-
matzen duen zoru berria jarri 
dute. Azken honetan, gainera, 

tokean aritzeko jolasa margotu-
ta jarri dute. Bertan dauden 
jolas guztiak 3 urtetik aurrera-
ko haurrei zuzendutakoak dira, 
eta dagoeneko erabilgarri dago 
auzotarrentzat edo bertara doan 
edozeinentzat.

9.000 euroko kostua 
Abuztuan zehar egin dituzten 
lanak egiteaz material jasanga-
rrien aldeko apustua egiten duen 
Nafarroako Mader Play enpresa 
arduratu da, eta, guztira, 9.000 
euroko kostua izan dute jokoek 
eta lur berria jartzeak. 

apotzagako jolas-parkea. imanol beloki

Jolas-parke berria egin 
dute apotzaga auzoan
3 urtetik aurrerako haurrei zuzenduta dagoen haur-parkeko lanak abuztuan egin 
dituzte. eliza pareko parkea egoera txarrean zegoen, eta, konpondu beharrean, berria 
jartzea erabaki du udalak, konponketa lanak garestiagoak zirelako

i.b eskoriatza
Mugikortasun Asteari irailaren 
17an ekingo diote Eskoriatzan 
eta hilaren amaiera bitartean 
hainbat ekintza egingo dituzte. 

Udaleko Gazteria eta Inguru-
men sailek, Huhezi Unibertsi-
tateak eta ikastetxeek antolatu-
tako ekimenaren aurtengo leloa 
Partekatzeak urrunago erama-
ten zaitu da, eta lelo horren 
bueltako ekintzak egingo dira 
herrian. Lehenengo ekintza bi-
zikleta martxa izango da, hila-
ren 17an, 10:00etan, Fernando 
Eskoriatza plazatik abiatuta; 

Urkulurako bidea egingo dute.  
Hamarretakoa Torrebason izan-
go da, eta bertatik berriz buel-
tatuko dira plazara. Bigarren 
ekintzan, bi aktore etorriko dira 
Eskoriatzara, eta herritarrak 
zirikatuko dituzte, leloaren me-
zua zabalduz. Irailaren 22an, 
aldiz, goitibeherak egiteko tai-
lerra izango da, 16:30ean, plazan, 
eta, amaitzeko, hilaren 30ean, 
Apotzagako goitibehera jaitsie-
ra jokatuko da. 

egitarauan ez dauden ekintzak 
Edozelan ere, oraindik antolatu 
gabeko ekintzak ere egingo di-
tuztela adierazi dute antolatzai-
leek. Azken urteetan, esaterako, 
egoiliarrak atera izan dituzte 
paseoan ikastetxetako haurrek, 
eta aurten ere halako ekintza 
ugari egingo dituztela adierazi 
dute.Haurrak, nagusiekin. eskoriaTZako udala

'Partekatzeak urrunago 
eramaten zaitu' lelopean
berrikuntzekin datozen eskoriatzako mugikortasun 
asteko ekintzak irailaren 17an hasiko dituzte
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eneko azurmendi aramaio
Arabako pilota eskola desber-
dinetako 98 pilotari arituko dira 
lehian dagoeneko abian den San 
Martin Pilota Txapelketan, eta 
guztira 120 partidu jokatuko 
dituzte. Lau kategoria ezberdin 
izango dira, benjaminak, kimuak, 
infantilak eta kadeteak, eta ka-
tegoria bakoitzean bi maila izan-
go dira: A maila eta B maila, 
pilotarien mailaren arabera: 
"Suposatzen da A mailan dau-
denak kategoriako onenak di-
rela", azaldu du Josu Olaizolak, 
Aramaio Pelota Elkarteko kideak.

Laugarren edizioa du Aramaio 
Pelota Elkarteak antolatzen duen 
txapelketa horrek. Ohi bezala, 
ligaxka formatua izango du, eta, 
bi hilabete eta erdiz, astebururo 
hamaika partidu izango dira 
Aramaioko pilotalekuan. "Nor-
malean, egubakoitzetan lau par-
tidu izango dira eta domeketan 
zazpi. Baina asteburuaren eta 
pilotarien arabera, aldatu egin 
daiteke hori", azpimarratu du 
Olaizolak.

Hala, egubakoitzetan 18:00eta-
tik 20:00etara bitartean izango 
dira partiduak eta domeketan, 
10:00etatik 14:00etara.

Lau kategorietako finalak aza-
roaren 11n, San Martin egunean 
bertan, izango dira, arratsaldez 
–guztira zortzi partidu, katego-
ria bakoitzean bi maila daudela 
kontuan hartuta–.

gazteei aukera 
Txapelketaren helburuak orain 
arteko bera jarraitzen du izaten 
aurtengoan ere: pilotari gazteei 
jokatzeko aukera ematea, alegia. 
"Helburu nagusia da pilotari 
gaztetxoek aukera izatea zuriz 
janzteko eta pilotalekuan par-
tiduak jokatzeko. Izan ere, en-
trenatu egiten dira, baina ez 

dute aukera handirik izaten 
partiduak jokatzeko", adierazi 
du Olaizolak. Horrez gain, bes-
te helburu nagusi bat da Araba 
mailan dauden pilota talde ez-
berdinen arteko harremanak 
sustatzea eta sendotzea. Hala 
ere, Olaizolak nabarmendu du 
alde horretatik ez dagoela ara-
zorik, harremanak "oso onak" 
direlako.

Herriko 21 pilotari 
Olaizolak jakinarazi duenez, 21 
pilotari aramaioar ariko dira 
aurtengo edizioan. "Kategoria 
guztietan dago Aramaioko or-
dezkariren bat, baina gehienak 
pilotan hasiberriak dira; hau 
da, benjamin mailakoak".

Asteburu honetan herriko bi 
bikotek izango dute partidua, 
eta biek ala biek Lakuako biko-
teak izango dituzte aurkari. Ba-
tetik, kadete B mailan, Arriola-
bengoak eta Riok egubakoitzean 
jokatuko dute, eta, bestetik, 
kadete A mailan, Axpek eta Olai-
zolak domekan.   

Mutikoak pilotan jokoan. aramaio PeloTa elkarTea

martxan da San martin 
pilota txapelketa
pasa den asteburuan eman zitzaion hasiera araba mailako pilotari gaztetxoenak 
batzen dituen txapelketa horren laugarren edizioari; 98 pilotari ariko dira guztira eta 
finalak san martin egunean bertan jokatuko dira –azaroak 11–, herriko frontoian 

98 pilotari ariko 
dira leHian 
txapelketan, eta 
guztira 120 partidu 
Jokatuko dira

Irailaren 16an izango da Ara-
maioko Rallysprinta, eta bertan 
parte hartuko duten pilotuek 
ibilbidearen nondik norakoak 
aztertu eta hura probatzeko au-
kera izango dute irailaren 9an, 
10ean eta 15ean, 09:00etatik 
19:00etara.  Hala ere, ohartarazi 
dute zirkulazio araudia bete 
beharko dutela egun eta ordu 
horietan, edozein autok bezala.

Rallysprinteko 
ibilbidearen azterketa  
egiteko, hiru egun

Administrari lanak egingo di-
tuen pertsona euskaldun baten 
bila dabil Arbel kooperatiba. 
Interesatuta dagoenak curricu-
luma eraman beharko du Erro-
tabarri 1 helbidera edota arbel@
arbel.eus helbidera bidali, irai-
laren 10a baino lehen. Harre-
manetarako eta informazio 
gehiagorako zenbakia ondoren-
goa da: 688 69 57 63 (Irati).

Arbel kooperatibak 
langile euskaldun bat 
behar du

Gorbeialdeko Kuadrillan atera-
tako argazki bat izan beharko 
da –ingurumena, eraikinak, per-
tsonak, ekitaldi kulturalak...– eta 
lehiakide bakoitzak hiru argaz-
ki aurkeztu ahal izango ditu, 
gehienez, JPG formatuan. Lehen 
saria 200 euro izango da, biga-
rrena 150 euro eta hirugarrena 
100 euro. Informazio gehiago, 
Udalaren webgunean.

Gorbeialdeko Argazki 
Lehiaketa, urriaren 
18ra arte zabalik

Alaiak Jubilatuen Elkarteak 
antolatu du bidaia. Autobusa 
08:00etan aterako da, geltokitik. 
Han, hiria ikusteko bisita gida-
tua jaso ostean, Balneario Concha 
jatetxean bazkalduko dute. On-
doren, 18:30ean izango da itzu-
lerako autobusa. Interesatuek 
40 euro ordaindu beharko dute 
Laboral Kutxako kontuan, irai-
laren 12a baino lehen.

Santander hiria 
bisitatzeko irteera, 
irailaren 14an

e.a. aramaio
Pasa den astean, hainbat traste 
antzeman zituen Udalak Jarin-
dorako bidean, herritar batzuen 
salaketa eta informazioa aintzat 
hartuta. Oinetakoak, arropak, 
kaxak, poltsak eta bestelakoak 
zeuden egon behar ez liratekeen 
lekuan botata.

Gertaera horren aurrean, Uda-
lak adierazi du erabat gaitzesten 
dituela horrelako jarrerak, eta 
"zorrotz" salatu ditu. Era berean, 
herritarrei jakinarazi nahi izan 
die badaudela leku eta egun 
zehatzak horrelako zaborrak 
botatzeko.

Herritarrei ohartarazi die in-
gurumena zaintzea eta gainon-
tzeko herritarrekiko errespetua 
izatea garrantzitsua dela elkar-
bizitza osasuntsu eta ona izate-
ko: "Beharrezkoa da guztiok 
kontzientzia izatea, ez dadin 
horrelakorik berriro gertatu".  

Salatzaileei eskerrak 
Azkenik, Udalak eskerrak eman 
nahi izan dizkie gertaera hori 
salatu eta horren berri eman 
duten herritarrei: "Guztion be-
giak eta kontzientzia beharrez-
koak direlako komunitate ikus-
pegitik".

Trasteak, lurrean. aramaioko udala

Udalak "zorrotz" salatu du bide 
bazterrean zaborra utzi izana 
pasa den astean, Jarindorako bidea oinetako, arropa 
eta bestelako traste zaharrez beteta agertu zen
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imanol soriano

Jolasak protagonista
eguraldiak lagunduta, behar den moduan ospatu ahal izan zuten pasa den 
domekan marixeka eguna. 

meza, jolasak, kantak... baselizara gerturatu zirenek ez zuten 
aspertzeko tarterik izan. Hala ere, gaztetxoak izan ziren gehien dibertitu 
zirenak, puzgarriekin eta beste hainbat jolasekin.

eneko azurmendi aramaio
Azken xehetasunak bakarrik 
falta dira San Martin eskolako 
erdisoto berria erabilgarri egon 
dadin. Uda honetan, ludoteka 
aurrealdera pasatu da eta atzean 
bi biltegi egin dira, eskolaz kan-
poko ekintzetarako erabiltzen 
den materiala batzeko. Horre-
tarako, gimnasiotik biltegi eta 
ludotekara joateko sarbidea edo 
pasilloa lekuz aldatu da. Bestal-
de, komuna egokitu egin dute. 
Lehen, komun bakarra zegoen 
eta orain, dutxa zaharra kendu-
ta, bi komun egin dituzte. Az-
kenik, gimnasioan ere egitura 
aldaketa batzuk egin dira. Ro-
kodromoa, adibidez, lekuz alda-
tu da, eta, esan bezala, sarrera 
ere aldatu da lekuz. 

Eli Izagirrek, eskolako zuzen-
dariak, adierazi du lekua hobe-
to aprobetxatuta dagoela, eta 
erabilgarriago dagoela erdisotoa: 
"Eskolarentzako hobekuntza 
handia izan da. Espazioa han-
ditu egin da eta argitasun alde-
tik ere hobeto dago. Ludoteka, 
adibidez, oso ondo geratu da".

125 ikasle 
Ikasturte hasierari dagokionez, 
ikasle kopuruan ez da aldaketa 
handirik egon, iazkoarekin al-
deratuta. Aurten, 125 ikasle ma-
trikulatu dira –59 neska eta 66 
mutil–. Irakasleei eta zuzenda-
ritzari dagokienez ere aldaketa 
handirik ez dela egon azaldu du 
Izagirrek. "Irakasle kopuru fin-
koa mantentzen da eta irakasle 
berri bat ere izango dugu. Zu-
zendaritza taldea ere egonkorra 
da", dio. Zuzendaritza talde ho-
nen laugarren ikasturtea izango 
da aurtengoa.

astebetez, goizez bakarrik 
Esan bezala, atzo hasi zuten 
ikasturtea ikasleek, eta, astebe-
tez, goizez bakarrik izango di-
tuzte eskolak –irailaren 13ra 
bitartean–, 09:00etatik 13:00eta-
ra. Ordutik aurrera, berriz, goiz 

eta arratsaldez, hau da, 09:00eta-
tik 12:00etara eta 14:00etatik 
16:00etara.

Metodologian, hausnarketa 
Bai Haur Hezkuntzan, bai Lehen 
Hezkuntzan, proiektuen bidez 
jarraituko du lanean San Martin 
eskolak. Baina bada berrikuntza 
bat Haur Hezkuntzako metodo-
logian. Izan ere, hausnarketa 
prozesuan daude irakasleak, 
berrikuntzak egin guran. Gero, 
formazioa jasotzea eta proiektua 
martxan jartzea da eskolaren 
helburua.

askotariko ekintzak 
Ikasturtean zehar hainbat ekin-
tza eta irteera egingo dituzte, 
ohi bezala: barnetegietara irtee-
rak –batzuk urrian eta beste 
batzuk apirilean–; Jolaspiadak 
martxoan Elkarbizitza Batzor-
dean; irakurketa dialogikoak; 

Inauteriak; San Martin bezpe-
rako festa –Guraso Elkartekoek 
gaztainak erretzen dituzte, ira-
kasleek txirula jotzen dute, ber-
tsoak eta abestiak ere egoten 
dira eta, azkenik, erretako gaz-
tainak jaten dituzte–; eta, nola 
ez, ikasturte amaierako eskola-
ko jaia, ekainaren hasieran.

Mindfulness ikastaroa 
Bukatzeko, aipatu behar da ira-
kasleek mindfulness ikastaroa 
jasoko dutela aurtengo ikastur-
tean ere. Ikastaro horren hel-
burua da elkarbizitza hobetzea, 
lasaitze eta kontzentrazio ari-
keta batzuekin. "Momentua pre-
sente izateko laguntza bat da, 
momentuan egiten ari garen 
ekintzan edo jardueran arreta 
mantentzen laguntzen du. Ho-
rretaz gain, erlaxatzeko teknika 
batzuk ere ematen dizkigute", 
zehaztu du eskolako zuzendariak.

ludoteka lekuz aldatu dute, argitasun handiagoa izan dezan. eneko aZurmendi

erdisoto berriarekin ekin 
diote ikasturte berriari
2017-2018 ikasturtea hastearekin batera, erdisoto berria ere izango dute; izan ere, 
bi hilabeteko lanen ostean, bukatu dituzte egokitzapen lanak eta ludoteka lekuz 
aldatu dute, hezetasun arazoak ekiditeaz gain, argitasun handiagoa izan dezan

azken xeHetaSunak 
bakarrik falta 
dira erdiSoto 
berria erabilgarri 
egon dadin

Azken urteetan urtero egin ohi 
duten moduan, Aitor Arana ze-
naren omenezko mendi martxa 
egingo dute aurten ere, Orixol 
Mendi Elkarteak antolatuta.

Irailaren 23an izango da hori. 
08:00etan izango da irteera eta 
izen-emateak bost euro balioko 
du. Horretarako aukera kirol-
degian egongo da, ordu erdi 
lehenago hasita.

24 kilometroko ibilbidea izan-
go da: Ibarran hasi eta Lurgo-
rrira. Handik Tellamendira igo 
eta ondoren Zabalanditik pasa-
tu ostean, Orixolera. Handik 
Marixekara jaitsi eta Kruzetatik, 
berriro ere Ibarrara; ibilbidea 
han amaituko da. Bost ordu 
inguruko ibilbidea da.  

Aitor Arana mendi 
martxa egingo dute 
irailaren 23an

Batetik, Eguzkierripa auzoko 
jaiak direla eta, bertso afaria 
egingo dute bihar, zapatua, 
21:00etan, auzoan bertan. Xabi 
Igoa herritarra esperientzia han-
dia duten bi bertsolarirekin ari-
ko da bertsotan: Sebastian Li-
zasorekin eta Iñaki Muruarekin, 
hain zuzen.

Ibabeko Andra Mari Kofradiak 
ohiko ospakizunak egingo ditu 
domekan, hilaren 10ean. Lehe-
nik, ohikoa den moduan, 12:30ean 
meza izango da ermitan eta on-
doren, ohiko batzar nagusia 
egingo dute. Bertan, lehendaka-
ritza eta zuzendaritza batzordea 
berriztatuko dituzte, botazio 
bitartez. Amaitzeko, bazkaria 
egingo dute.

Andra Mari jaiak 
ospatuko dituzte 
asteburuan

Sonia Vera abeslariak eta Josu 
Jungitu piano-joleak osatzen 
dute 30eko eta 40eko hamarka-
detako swing doinuak jorratzen 
dituen bikotea. "Abesti zaharren 
bertsioak jotzen ditugu, peliku-
la ezagunen soinu bandak. Horrez 
gain, Frank Sinatra edota Nina 
Simone bezalako abeslarien kan-
tuak ere jotzen ditugu", azaldu 
du Jungituk.

Twin Room bikotea 
gaur, egubakoitza, 
19:30ean, Sastiñan

Irailaren 18an hasiko dituzte 
hirugarren adinekoendako man-
tentze gimnasia saioak eta da-
goeneko izen-ematea zabalik 
dago. Interesatuek udaletxean 
eman beharko dute izena, ha-
siera eguna baino lehen.

Saioak astelehenetan eta eguaz-
tenetan izango dira, 10:45etik 
11:45era bitartean, Aramaioko 
kirolegian.  

Mantentze gimnasia 
egiteko izen-ematea 
irekita dago

125 ikaSle daude 
matrikulatuta 
2017-2018 
ikaSturtean, 59 
neSka eta 66 mutil
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Jokin bereziartua bergara
Bi asteburu hartuko dituzte aur-
ten San Martin jaiek. Lehen 
asteburuko egun kutuna bihar-
koa izango da, feria handiaren 
eguna. "Aurten, bigarren urtez, 
Oxirondon jarriko da azoka 
[10:00etan irekiko da]: han izan-
go dira barazki eta fruta postuak, 
baita bestelako askotariko pos-
tu batzuk ere. Katabixan, aldiz, 
gazta lehiaketa egingo da, talo 
eta odoloste postuak izango dira, 
eta herriko komertzio batzuek 
ere postuak jarriko dituzte", 
azaldu du Kultura teknikari 
Edurne Kortak. Talo eta odolos-
te postuen zozketan, aurten Ha-
rrera eta Jardun euskara elkar-
teak izan dira zortedunak. Ha-
rrera elkarteak taloen postua 
jarriko du eta bigarrenak, berriz, 
odolosteena.  

barazki, fruta eta gazta lehiaketak
Biharko azoka bereziak utziko 
dituen zifra batzuk eman ditu 
aditzera Udalak: gazta lehiake-
tan 21 ekoizlek hartuko dute 
parte, eta barazkien eta fruten 
lehiaketan 15 ekoizlek eman 
dute izena. Sariei dagokienez, 
barazki, fruta eta gazta lehia-
ketetako lehen hiru irabazleei 
500 euro eta garaikurra eman-
go zaie, bigarrenei 450 euro eta 
hirugarrenei 400 euro. Guztira 
bederatzi sari banatuko dira, 
lehiaketa bakoitzeko hiru. 

Horrez gain, eta iazko arra-
kasta ikusita, erle eta ezti era-
kusketa ere jarriko dute aurten 
Katabixan. 

aukeran-en 'Maurizia' bihar
Azokaz harago izango diren 
biharko ekitaldien artean, Au-
keran dantza taldearen Mauri-
zia emanaldia izango da Udal 
Pilotalekuan arratsaldeko zor-
tzi eta erdietan: "Aipamen be-

rezia egin gura diogu Maurizia 
dantza emanaldiari. Bergarako 
Edu Muruamendiarazek zuzen-
dutako Aukeran dantza taldea 
da sortzailea eta aurten taldeak 
20 urte beteko ditu; urteurren 
berezi hori bergararrekin os-
patu nahi izan dugu". Emanal-
di horren gaineko xehetasun 
gehiago, 27. orrian. 

Dantzarekin jarraituz, klasiko 
bat izan ohi den Moises Aspia-
zuren omenez Bergarako Musi-
ka Eskolak antolatzen duen 
bikote nagusiendako dantza 
solte txapelketarik ez da faltako 

aurten ere. Hori bai, azoka bez-
peran egiten zen txapelketa, 
baina, domeketan jende gehiago 
egongo dela aurreikusita, aurten 
domekara pasatzea erabaki dute. 
Etzi izango da, Udal Pilotalekuan 
(12:00). Parte hartuko duten be-
deratzi bikoteen artean Berga-
rako bakarra dago: Julen Mur-
giondok eta Saioa Galarragak 
osatzen dutena, hain justu. 

Domekan, Kultura Kalera eki-
menaren baitan, Oñatiko Gan-
bara abesbatzaren kontzertua 
izango da Mariaren Lagundiko 
elizan (19:00). 

danborradak, errekorra aurten 
Lehen asteburuaren ostean, hi-
laren 15a, 16a eta 17a bete-bete-
ta datoz. Hilaren 15ean, San 
Martin bezperan, nagusien dan-
borrada aterako da. Sekulako 
indarra hartu ostean, aurten 
errekor guztiak hautsiko dira 
parte-hartzeari dagokionez: 19 
taldek eman dute izena eta 560 
danbor jotzaile arituko dira, 
inoizko kopururik handiena. 
"Entseguak hasi dira eta jai gi-
roa zabalduz doa herrian. Dan-
borradarekin lotuta, Udaletik 
nabarmendu nahi dugu bertako 
eragileekin landutako partaide-
tza prozesua danborradaren 
arautegia idazteko; udal webgu-
nean dago zintzilikatuta. Aur-
tengo parte hartzearekin oso 
pozik gaude", adierazi du jaie-
tako zinegotzi Maite Agirrek. 
22:30ean irtengo da Udal Libu-
rutegitik; eguraldi txarra egiten 
badu San Martin plazatik behin 
bakarrik pasatuko da, bestela 
birritan. Hori bai, euria eginez 
gero parte-hartzaileei pontxo 
batzuk banatuko dizkie Udalak. 

Ondoren, 23:30ean, San Martin 
Agirreren heriotzaren errepre-
sentazioa hasiko da musika ban-
daren laguntzarekin. Umeen 

iaz lehen aldiz oxirondo inguruan egin zen azoka handia; aurten ere leku berean jarriko dute. imanol soriano

ohi baino luzeagoak eta 
parte hartzaileagoak
gaur hasi eta irailaren 17ra arte izango da aurten sanmartinetako egitaraua; bihar 
azoka handia oxirondo inguruan eta irailaren 15ean irtengo da inoizko parte hartzerik 
handiena izango duen helduen danborrada, 19 talde eta 560 danbor-jotzailerekin

Urte asko igaro dira euskararen 
ofizialtasuna martxan jarri zela. Kalean 
euskararen erabilera moteltzen ari da. 
Ikasi gehiago ikasten da, baina erabilera  
atzerantz doa. Laburbilduta, bi 
esparrutan jarriko dugu arreta: hezkuntza 
eremuan eta administrazioan orokorrean. 
Gauza bat da euskara ikastea eta beste 
bat erabiltzea eta kalean islatzea. 

Ikastetxean, euskararen erabilera 
bermatu behar da. Horretarako, ekintza 
osagarriak behar dira. Kanpainak egin 
ikastetxeko langile guztien 
partaidetzarekin. Ikasleen artean 
euskaraz mintzatu ikastetxetik at ere 
islatu dadin. Solasalditan irakasleak 
ikasleekin parte hartuz jolas guztietan, 
aditz eta esaera zaharren lehiaketak 

eginaz; hitzaldiak, idazlanak, entrebistak, 
eta abar, eta abar. Ezinezkoa ez da, lorpen 
bikainak izan dira. Bigarren puntua, bi 
hitzetan, administrazioari dagokio; 
funtzionarioak euskaldunak izatea. Bada 
garaia. Oposizioak euskararen 
baldintzapean egitea. Administrazioaren 
atal guztietan, bereziki, jendaurrean lana 
egin behar dutenek, euskaraz!

Euskararen erabilera ahula

Andres osA 'sAKonA'

nire ustez

1942koak urriaren 7an Baztane-
ra joango dira. Izena eman behar 
da irailaren 30a baino lehen 50 
euroko ordainduta kontu zen-
baki honetan: 3035 0009 10 
0091151403. Bestalde, 1948koek 
Albaola faktoria bisitatuko dute 
irailaren 30ean. Izena emateko 
60 euro ordaindu behar da La-
boral Kutxan propio ireki duten 
kontuan, hilaren 23a baino lehen.

Izen-ematea zabalik 
1942an eta 1948an 
jaiotakoen bazkarian

edurne korta eta Maite agirre eguazteneko aurkezpenean. amaia TXinTXurreTa
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A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

Proiektuak · Koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · 
Leihoak · Tarimak · 

Egur lanak

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 034630

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 765491

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

J.b. bergara
Joan den egueneko osoko bil-
kuran, Bergarako udalbatzak 
Gorka Artola EH Bilduko zine-
gotziari Udalean aritzeko %50eko 
jarduna aitortu zion. Udalbatzak 
aho batez onartu zuen EH Bil-
duren eskaera gai horretarako 
propio deitutako ezohiko bilku-
ran. Eskaera oinarritzen da 
Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzko 2/2016 legeko 33. arti-
kuluan, iaz PPk onartutako le-
gean, hain justu. Artolaren ur-
teko soldata gordina 15.688 euro 
izango da, eta irailaren 1a ezke-
ro dauka Artolak Udalean ari-
tzeko %50eko dedikazioa. Aben-
dura bitartean jardun erdiarekin 
nahikoa dela ikusten badute, 
horrela jarraituko lukete; hala 
ere, gobernuak zein EH Bilduk 
jardun osoan aritzeko aukera 
zabalik utzi dute. Bestalde, gaur 
beste ezohiko osoko bilkura bat 
egingo da (19:30); Boluko pilota-
lekua estaltzearen gaineko au-
zo-galdeketa loteslea gauzatzeko 
proposamena da zerrendako gai 
bakarra.  
pozik zaudete udal gobernuarekin 
heldu zareten akordioa dela-eta? 
Bai; komenigarri eta beharrez-
ko ikusten genuen. Beharra 
ikusten genuen herrian garran-
tzitsuak diren gaiei jarraipena 
egiteko ordu batzuetako dedi-
kazioa aitortzea. Akordioarekin, 
uste dugu hobeto erantzun ahal 
izango diola EH Bilduren udal 
taldeak herriko beharrei. Horrez 
gain, herritarrekin kontaktua 
izateko eta Udaleko informazioa 

jaso eta teknikariekin harrema-
na izateko baliatuko dugu, be-
reziki, liberazioa.  
zertan datza akordioa?  
Oraingoz, jardun erdiko dedi-
kazioa aitortuko zait, abendura 
bitartean. Ikusten badugu ho-
rrekin nahikoa dela eta eginbehar 
guztietara heltzen garela, horre-
la mantenduko genuke. Ostera, 
ikusten baldin badugu nahiko 
justu nabilela, zabalik utzi dugu 
aukera abendutik aurrera jardun 
osora pasatzeko. 
arlo pertsonalean, aldaketa handia 
ekarriko du zure bizitzan? 
Bai, seguru. Etapa berri bat da 
niretako, zalantza barik. Irakas-
le moduan jarraituko dut eta 
Udaleko lanarekin hasiko naiz, 
biak bateratu beharko ditut. 
Bere zailtasunak izango ditu, 
baina uste dut moldatuko nai-
zela. Esperantza horrekin hasi-
ko gara, behintzat. 

artola, osoko bilkuren aretoan. J.b.

"Akordioarekin, herriko beharrei 
hobeto erantzungo diegu" 
gorka artola eH biLduko zinegotzia
abendura arte, egun erdiz arituko da udalean lanean

danborradarako –irailaren 16an, 
18:30ean– entseguak ere hasita 
daude dagoeneko.  

aritzeta abesbatzak 30 urte
Aurtengo danborrada oso bere-
zia izango da Aritzeta abesba-
tzarendako; izan ere, Aritzetak 
duela 30 urte jo zuen lehen aldiz 
San Martin jaietako danborra-
dan. Ordura arte danborradan 
soilik "gizonez osaturiko kon-
painiak" zeuden, eta Aritzetak 
orduan egin zuen talde mistora-
ko aldaketa. Aritzeta abesbatza-
ko kideak emakumezkoak eta 
gizonezkoak izanik, danborradan 
parte hartzea erabaki zuten al-
daketa horren ostean. "Aritze-
taren parte hartzearekin danbo-
rradaren beste aro bat hasi zen 
eta ondorioz beste talde misto 
askok parte hartzeko aukera 
izan dute", diote. Urteurren be-
rezia ospatzeko, Alfredo Gonza-
lez Chirlaquek konposatutako 
martxa joko dute eta urte haue-
tan guztietan Aritzetako kide 
izan direnak gonbidatu dituzte 
danborradan parte hartzera. 
Arrazoia, honako hau: "Guztiok 
lagundu izan dugulako daukagun 
danborrada mantentzera". 

emakume pilotariak hilaren 17an
Emakumezkoen pilota partiduek 
ere izango dute tokia aurten, 
Bergara Pilota Elkarteak anto-
latuta. Jaietako azken egunean, 
kadete eta nagusi mailetako pi-
lota partiduak eta gazte mailako 
pala partiduak jokatuko dira; 
Udal Pilotalekuan, 18:30ean. 

Xaxau jai herrikoien konpartsaren egutegian gorriz markatuta 
ageri dira san martin jaiak. iaz lehen aldiz jarri zuten txosnagunea 
muniben eta ondo funtzionatu zuen. "lau egun jarraian izan ziren 
iaz, eta jende mordoa ibili zen. aurten ere halako zerbait espero 
dugu", adierazi du Xaxauko maddi aspiazuk. aurten, hilaren 9an, 
15ean eta 16an egongo da zabalik munibeko "gune askea", baina 
kartzela zaharrak ere hartuko ditu egitarau herrikoiko zenbait 
ekintza; egubakoitzak kartzelan gaur –ikus 27. orria– eta 
Adarretatik zintzilik antzezlana hilaren 14an, kasu.  

Herriko beste eragile batzuekin elkartu eta "ahalik eta 
egitaraurik anitzena eta osatuena" antolatzen saiatu dira aurten 
ere Xaxaukoak: "Herriko jai nagusiak amaitu eta gutxira hasi ginen 
elkartzen eta oporren ostean berriro heldu diogu. Herrian leku bat 
egin dugu, uste dugu gero eta jende gehiago identifikatzen dela 
Xaxauren proiektuarekin. beste mota bateko jaiak posible dira 
herrian, denon arteko elkarlanetik gauza interesgarriak irteten 
dira". udalaren "laguntza logistikoa" izan arren, egitarauaren 
"antolakuntza guztiaz" Xaxau konpartsa arduratu da.   

bertako produktuen bazkarirako plaza mugatuak
ekintzen artean, biharko feriatik eskuratutako produktuekin egingo 
den herri bazkaria nabarmendu du aspiazuk; muniben bazkaltzeko 
txartelak Ganbaran eta arranon erosi ahalko dira zazpi eurotan, baina 
bihar bertan ere egongo da aukera izena emateko. Hori bai, plazak 
mugatuak dira. bazkaldu ostean bingoa eta big Time dJa izango dira 
eta gauean Pelax eta Telmo Trenor-en eta kuartz-en kontzertuak 
(22:00) eta bikote jolasa (02:00) izango dira. Hilaren 15ean, berriz, 
txosnak 19:00etan irekiko dituzte eta 01:00etan sasi dJen txapelketa 
hasiko da. amaitzeko, hilaren 16an, oki moki, Tacumah eta los 
Perros de Pavlov taldeen kontzertuak izango dira (22:30).

Munibeko "gune askeko" eskaintza

kuadrilla bat iazko sanmartinetan, lehen aldiz Muniben jarri zen txosnan. Goiena

San Martin jaietako 
egitaraua ikusteko, 
eskaneatu Qr kode 
hau poltsikoko 
telefonoarekin.
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Ondo pasau Bergarako 
San Martin Jaixetan!
San Martin Jaiak 2017

irailaren 9tik 17ra
Bergara

azpeitxi
etxagi
irish Pub galways
Bule
euxebio ii
Usoa
Pol Pol

maite txintxurreta bergara
Bergarako Igeriketa Elkartean 
entrenatzaile berria izango dute 
denboraldi honetan, Xabier La-
bakak (Bergara, 1994) hartuko 
baitio erreleboa Mikel Mujikari.

Ez da hutsetik hasiko; izan 
ere, iaz entrenatzaile laguntzai-
le lanetan aritu zen. Orain, Mu-
jika eta biok arituko dira urri-
ra bitartean, trantsizioa egiteko. 
"Asmoa da ardura honi eskua 
hartzen joatea", dio. Labakak 
Gorputz Hezkuntzako Irakasle 
ikasketak egin ditu, eta umeta-
tik dabil igeriketan. 

dinamika onari segida
Proposamena nola hartu duen 
galdetuta, zera dio: "Hasieran, 
zalantzak izan nituen; izan ere, 
ardura handia da. Ez gabiltza 
igeriketa ikastarora datozen 
umeez, igerilari hauek emaitza 
batzuen bila ere badoaz". Azke-
nean, baiezkoa eman zuen, eta 
azpimarratu du bere nahia Mu-
jikak egindako lanari "segida 

ematea" dela: "Hemen gertatu 
zena da Amaia Andueza entre-
natzailea joatean, lau bat urteko 
hutsunea egon dela. Orduan, 
progresioa galdu genuen. Orain, 
Mikelekin pixkanaka hasi gara 
berriro emaitza onak lortzen, 

eta nire nahia da bide horreta-
tik jarraitzea". Horretarako, bere 
lana "ahalik eta hobekien" egiten 
ahaleginduko dela dio: "Nik ere 
oraindik ikasteko asko daukat, 
nahiz eta txikitatik jardun ige-
riketan. Entrenamendu mota 
aldetik, adibidez, metodo asko 
daude. Nire ustez, baina, oso 
garrantzitsua da entrenatzaile 
batendako igeriketa mundua 
ezagutzea, horrela, igerilarien 
tokian jartzen baitzara".

Hilabete eta erdi barru izango 
dute lehen lehia, eta ondoren, 
hiruzpalau astean behin: "Epe 
motzera, lehenengo helburua 
Gipuzkoako Kopa izango da, 
azaro erdialdean. Eta gero, Gi-
puzkoako eta Euskadiko neguko 
txapelketak."

8 urtetik aurrerako igerilarie-
kin lan egingo du: "Txikiekin 
gehienbat da oinarria egitea eta 
teknika hartzen joatea. Nagu-
siekin, emaitzak lortzea izan 
ohi da helburua, eta nork bere 
markak hobetzea".

labaka, agorrosingo igerileku estalian. m.T.

igeriketa elkarteak 
entrenatzaile berria du
xabier Labaka bergararra dagoeneko lanean hasia da mikel mujikari erreleboa 
hartzeko. entrenatzaile berriak dio mujikak hasitako dinamika onari jarraipena 
ematen ahalegintzea izango dela denboraldi honetarako asmo nagusia

m.t. bergara
Duela hiru urte Bergarako Xake 
Elkartearen barruan sortu zen 
taldeko kide da Mikel Barkero.
nola hasi zen zuen xake taldea? 
Duela hiru urte proiektu bat 
abiatu genuen, eta lehen egune-
tik modu asanbleario baten al-
deko apustua egin dugu. Lehe-
nengo bileran lau batu ginen, 
eta ekipo bat sortzeko jende 
gehiago behar da. Azkenik, ha-
mar apuntatu ginen eta taldea 
sortu genuen. Iaz, jada hamasei 
ginen. Aurten bajarik ez dago 
eta, gutxienez, pertsona berri 
bat badator. Arazoa da emaku-
merik ez dagoela. Etorkizuneko 
gure erronka hori da. 
lehiatu egiten zarete? 
Gipuzkoako Ligan, eta iaz lortu 
genuen ekipo bat mailaz igotzea. 
Hortaz, aurten bigarren eta hi-
rugarren mailetan talde bana 
izango dugu. Helburua manten-
tzea da, baina talde ona dauka-
gu eta gora begiratu behar dugu.
liga zelakoa izaten da?
Motza. Urtarriletik martxo bu-
kaerara arte, hamaika partida 
dira. Astebururo lau pertsonak 
joan behar dute jokatzera. Par-
tidetan, pertsona bakoitzak ordu 
eta erdi dauka, eta mugimendu-

ko hogeita hamar segundo ema-
ten dizkizute. Motzenak ordu 
eta erdikoak izaten dira eta lu-
zeenak hiru ordu eta erdikoak.
interesdunek zer egin dezakete?
Asmoa da ostegunero Zabalote-
giko dorreko lokala edozeinentzat 
zabalik izatea bostetatik aurre-
ra. Gainera, nibel pixkatxo bat 
izanda, jada lehiatu daiteke. Ur-
tean bi torneo ere egiten ditugu. 
Bata abenduan, gaztetxean. Eta 
beste bat, gaztetxearen urteu-
rrenean, ekainean. Bigarren hori 
kalean egin ohi dugu, eta beti 
norbait berria apuntatzen da.

Barkero, zabalotegiko lokalean. m.b.

"gipuzkoako 2. eta 3. mailetan 
talde bana izango dugu"
Mikel barkero xake taLdeko kidea
xake taldeak ateak zabalik izango ditu eguenero



goiena aldizkaria  2017-09-08  egubakoitza kuLtura bergara      27

Eguneko menua 
(astelehenetik barikura)

Menu berezia 
(zapatuan eta domekan)

Ostegunetik 
zapatura, afaritarako 
ere zabalik!
(Plater konbinatuak, 
kazuelatxoak...)

Janaria enkarguz 
ere egiten dugu.

Sanmartinetarako 
menu berezia dugu!

Ibargarai 37 - BERGARA • Tel.: 943 53 89 97

13 hilabetez Arantzabalek Mu-
niben ikusgai izan dituen hain-
bat pieza batzen ditu erakuske-
tak. Plaza horretan hilero mar-
golan desberdinak jarri ditu 
ikusgai Arantzabalek, erakus-
keta finko batean, eta orain, 
Nahikari tabernan batu ditu 
gehienak. Hilabete osoan zehar 
izango da mostra bisitatzeko 
aukera.

Ramon Arantzabalen 
'Munibe Blues' 
ikusgai Nahikarin

maite txintxurreta bergara
San Martin jaietako egitaraua-
ren baitan, ikuskizun berezia 
izango da bihar, hilak 9, Udal 
Pilotalekuan, arratsaldeko zor-
tzi eta erdietan, Edu Muruamen-
diaraz bergararrak zuzentzen 
duen Aukera dantza talde en-
tzutetsuak Maurizia obra eskai-
niko du.

Maurizia Aldeiturriaga pan-
dero jole zeberioztarrarengandik  
dator emanaldiaren izena. Hain 
zuzen, hura izan da inspirazio 
iturri: "Euskal Herrian ikono 
bihurtu da Maurizia, eta, hura 
oinarri hartuta, emakume guz-
tiei omenaldi txiki bat egin nahi 
izan diegu". Zuzendariaren iri-
tziz, Aldeiturriagak balio edo 
ezaugarri ugari betetzen ditu: 
"Langilea, ama, egiten zuenaga-
tik pasioa, guda bat pasatu iza-
na... Mauriziak guztiak betetzen 
zituen".  

Bada, panderoak presentzia 
garrantzitsua du Aukeraren 
emanaldian, eta hori taldearen-
dako erronka bat izan da, Mu-

ruamendiarazek dioenez: "Lehen-
bizi, panderoa jotzen ikasi behar 
izan genuen, eta ondoren, bere 
musikarekin dantza egiten". 

Hala, lana izan den arren, 
emaitza polita dela uste du, eta 
dio behin edo behin esan diote-
la "bazela ordua" panderoari 
daukan garrantzia aitortzeko. 
"Panderoak esanahi desberdinak 
izan ditzake. Ez da musika ins-
trumentu bat soilik, istorio guz-
tian zehar badu bere garrantzia". 

Beti bezala, jantziek eta este-
tikak ere garrantzi handia dau-
kate Aukeranen emanaldi ho-
netan ere, eta euskal jantzi 
tradizionalak izango dira pro-
tagonista, betiere, ikuskizunari 
egokitutako ezaugarriekin.

ikuskizun arrakastatsua
Muruamendiarazendako, "bere-
zia" da norberaren herrian ikus-
kizuna eskaintzea, eta, are be-
reziagoa, Maurizia izaten ari 
den arrakastarekin.

2016ko Loraldia festibalean 
estreinatu zuten, eta bertan "se-
kulako arrakasta" izan zuela dio 
zuzendariak: "Hamar minutuko 
txalo zaparrada eskaini ziguten". 
Geroztik, hamar bat emanaldi 
egin dituzte, guztiak ere arra-
kastatsuak. 

Hala, Bergarakoaren ostean 
beste zortzi bat emanaldi ere 
emango dituzte. Beraz, "oso po-
zik" daude, emanaldi dezente 
izaten ari direlako, eta, gainera, 
lehenago sartzen ez ziren "to-
kietara iristea" lortu dutelako. 
Aurten, gainera, Aukeran kon-
painia 20. urteurrena ospatzen 
ari da, eta horren bueltan ema-
naldi berezi bat prestatzen ere 
badabil. 

Zuzendariak herritarrak gon-
bidatu ditu ikuskizunera gertu-
ratu daitezen.

aukeran konpainiaren Maurizia dantza ikuskizunaren une bat. aukeran danTZa konPainia

mauriziaren indarra 
dantzara ekarrita
edu muruamendiaraz bergararrak zuzentzen duen aukeran dantza konpainiak 
'maurizia' izeneko ikuskizuna taularatuko du bihar, zapatua, 20:00etan. arrakasta 
handia izaten ari den emanaldia doan ikusteko aukera izango da sanmartinetan

"emakume guztiei 
omenaldi txiki bat 
egin naHi izan diegu 
'maurizia' 
ikuSkizunarekin"

Bergarako Musika eta Dantza 
Eskolak gaur hasiko du ikas-
turte berria, eta hilaren 21era 
arte egin daiteke matrikulazioa 
plaza libreak dituzten ikasgaie-
tan. 15:30etik 19:30era dago za-
balik idazkaritza, eta bertan 
egin daiteke izen-ematea. Es-
kaintzari buruzko informazio 
gehiago: idazkaritza@bme.e.te-
lefonica.net edo 943 76 57 80.

Irailaren 21era arte 
eman daiteke izena 
Musika Eskolan

m.t. bergara
Gaztetxeko Egubakoitzak Kar-
tzelan kultura zikloa bueltan 
da, beste behin, eta puntako 
gonbidatuak dakartza.

Gaur, 22:00etan, Bertxortan 
antzezlana izango da, lehenik, 
umoretik asko izango duena. 
Honela aurkeztu dute: "Seriota-
sunari barre egiteko txanpinoi 
baratzea. Lau paretaren artean 
egiten eta pentsatzen duguna 
publiko egitearen atrebentzia".

Horren ostean, Iker Lauroba 
& Itsasargiak taldeak kontzertua 
emango du; Nire gotorlekutik 
lan berria aurkeztuko du. Folk 
doinuak izango dira nagusi ber-
tan. Emanaldi bietarako sarre-
raren prezioa: hiru euro.

datozenak 
Beste hiru hitzordu ere izango 
dira Egubakoitzak Kartzelan 
zikloan. Hala, irailaren 22an 

Txabela Bragas antzezlana izan-
go da, eta ondoren, Kokeinen 
kontzertua, akustikoan. 29an, 
berriz, Olatz Salvador bakarla-
ria eta Erraiak taldea. Eta, bu-
katzeko, urriaren 6an, Jon Ba-
saguren eta Jon Gurrutxaga eta 
Keu Agirretxea. 

iker lauroba. b.G.a.

Puntako egitarauarekin dator 
egubakoitzak Kartzelan
'bertxortan' antzezlana eta iker Lauroba & itsasargiak 
taldearen kontzertua izango da, 22:00etan, gaztetxean
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m.a. antzuoLa
Antolatzaileen aurreikuspenak 
gainditu egin ditu antzuolarrek 
zapatuan ospatu zuten lehen 
Trekutz egunak. 220 lagun bai-
no gehiago batu zen bazkaltzeko 
Trekutzeko belardian. Musika, 
bertsoak eta umorea izan ziren 
nagusi. Izan ere, trikitia eta 
mendizaletasuna eskutik daka-
rren festa berriro berreskuratu 
gura izan du herritar talde batek, 
auzolanean. Eta emaitza ezin 
izan zen arrakastatsuagoa izan.

Oso zaila da herrian horren-
beste jende mugitzea. Emaitza 
ikusita, balorazioa ezinbestean 
positiboa egiten dugu, lagun 
taldean sortutako ideiak harre-
ra paregabea izan du eta", azal-
du du Mikel Lizarazu antola-
tzaileak. "Izan ere, trikitia eta 
festa giroa ia-ia galduta zegoen.  
Lehen, Arrolak antolatzen zuen 
Finalista Eguna Trekutzen, bai-
na hori ere galdu egin zen. Nik 
uste dut horrelako jaia baten 
beharra eta nahia bazegoela 
herrian", gaineratu du.

Herriko trikitilariek ez zuten 
hutsik egin eta egun osoa giro-
tu zuten. Bazkalostean, nola ez, 
herriko bertsolarien saioak jarri 
zion festari gatza eta piperra. 
Antzuolarren txalo zaparradek 
lagundutako saioa egin zuten 
Kaxeta eta Aitzol Iturbe bertso-
lari antzuolarrek. 

Herriko kuadrilla asko ani-
matu zen, gainera, egunaz go-
zatzera, eta herri bazkari baten 
itxura ere hartu zion batek bai-
no gehiagok. "Esan beharra dago 
herri bazkari batean baino jen-
de gehiago batu garela eta azpi-
marragarria dela hori", esan du 
antolatzaile lanetan ibili den 
Aitziber Lizarraldek.

urdaiazpikoa 
Zozketatu zen urdaiazpikoak 6 
kilo 160 gramo zuen. Gehien 
hurbildu zena Ieltxu Mendizabal 
izan zenez, urdaiazpikoa hark 
eraman zuen etxera.

trikiti doinuak, festa eta 
mendizaletasuna, eskutik
220 lagun baino gehiago batu zituen, zapatuan, lehen trekutz egunak. Lagun taldeko 
afari batean jaiotako ideiak erantzun aparta izan du eta pozik azaldu dira 
antolatzaileak. datorren urtera begira ere jarriak dira dagoeneko herritarrak

giro ederra sortu zen kuadrillen artean bazkalostean. maider arreGi

Bazkal aurretik doke txapelketan herritarrak. imanol soriano 

220 lagunendako paella erraldoia prestatzen. imanol soriano 

industrialdea egiteko aukera 
atzera bota du ingurumen sailak
zorroztarrietako industrialdea, udal gimnasioaren 
egoera eta Herri eskola, berbagai ohiko osoko bilkuran

m. a. antzuoLa
Martitzeneko ohiko osoko bil-
kuran, eskaera eta galderen 
tartean azaleratu ziren gaiek 
hartu zuten protagonismo ia 
osoa. Izan ere, Zorroztarrieta-
ko industrialdearen egoerak 
kezka sortu zuen udal ordez-
karien artean. Udalak uztailean 
jaso zuen Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailaren ezezkoa. 
Gutunak dio bertan dagoen 
"haltzadi ederra ukitu ezina" 
dela. Udalak horri erantzun 
ostean, abuztuan iritsi da ezez-
koa berresten duen Jaurlari-
tzaren gutuna. "Ondo pentsa-
tutako erabaki loteslea dela 
dio gutunak; ez daukala atzera 
bueltarik diote, eta beste toki 
bat bilatzeko", azaldu zuen 
Beñardo Kortabarria alkateak. 
"Antzuolan ez dago industrial-
dea egiteko beste tokirik. Gai-
nera, guztion intereseko proiek-
tua da; ez da kapritxo bat. 
Ingurumen zuzendari Aitor 
Zulueta gonbidatu gura dugu, 
ikus dezan Antzuola nola da-
goen eta zein den bere egoera. 
Irimoegi auzora eramango ni-
tuzke; handik ikusten da eder-
ki Deskarga eta Antzuolaren 
arteko obraren eragina/kaltea 
nolakoa den". 

Gauzak horrela, ahal den guz-
tia egiteko prest dago udalba-
tza, eta martitzeneko osoko 
bilkuran argi utzi zuten Udal 
bezala kexa bat aurkeztuko 
dutela, herriak duen behar hori 
errealitate bilakatu dadin.

gimnasioa oraingoz itxita 
Herrian kezka eragin duen 
bigarren gaia Udal Gimnasioa-
ren itxiera da. Oraingoz itxita 
dagoen arren, Udalak zabalik 
gura duela argi utzi zuen: "Saia-
tuko gara zerbitzuak jarrai 
dezan, noski. Orain arte gim-
nasioaren kudeaketa eraman 
duen Egoitek-en kontratua uz-
tailean bukatzen zen. Hori ger-
ta aurretik, berriro ere lehia-
keta atera genuen, ondorengo 
urteetan gimnasioa kudeatzeko. 
Zerbitzua hobetu nahi genuenez 
lehiaketako baldintza-pleguan 
hainbat aldaketa egin genituen. 
Hala, kontratua eramango zuen 

enpresarentzat diru gehiago 
jartzea erabaki zen: bikoitza 
–9.000tik 18.000ra– ; baina or-
dutegi zabalagoa, zapatutan 
irekitzea, ikastaro mota diber-
tsifikatzea... ere bai. Helburu 
nagusia zen erabiltzaileei, he-
rritarrei, aukera gehiago ema-
tea. Lehiaketa irekira ez zen 
inor aurkeztu, eta orain pro-
zedura negoziatua hasi behar-
ko dugu, legearen arabera gu-
txienez hiru enpresarekin. 
Bitartean Egoitek-i eskatu dio-
gu zerbitzua ematen jarrai de-
zala urte bukaera arte oraingo 
baldintzetan, prozedura nego-
ziatua aurrera eramateko den-
bora behar dugulako. Erantzu-
naren zain gaude, eta aste 
honetan jakitea espero dugu", 
argitu zuen alkateak.

eskolako lanak 
Bestalde, Herri Eskola handi-
tzeko arau subsidiarioen al-
daketa puntuala aho batez 
onartu zuen udalbatzak. Es-
kolako lanak 2018ko ikastur-
tearen bukaeran hasi nahi 
dituzte. "Uste dugu 2018ko 
ekaina eta uda aprobetxatuko 
direla lan potoloenak egiteko. 
Oinarrizko proiektua badau-
kagu eta obraren ezaugarriak 
finkatzen ditu. Egin duguna 
izan da eremu horretako arau 
subsidiarioen aldaketaren ha-
sierako onarpena", argitu du 
Kortabarria alkateak. 

"Handitzearen azalera tota-
la 897,87 m2 izango da. Esko-
lako partzelak orain 1.728,96 
m2 dauzka –gela aurrefabri-
katuak kenduta–; eta 237 m2 
handituko da. Beraz, partzela 
berriak 1.965,96 m2 izango 
ditu. Gela aurrefabrikatuek 
okupatzen dutena okupatuko 
du  zabaleran, baina luzera 
gehiago izango du. Beheko 
solairuaz gain,  bi pisu gehia-
go izango du handitzeak", ar-
gitu du Hirigintza teknikari 
Valen Moñuxek. 

Oraingo jangela ere handia-
goa izango dela azaldu du 
Moñuxek: "Oraingo jangelak 
51 m2 ditu. Jangela berriak 
85 m2 izango ditu, eta bulego 
bat izango du, 25 m2-koa".
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maite txintxurreta antzuoLa
AKEko talde gehienak dagoene-
ko martxan daude, entrenamen-
duetan eta hastear dagoen 2017-
2018 denboraldia prestatzen. 
Presidente berria izango du 
aurten klubak: Ibon Gezalaga. 
aurrez ere bazeunden batzordean, 
eta ezagutzen duzu kluba. orain, 
nola hartu duzu presidente kargua?  
Bai, iaz hasi nintzen batzordean, 
eta futbol eskolako arduradun 
lanetan ibili nintzen, eta orain 
presidente. Hasiera gogorra iza-
ten da, garai honetan lan asko 
egoten delako. Baina poliki-po-
liki dena bere bidetik joaten da. 
zenbat talde ditu gaur egun an-
tzuola kirol elkarteak? 
Preferentean, gazte mailan, in-
fantiletan eta kadeteetan talde 
bana izango dugu. Eta, horrez 
gain, futbol eskola ere izango 
da, eta horren barruan alebine-
tako mutilen bi talde izango 
dira, alebinetako nesken beste 
talde bat eta benjaminetako mu-
tilen talde bat.
Hortaz, futbol eskolakoaz aparte, 
ez da nesken talderik irten. 
Ez. Jende nahikoa ez dago taldea 
osatzeko. Iaz ez zen atera, eta 
aurten ere ez. Datorren urtean 
futbol eskolatik, adinagatik, zaz-
pi igoko lirateke kategoriaz. 
Agian, gazteagoak igotzeko au-
kerarik balego edota beste nes-
ka batzuk animatu eta futbolean 
jokatzen hasi, hurrengo urtean 
atera ahal izango litzateke tal-
dea... Baina zaila izango da.  
Ikusi behar da, gainera, orain 
futbol eskolan dabiltzanek ja-
rraitzeko asmoa izango luketen 
edo ez. 
denboraldi berrira begira, nobeda-
de nabarmenik badago? 
Nabarmentzekoa, agian, lehen 
taldearen igoera, aurten kate-
goria bat gorago arituko dena. 
Erregionalean egotetik Erregio-
nal Preferentean jokatzera pa-
sako dira. Gainontzeko taldeek 
berdin jarraituko dute. Eta, en-
trenatzaileei dagokienez, talde 

nagusian Igor Larreak eta Josu 
Zubikaraik jarraituko dute. Gaz-
te mailakoen eta infantilen en-
trenatzaileak topatzeko arazo-
txoren bat izan dugu, baina 
dagoeneko nahiko bideratuta 
daukagu. Azkenean, futbolean 
ibilitako lau gazte izango dira 
gazte mailako entrenatzaileak, 
entrenatzaile finko baten partez, 
nahiz eta bat izango den ardu-
raduna. Eta kadeteetan ere hiru 
arituko dira; hauek joan zen 
urtean infantilen entrenatzaileak 
izan ziren. Futbol eskolan ez 
dago aparteko aldaketarik. 
aldagelak txiki geratu zaizkizue?
Bai, hala da. Udalekoekin ere 
egon ginen horretaz hizketan, 
eta jakinaren gainean daude. 
Instalazio aldetik, aldagelak eta 
argiteria dira egoera kaxkarre-
nean daudenak. Oraingoz, ez da 
ezer handirik egingo. Egia da 
planteatu dela aldagelen arazoa-

ri aurre egiteko aurrefabrika-
tutako zerbait jartzea edo... bai-
na oraindik ez dago ezer lotuta; 
aurrerago, agian. Argiteriari 
dagokionez, oraingoz, ezin da 
ezer egin. Autobideko lanek irau-
ten duten bitartean asko muga-
tzen da obra handiak egiteko 
aukera. Harmailak jartzeko nahia 
ere hor dago, neguan batez ere, 
jendea aterpean egon dadin, eta 
aparkalekuarena ere bai... Bai-
na horiek obra handiak eta gau-
za asko dira eta pausoz pauso 
joan behar dugu. 
Futbol eskolako umeak dira toki 
falta gehien nabaritzen dutenak.
Bai. Bi aldagela ditugu, eta par-
tiduetan, bata etxekoendako da 
eta bestea kanpokoendako. Fut-
bol eskolan, aldiz, 150-160 neska 
mutiko dabiltza, eta bi aldagela 
ez dira nahikoa. Ez hori baka-
rrik; egia esan, aldagelen euren 
egoera ere ez da onena. Eta fut-
bol eskolan nesken taldea ere 
badago, eta horiek ezin ditugu 
mutikoen aldagela berean sartu.
elkarteak badu pisua herrian, ezta?  
Bai; futbol saila da herriko kirol 
talderik handiena, eta geroz eta 
gehiago gara. Neska-mutiko 
gehiago dabiltza futbolean, eta 
hazten ari gara. 

ibon gezalaga, antzuola kirol elkarteko presidentea. imanol soriano

"geroz eta neska-mutiko 
gehiago daude klubean"
ibon gezalaga antzuoLa kiroL eLkarteko presidentea
uztailean mikel kerexetari erreleboa hartuta, ibon gezalaga da antzuola kirol 
elkarteko presidente berria. Hastear dagoen denboraldiari buruz mintzatu da.

"preferentean, 
gazte mailan, 
infantiletan eta 
kadeteetan talde 
bana izango dugu" 

gari jotzea egin zuten elkartasun jaian. imanol soriano

senegali laguntzeko elkartasun 
festa emankorra izan da
anelkarrek antolatutako jaian batutako dirua elkarteak 
afrikako herrialdean duen proiekturako izango da

m.t. antzuoLa
Anelkarrek antolatuta, Elkar-
tasun Festa arrakastatsua egin 
zuten joan den egubakoitz arra-
tsaldean. Aurten, senegaldar 
ukitu nabarmena izan du jaiak, 
eta, hain zuzen, Anelkarrek he-
rrialde horretan martxan daukan 
proiektuari laguntzeko erabili-
ko dute festan bildutako dirua.

Senegalgo maafea dastatzeko 
aukera izan zen Elkartasun Fes-
tan. Horrez gain, baina, antzuo-
larrek 47 patata-tortilla eroan 
zituzten jairako, eta 380 pintxo 
banatu zituzten gerturatutako 
jendearen artean. Hala, mila 

euro inguru batu zituzten he-
rritarren laguntzari esker. 

gari-jotzea 
Euskal Herriko garai bateko 
ohiturak eta baserriko lanak 
bertatik bertara ikusteko auke-
ra ere izan zuten elkartasun 
jaian parte hartu zutenek. Zehaz-
ki, gari-jotzea zelan egiten zen 
erakutsi zuten Zurrategi plazan 
bertan. Hala, uztailaren 22an 
gari moztea egin zuten, eta egu-
bakoitzean gariaren aleak ate-
ratzeko hurrengo faseak nola 
egiten diren erakutsi zuten. 
Txikienak ere animatu ziren.

Irailaren 20an Errioxako Bada-
ranera irteera egingo dute Lan-
datxopekoek. Autobusa goizeko 
bederatzietan aterako da An-
tzuolako geltoki nagusitik 
(08:45ean Antiguan), eta lehenik 
Haron egingo dute hamarretakoa 
eta denbora-pasa, eta, horren 
ostean, David Moreno upategia 
bisitatuko dute. Bazkaria ere 
bertan egingo dute. Arratsaldean 
tarteko beste herriren baten 
geldialdia egiteko aprobetxatu-
ko dutela azaldu dute. Irteerara 
joateko interesa dutenek iraila-
ren 11n edo 12an eman dezake-
te izena, 16:00etatik 18:00etara 
bitartean Landatxopen bertan. 
Ekintzan parte hartzeko 32 euro 
ordaindu behar dira.

Errioxara irteera 
egingo dute 
Landatxopekoek

Antzuolako Gazte Kuadrillak 
komunikatu bidez aditzera eman 
duenez, herriko gaztetxea itxi 
egin dute eguaztenean, irailak 
6. "Hainbat ahalegin egin ostean, 
eta nahiz eta denboraldi handi 
baten ahala egon den, gaztetxea 
ixteko ordua heldu da", diote. 
Hala, aste honetan, urteetan 
zehar gaztetxean ibilitako talde 
batek lokala txukundu eta gil-
tzak "herriaren esku" laga ditu, 
barruan zegoen materiala ere 
han lagata, "herritarrei eskainiz. 
Alternatiba gisa, ideia batzuk 
badauzkagu buruan. Bitartean, 
herriko kaleetan elkartuko gara; 
eta noski, eskerrak beti inguruan 
ibili zareten denori! Biba zuek!", 
diote komunikatuaren bukaeran.

Antzuolako 
gaztetxeak itxi egin 
ditu ateak
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larraitz zeberio eLgeta
Amaitu dira opor luzeak, eta 
atzo izan zen ikasgeletarako 
itzulera Elgetan ere. 09:00etan 
jo zuen txirrinak, eta nabari zen 
urduritasuna. Irakasleek gele-
tara igotzeko agindua emanda-
koan hasi ziren ikasleak eskai-
leran gora, nor bere ikasgelara. 

Itxura berriarekin egin zien 
harrera ikastetxeak. Udalak 
korridoreak margotu zituen uz-
tailean. Desagertuta daude hor-
ma horietan urteetan pilatutako 
margolanak, kartelak eta fitxak, 
eta berriz margotuta daude: 
beheko aldea urdinez eta goikoa, 
berriz, zuriz.  

Eskolako zuzendaritzak eman-
dako datuen arabera, 115 ikasle 
izango ditu, aurten, Elgetako 
Herri Eskolak. Haur Hezkuntzan 
53 neska-mutiko izango dira, lau 
gelatan banatuta, eta Lehen Hez-
kuntzan 62 ikasle, beste lau tal-
detan banatuta. Bigarren eta 
hirugarren mailetako ikasleak 
talde bakarrean elkartuta daude, 
baita bosgarren eta seigarren 

mailetako neska-mutikoak ere. 
Irakasle taldeari dagokionez, 
iaz baino irakasle bat eta heren 
bat gutxiago ditu eskolak. Mu-
rrizketen eragina dela adierazi 
du zuzendaritzak. 

egokitzapena 
Astelehenean hasiko dira esko-
lan 2 urteko gelak aurten har-
tuko dituen 15 neska-mutikoak. 
Betiko moduan, egokitzapen 
aldia izango dute urrira bitar-
tean. Aurten, ordea, zenbait al-
daketa izango dira. "Gurasoek 
egindako eskaera batzuk kontuan 
hartu dira eta irailaren 26tik 
aurrera 2 urteko gelako umeek 
jantokia erabiltzeko aukera izan-
go dute; betiere, 13:15erako jaso 
behar dira". Egokitzapen erdial-

dera ere umeak 09:30ean esko-
laratzeko aukera izango dute 
familiek. 

ikasturteko erronkak 
Irakurketa plana garatzea, ja-
zarpen egoerei aurre egiteko 
prestatzea eta baratzea bultzatzea 
nabarmendu ditu zuzendaritzak 
ikasturteko erronka berezi mo-
duan. Irteerak ere iragarri di-
tuzte; hain zuzen, laster egingo 
dute lehenengoa, Egoarbitzara. 
Eguraldiaren arabera aukera-
tuko dute eguna.

zaintza goizez eta arratsaldez 
Guraso elkartearen ekimenez 
bultzatutako goizeko zaintza 
zerbitzuak astelehenean zabal-
duko ditu ateak, 07:30etik 09:00eta-
ra. Eskolako beheko solairuan 
dagoen gela batean emango dute. 
Egun berean izango da martxan 
arratsaldeko zaintza-ludoteka 
udal zerbitzua. Lehenengo as-
tean, gainera, ate irekiak egin-
go dituzte. Urteko bonuak ere 
atera ditu Udalak.

neska-mutiko taldea, atzo, ikasgelara sartu berri. larraiTZ Zeberio

115 ikasle ditu aurten 
elgetako Herri eskolak
atzo, ehun eskola umek eman zioten hasiera 2017-2018 ikasturteari, eta 
astelehenean hasiko dira goizeko eta arratsaldeko ordutegiarekin. egun berean 
ekingo diote egokitzapen aldiari 2 urteko gelan sartzen diren 15 neska-mutikoek 

ikaSturte Honetan 
53 neSka-mutiko 
dira Haur 
Hezkuntzan eta 62 
leHen Hezkuntzan

elgetako liburutegian umeak irakurtzen. l.Z.

Udako maileguetan genero 
poliziakoa eta historikoa nagusi
gazteek nahiz helduek gaztelerazko irakurketen aldeko 
hautua egiten jarraitzen dute

l.z. eLgeta
Opor egunetan irakurtzeko mai-
legatutako liburuak bueltan ja-
sotzeko egunak izan dira hona-
ko hauek liburutegian. Zenbait 
astez itxita egon ostean, zerbi-
tzuak udako ordutegiarekin za-
baldu ditu ateak asteon. Aste-
lehenean  itzuliko da ohiko 
ordutegira. "Uda partean ohiko 
irakurleek mailegu gehiago egi-
ten dituzte eta liburu bat edo bi 
beharrean hiruzpalau eramaten 
dituzte. Badira kopuru hori gain-
ditzen dutenak ere", azaldu du 
liburutegiko arduradun Geaxi 
Ezpeletak. Irakurtzeko zerbait 
erraza emateko eskakizuna na-
gusitzen dela dio, eta genero 
irakurrienen artean poliziakoa 
eta historikoa nabarmendu ditu. 
"Gazte nahiz helduek gaztele-
razko irakurketen aldeko hautua 
egiten dute. Tartea, gainera, 
nabarmena da guztiz; ardura-
tzekoa, esango nuke. Haurrak 

salbuespena dira, gehiengoak 
euskarazko edukiak eramaten 
dituelako. Haur literatura de-
zente mailegatzen da. Gazte li-
teratura oso gutxi. Helduen 
narratibak ere –16 urtetik gora– 
baditu irakurleak. Irakurleen 
gehiengoa 35-40 urtetik gorakoa 
dela esango nuke".

Udako titulu arrakastatsuenen 
artean, Ezpeletak Eva Gartzia 
Saenz de Urturiren Los ritos del 
agua, Dolores Redondoren ele-
berriak, Toti Martinez de Le-
zearen Tierra de leche y miel eta 
Fernando Aranbururen Patria 
nabarmendu ditu.

ekintza bereziak bueltan 
Ezpeletak hilaren 22rako iraga-
rri du hurrengo ipuin kontala-
ri saioa. Gu ere kontalari eki-
menak eta aurreko ikasturtean 
abiarazitako Hitzez pitz litera-
tura solasaldiek ere jarraipena 
izango dute.

Kataluniako erreferenduma ba-
besteko manifestazioa dago dei-
tuta hilaren 16rako, 17:30ean. 
Elgetako Gure Esku Dagok au-
tobusa antolatu du. 16:00etan 
aterako da herriko plazatik eta 
doan izango da. Lekua gordetze-
ko, interesatuek elgetakogurees-
ku@gmail.com helbidera idatzi 
behar dute. Autobus bakarra 
jarriko dute; beraz, bete arte. 

Autobusa Bilbora 
Gure Esku Dagoren 
manifestaziora

Asteon elkartu dira erabakia 
hartzeko: irailaren 23rako tor-
tilla lehiaketa eta triki-poteoa 
antolatuko ditu gaztetxeak. Au-
rreko urteetan moduan, base-
rritarren azokaren egun berean 
izango dira. Tortilla lehiaketa 
18:30ean hasiko da eta 20:00etan 
izango da sari banaketa. Ondo-
ren, 20:30ean, triki-poteoa egin-
go dute.

Gaztetxeak tortilla 
lehiaketa iragarri du 
irailaren 23rako 
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eneko azurmendi eLgeta
Azkeneko zortzi denboraldietan  
zortzi talde desberdinetan joka-
tu du Iñaki Olaortua elgetarrak 
(1993). Bergaran eman zituen 
lehen pausoak futbolari gisa.
amorebietatik barakaldorako jau-
zia eman duzu uda honetan. zer 
dela eta? 
Iaz Amorebieta taldean nire 
entrenatzailea zena –Aitor La-
rrazabal– Barakaldok fitxatu 
zuen. Esan zidan bere konfian-
tzazko jokalaria nintzela eta 
berarekin batera Barakaldora 
joatea eskaini zidan. Izen han-
diko taldea denez, eskaintza 
onartzea erabaki nuen. Hala, 
nik eta beste jokalari batek eman 
dugu Amorebietatik Barakaldo-
rako jauzia.
eta, zer moduz hartu zaituzte talde 
berrian? giro ona dago? 
Bai; oraingoz, oso gustura nago. 
Giro bikaina daukagu taldean.
entrenatzailearen konfiantza izan-
da, jokatzeko aukera izango duzu. 
Bai; oraingoz, hiru partidu jo-
katu ditugu eta minutu guztiak 
jokatu ditut. Alde horretatik, 
pozik nago. Izan ere, talde ga-
rrantzitsua izanik, beldur ho-
rrekin etorri nintzen.
bigarren b Mailak exijentzia handia 
eskatzen du? 
Bai. Nire bigarren urtea da Bi-
garren B Mailan eta garbi dago 
exijentzia handia eskatzen due-
la. Talde gogorrak daude kate-
goria honetan, fisikoki ondo 
egotera behartuta zaude.
Hirugarren Mailan ere jokatu izan 
duzu. nabaritzen da diferentzia? 
Bai. Asko nabaritzen da jauzi 
hori. Jokalariek kalitate han-
diagoa dute, fisikoki hobeto dau-
de eta taldeak taktikoki hobeto 
prestatuta daude, entrenamendu 
ordu gehiagorekin. Azken finean, 
profesionalizatuago daude.
24 urte dituzu eta zortzigarren tal-
dea da barakaldo. aldaketa asko 
urtetik urtera.
Bai. Eibartik irten nintzenetik, 
oraindik ez ditut bi urte segidan 

egin talde berean. Eskaintzak 
izan ditut eta taldez aldatzea 
erabaki izan dut orain arte, jen-
de berria ezagutzeko eta espe-
rientzia berriak bizi ahal izate-
ko. Oraingoz, behintzat, gustura 
aritu izan naiz batetik bestera, 
ez dut urte txarrik izan.
lesioek errespetatu zaituzte?
Horretan ere zortea izan dut. 
Bihurrituren bat edo beste izan 
dut, baina gauza handirik ez. 
defentsako jokalaria izanik, ze au-
rrelari mota da gauzak zailen jartzen 
dizkizuna?
Aurrelari handiak eta bizkarrez 
ondo jokatzen dutenak dira gu-
txien gustatzen zaizkidanak. 
Nahiago dut aurrelari bizkor 
bat defendatu, alor horretan 
hobeto moldatzen naiz.
txukun hasi duzue denboraldia. 
garaipen bat eta bi berdinketa.
Hala da. Ondo hasi gara eta, 
gainera, ez dugu golik jaso hiru 

partiduetan. Oraindik denboral-
dia luzea da eta gogor egin behar-
ko dugu lan, baina itxura ona 
dauka, oraingoz.
Hiru partidutan aurkako golik ez. 
zure lana ondo betetzen duzun sei-
nale da hori.
Meritua talde osoarena da, ez 
nirea bakarrik. Jokalari batek 
defendatzeari uzten badio, tal-
deak asko nabaritzen du.
ze helburu du barakaldok denbo-
raldi honetan?
Esan dizudan moduan, izen han-
dia dauka Barakaldok eta beti 
da goiko postuetan egoteko tal-
de bat. Denboraldia hobeto edo 
okerrago joan daiteke, baina, 
hasiera batean, behintzat, igoe-
rako play-off postuen lehian egon 
beharko genuke. Hala ere, gero, 
igoera lortzea oso zaila dela ba-
dakigu.
zure burua ikusten duzu bigarren 
Mailan edo lehen Mailan?
Dagoeneko 24 urte ditut, eta, 
oraindik ez badut jauzi hori 
eman, aurrerantzean ez dut uste 
emango dudanik. Gerta daiteke, 
baina oso zail ikusten dut. Hala 
ere, ez diot garrantzi handirik 
ematen. Ni maila honetan oso 
gustura nago, disfrutatzen, eta 
horrekin geratzen naiz.

iñaki olaortua, atxabalpen. Xabier urZelai

"berarekin batera taldez 
aldatzea erabaki nuen" 
iñaki olaortua barakaLdo taLdeko FutboL JokaLaria
iaz amorebieta taldean aritu zen, aitor Larrazabal entrenatzailearen aginduetara, eta 
uda honetan, Larrazabalek berarekin eraman du amorebietatik barakaldora

"talde gogorrak 
daude maila 
Honetan, fiSikoki 
ondo egotera 
beHartuta zaude"

Jone Muxika bizikletan, lasterketaren une batean. Josu Gisasola

Jone muxika elgetarra irabazle 
zumaiako Triatloi Herrikoian
modalitate honetan bere lehen esperientzia izan zen 
pasa den zapatukoa eta nagusitzea lortu zuen

e.a. eLgeta
39.06 eginda, lehen emakumez-
koa izan zen Joxe Muxika elge-
tarra Zumaiako Triatloi Herri-
koian –350 metro igerian, 10 
kilometro bizikletan eta 2,5 ki-
lometro korrika–. 

Bere lehen esperientzia izan 
da triatloian, eta pozik dago, 
batez ere, lasterketan izan zituen 
sentsazioengatik. "Beti izan dut 
gogoa probatzeko, eta, distantzia 
motza izanik, animatzea pentsa-
tu nuen. Pozik nago ez irabazi 
nuelako, gorputzak ondo eran-
tzun didalako baizik", azaldu du 
Muxikak. Josu Gisasola lagunak 
animatu zuen parte hartzera. 
"Berarengatik izan ez balitz, ez 
nuen parte hartuko", dio.

atzetik aurrera 
74 emakumek hartu zuten parte 
lasterketan eta lehenengo zatian 
–igerian– nahiko atzean zebilen 
Muxika. Hala ere, bizikletan 

asko aurreratzea lortu zuen 
–"hori izan zen gakoa"–, eta on-
doren, korrikako tartean laster-
keta errematatzea lortu zuen. 
"Igerian lasai egin nuen, trankil 
hartu nuen. 40. postuan irten 
nintzen igeri egitetik, baina bi-
zikletan, nuen guztia eman nuen 
eta ia aurreraino joan nintzen, 
bigarren posturaino. Ondoren, 
korrika eman nuen mailarekin 
ni neu ere harrituta gelditu nin-
tzen, eta irabaztea lortu nuen". 

esperientzia, "oso polita" 
Muxikak adierazi du esperien-
tzia "oso polita" izan zela. "Oso 
giro ona zegoen, parte-hartze 
handia, antolakuntza aldetik ere 
guztia oso ondo eta bide bazte-
rrean jende ugari animoak ema-
ten eta lasterketa ikusten". Hala 
ere, oraingoz, lasai hartu nahi 
du kontua eta ez daki aurreran-
tzean distantzia luzeagoko triat-
loietan parte hartuko ote duen.

goiena komunitatea 
Xalbadorpe elkartea / eLgeta

Abuztuko etenaldiaren ostean, 
martxan dira berriz ere Elgeta-
ko Xalbadorpe erretiratuen el-
karteko ekintzak. Zuzendaritzak 
irteera iragarri du hilaren 20rako, 
eguaztena. "Araba aldera joango 
gara egun-pasa eta Artziniega 
herria ikusiko dugu goizean, 
baita bertako museo etnografi-

koa ere". Bazkaria Amurrioko 
Ruperto jatetxean izango dela 
jakinarazi du Xalbadorpe elkar-
teak eta gehitu du ondoren Ur-
duñan egingo dutela arratsalde
-pasa. "Autobusez egingo dugu 
joan-etorria eta 08:30ean abia-
tuko gara Elgetako herriko pla-
zatik".

Joan nahi dutenek zapatuan, 
irailak 9, eman behar dute izena 
Ozkarbi elkartean. Zuzendari-
tzako ordezkariak izango dira 
bertan 11:00etatik 12:00etara. 
Prezioa da 30 euro pertsonako. 

Erretiratuek irteera 
Artziniegara    
irailaren 20an
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Katalunian urriaren 1ean egin-
go duten erreferenduma babes-
teko manifestazioa egingo du 
Gure Esku Dago ekimenak Bil-
bon irailaren 16an. Eta Oñatiko 
lantaldeak autobusak antolatu 
ditu hara joateko. 16:00etan ate-
rako dira postetxetik. Txartelak 
dagoeneko eskuragai daude  Ona, 
Boga, Otamendi eta Garoa ta-
bernetan.

Gure Esku Dagoren 
manifestaziora 
joateko autobusak

Aurtengo udako denboraldia 
bukatzeko, Usakon ez da soros-
lerik egongo datorren astetik 
aurrera. Domeka, irailak 10, 
izango da begiralea egongo den 
azken eguna. 

Zubikoa kiroldegiko igerile-
ku ondoan dagoen belardia, be-
rriz, jaiak hasi arte egongo da 
erabilgarri; irailaren 28ra arte 
zabalik egongo da.

Domeka arratsaldean 
egongo da azkenekoz 
soroslea Usakon

Txanda merkatari elkarteak 
udako outlet-a egingo du dato-
rren asteburuan. Irailaren 15ean, 
egubakoitzean, goiz eta arratsal-
dez eskainiko dituzte euren pro-
duktuak prezio berezietan eta 
zapatuan, berriz, goizetik baka-
rrik. Kale Zaharrean, Atzeko 
kalean eta Kale Barrian egingo 
da. Karpak jarriko dira eta kale 
animazioa egongo da. 

Txanda elkarteko 
merkatariek 'outlet'-a 
egingo dute

Txaloka ludotekak umeendako 
jolasak eta tailerrak egingo ditu 
datorren astean Foruen plazan. 
Astelehenean hasita, aste osoan 
zehar egingo dituzte ekintza 
bereziak kalean, 16:30etik 
19:30era. Eguraldi txarra eginez 
gero, azokan egingo dituzte an-
tolatutako eskulanak, tailerrak 
eta jolasak. Ez dago izenik eman 
beharrik. 

Txalokak antolatuta, 
haurrendako jolasak 
egongo dira plazan

oihana elortza oñati
Irailaren 17an egingo da aurten-
go Haurren Eguna, Oñatz dantza 
taldeak antolatuta, eta dagoene-
ko azken xehetasunak lotzea 
baino ez zaie falta. Euskal He-
rriko hamahiru dantza talde 
etorriko dira; tartean, Hendaia-
ko Akelarre eta Iruñeko Dugu-
na. "Azken bi urteetan talde 
ezberdinekin harremanak hasi 
eta sendotu ditugu eta horren 
emaitza dira talde hauek. Ha-
rreman hauei esker gure txikiek 
tokian tokiko plaza eta dantza 
ezberdinak ezagutzeko aukera 
izaten dute eta oso aberasgarria 
da hori", adierazi du Oñatz dan-
tza taldeko Maite Irizarrek.

Familiak 
600 bat haur dantzari elkartuko 
dira eta denak Oñatiko etxe par-
tikularretan banatuko dituzte 
bazkaltzeko. "Haurren gurasoen 

inplikazioa handia da oso eta 
horri esker da posible hori. Oña-
tiko Haurren Eguna erreferen-
te da kopuruari dagokionez, 
baina gurasoen laguntzagatik 
da hori. Baita Udalarena ere", 
dio Irizarrek. Egun osoko festa 
izango da.

kiroldegian ospatu zen iaz. Goiena

Hendaiako eta iruñako dantza 
taldeak gonbidatu dituzte aurten
Hilaren 17an egingo da aurtengo Haurren eguna eta 
elkartuko diren dantzariek etxeetan bazkalduko dute

oihana elortza oñati
Sirena morea ikur dutela, Eraso 
sexistei erantzun! leloa baliatuta, 
eta ikusita "askotan ezkutuan, 
isilpean" geratzen direla eraso 
sexistak, "bai larriak, bai sotila-
goak diren eraso, diskriminazioak, 
ere", Kilometroak 2017 jaian in-
darkeria sexistari aurre egiteko 
protokolo eta kanpaina landu du 
parekidetasun lantaldeak.  

Horren emaitza zehatza irai-
laren 24an bertan ikusiko da: 
hiru puntu more ipiniko dituzte, 
informazioa eman eta materiala 
banatzeko: "Bertan egongo gare-
nak eraso eta diskriminazioez 
hitz egiteko prest egongo gara, 
zalantzak, iradokizunak, eta abar 
komentatzeko. Edozein eraso 
jasan edo ikusiz gero, asko es-
kertuko genuke puntu moreetan 
honen berri izatea, guk gertatu 
dela kontuan har dezagun, eta, 
beharra egonez gero, edozein 
egoerari aurre egiten laguntzeko 
prest izango gara", adierazi du 
Rebeka Maestrok, parekidetasun 
lantaldeko ordezkariak.

Puntu moreez gainera, sirenak 
ere ipiniko dituzte, horiek ere 
moreak. Kasu horretan, txosne-
tan izango dira. "Erasorik onar-
tuko ez dugula eta eraso sexistei 
erantzun behar zaiela gogora-
razteko", esplikatu du Maestrok. 

parekidetasun irizpideak 
Ekimen konkretu horiez gaine-
ra, baina, parekidetasun lantal-
dearen helburua da jaian osota-
sunean eragitea. Beste modu 
batean esanda, Kilometroetako 
antolakuntzan diharduten lan-
talde guztiek "parekidetasun 
irizpideak" kontuan har dezaten 
lan egin dute: "Gida bat egin 
genuen, talde ezberdinei argibi-
deak emateko. Parekidetasuna 
KMK jaiko ardatz nagusietariko 

bat izanda, honela, modu trans-
bertsalean –zeharkakotasunez– 
landu behar zela ikusi genuen. 
Beraz, gure lana beste lantaldeek 
modu feminista batean jardute-
ko behar zuten laguntza ematea 
izan da, guk antolatu beharrean 
gauza feministak", dio Maestrok. 

"Parekidetasuneranzko pausoak 
eman nahi baditugu, ezin dugu 
izebergaren puntaren inguruan 
bakarrik jardun. Zerk eusten dio 
emakumeen aurkako indarke-
riari? Zerk mantentzen ditu de-
sigualdadeak? Feminismoak 
ematen dizkigu gakoak pareki-
detasuneranzko pausoak eman 
ahal izateko; argiak hori gogora-
razten digu, argi moreari heldu 
behar diogula, emakume bezala 
sozializatutakook ahaldunduz, 
gizon bezala sozializatutakoek 
maskulinitate eredua errebisatuz, 
eraso sexistak ikustarazi behar 
ditugula, zerbait deigarri eta ar-
buiagarri bihurtu, hau baita lehen 
pausoa hauei erantzun eta hauen 
atzean dauden botere logikak 
deuseztatzeko", azpimarratu du.

kilometroak egitasmoko parekidetasun batzordeko kideak Santa ana aurrean. miren arreGi

parekidetasuna: kilometroak 
jaiaren ardatzetako bat
Hiru puntu more izango dira oñatin irailaren 24ko ikastolen festan: asentzion, Foruen 
plazan eta santa Lutzian. txosnetan, berriz, sirena moreak jarriko dituzte: "erasorik 
onartuko ez dugula eta haiei erantzun egin behar zaiela gogorarazteko" 

rebeka maeStro: 
"edozein egoerari 
aurre egiten 
laguntzeko preSt 
izango gara"
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oihana elortza oñati
Elixabete Galartza Zuluetak 
(Oñati, 1931) 5 urte zituen ma-
txinatuak Oñatin sartu zirenean. 
Gogoan du aita eta ahizpa era-
man zituzten eguna. Baita han-
dik urte batzuetara familia osoa 
berriz elkartu zen unea ere. 
Orduan gertatutakoa jendeak 
jakitearen aldekoa da.
5 urte zenituen, baina ondo gogo-
ratzen duzu nola eraman zituzten 
aita eta ahizpa. 
Bai. Etxeko atarian nenbilen 
jolasean bi guardia zibil etorri 
zirenean. Aita eta ahizpa bat 
eraman zuten; aita kartzelara, 
Ondarretara lehenengo eta Ga-
liziara gero. Ahizpari ilea moz-
tu zioten eta berriro ekarri zu-
ten etxera.
zenbat zineten etxean? 
Zazpi anaia-arreba. Anaia zaha-
rrena Bilbon zegoen eta biga-
rrenak hara egin zuen alde, 
hemengo egoera ikusita. Biak 
elkartu ziren han eta erabaki 
zuten elkarrekin ihes egitea 
norabait. Baina atxilotu egin 
zituzten. Zaharrena El Puerto 
de Santa Mariako espetxera era-
man zuten eta bestea, kontzen-
trazio-esparru batera. 
araban irakasle zegoen ahizpa ere 
espetxean sartu zuten. 
Arabako herri batean, Murgian, 
zegoen irakasle. Handik Gas-
teizko espetxera eraman zuten 
eta handik Oñatira, berriz Do-
nostiako emakumeen kartzelara 
eramateko, Asilo San Josera. 
Denbora bat egin zuen han, eta, 
berriz etxera etorri zenean, ira-
kasle izaten jarraitu gura zuen 
hark, baina esan zioten ezin 
zuela maistra izan Euskal He-
rrian, eta Segoviako herri txiki 
batera bidali zuten bost urtera-
ko. Sei egin zituen.    
noiz elkartu zineten berriz? 
Hantxe, Segoviako herri hartan 
elkartu ginen. Aita eta anaia 
zaharrena 1940ra arte egon ziren 
kartzelan, eta denak etxeratu 
zirenean joan ginen Segoviara.

Hitz egiten zenuten etxean gerta-
tutakoaz eta bizitakoaz? 
Ni txikia nintzen, baina ger-
tutik jarraitzen nuen egoera. 
Amari ere asko begiratzen 
nion, detaile asko ikusi ni-
tuen, eta haren bitartez jaki-

ten nuen zer ari zen gertatzen. 
Gerora, batez ere, ahizpekin 
egin dut berba urte haietaz. 
Gogoratzen dut Naparreneko 
Margarita Iturraldek eta nire 
ahizpa Edurnek asko egiten 
zutela berba elkarrekin, eta 
hantxe izaten nintzen ni on-
doan, entzuten.
zer iruditzen zaizu erakusketa? 
Hunkitu egin naiz. Oso pozik 
nago elkarte batzuek egin 
duten lanagatik orduko ger-
taerak ezagutarazteko. Jen-
deak jakin egin behar du zer 
gertatu zen.

elixabete galartza erakusketa gelan inaugurazio ekitaldian, astelehenean. a.T.

"ahizpari ilea moztu eta 
aita eraman egin zuten"
eliXabete galartza 1936ko gerrako Lekukoa
1936ko gerra emakumeen ikuspegitik kontatzen duen erakusketa dago zabalik 
kultura etxean eta galartzarena da ikusten den argazki erraldoietako bat

"gerora, batez  
ere, aHizpekin egin 
dut berba urte 
Haietan 
gertatutakoaz" 

Asterixen irakaspenak

Irakurketaren onurak asko dira. Besteak beste, irudimena 
lantzen da, kontzentrazioa areagotu, hizkuntza aberastu, 
espiritu kritikoa garatu, enpatia sendotu eta, hau gutxi balitz, 
zientifikoki frogatu da neuronen arteko lotura ere indartzen 
dela. Denbora-pasa ederra da, gainera.

Bizitzan zehar irakurri dugunarekin, gure izaera osatzen 
omen da. Irakurritakoa, usainen eta soinuen antzera, gure 
burmuinean txertatzen da eta gutxien espero duzunean 
azaleratzen da.

Eskolatik irten, etxera joan eta merienda jaten nuen bitartean, 
Asterixen liburuak irakurtzen nituen nik haurtzaroan. Aurten, 
Korsikara joan naiz; ez nuen ezagutzen. Hala ere, banekien 
korsikarrak burugogorrak direla, herri menditsuak daudela 
bertan, gaztainak eta gazta oso gustuko dituztela, txerri 
basatiekin trikits egin daitekeela eta bertako zaharrek bizitza 
nola pasatzen den begira egotea gustuko dutela. Aspaldi 
erakutsi zidan hori Asterixek, eta ez zait ahaztu; hor nuen 
nonbait, ondo gordeta.

nire ustez

mArinA eTxegoien

Birzikleta azoka egingo dute 
irailaren 16an Foruen plazako 
frontoian eta azoka horretan 
salgai egongo den materiala 
batzen hasiko dira bihar, za-
patua. Bizikletak, kaskoak, 
babesak  eta maillotak jasoko 
dituzte azokarako. Baita pati-
nak eta patineteak ere. Azoka-
ko beheko solairuan egongo 
dira material hori jasotzen 
hilaren 9an, 12an eta 14an, 
11 :00etatik 13 :00etara eta 
17:00etatik 19:00etara.

Mugikortasun astea egingo 
da Oñatin irailaren 16tik 22ra 
eta horren barruan antolatu 
dute bigarren eskuko bizikleta 
azoka. 22an, autorik gabeko 
eguna izango da.

Birzikleta azokarako 
materiala batzen 
egongo dira bihar

Zapatuan da Arantzazuko Ama 
Birjinaren eguna eta asteburuan 
jaiak ospatuko dituzte Atzeko 
kalean eta Arantzazu auzoan. 
Atzeko kalean gaur, egubakoitza, 
botako dute jaiei hasiera eman-
go dien etxafuegoa, 16:00etan, 
eta segidan egingo dute jai ho-
rietan egin ohi den zinta laster-
keta. 18:30erako, Holi jaialdi 
koloretsua antolatu dute adin 
guztietako herritarrendako. Zu-
zeneko musika emanaldiak, so-
kamuturra, sagardo dastatzea 
eta piroteknia saioa ere egongo 
dira, besteak beste, domekara 
bitartean.

Arantzazun, bestalde, auzo 
bazkaria egingo dute bihar auzo 
etxean, 14:00etan. 

Holi jaialdi koloretsua 
gaur, Atzeko kaleko 
jaiei hasiera emateko

Egutegiak hala behartuta, au-
rreratu egin dute aurten, aste-
betez, jaietako haurren danbo-
rrada. Irailaren 16an izango 
da.
Datorren astean izango dituz-
te, beraz, azken entseguak. 
Martitzenean eta eguenean 
egingo dituzte, 12an eta 14an, 
Eltzian, 18:45etik 19:30era. Hau-
rren danborradako karrozak 

zirku itxura izango du aurten 
eta antolatzaileek deialdia za-
baldu dute egun horretan aha-
lik eta guraso eta ume gehien 
zirkuko pertsonaiez mozorro-
tuta joateko.

Nagusien danborrada, berriz, 
San Migel bezperan izango da 
aurten ere, irailaren 28an. Par-
te-hartzaileek hilaren 14an dute 
l ehen  en t segu  orokorra , 
20:00etan, eta hurrengoak 19an, 
21ean eta 26an. Nagusien en-
tsegu saio guztiak ordu berean 
izango dira, Eltzian.

Danborradako 
entseguak dituzte 
haurrek eta nagusiek

Gerra eta frankismo garaia emakumeek nola bizi izan zuten jasotzen 
du kultura etxean zabalik dagoen Emeek emana erakusketak. 
agertzen dira, esaterako, erbestearen, gerraren, torturaren, 
espetxearen eta errepresioaren aurrean bizirik ateratzeko estrategien 
gaineko narrazioak, kontakizunak, emakumeen ikuspegitik. intxorta 
1937 elkartea ibili da antolatzen, gizonezkoen testigantzekin egin 
zuen moduan. argazkiak mauro saravia txiletarrarenak dira. 

oñatin bertan hitzaldia antolatu dute bertako Gogoratu Guran 
taldearen laguntzarekin. Emakume oñatiarrrak 1936ko gerran da 
izenburua eta irailaren 19an izango da, 19:00etan, kultura etxean. 
Hilaren 14an bestalde, erakusketaren bisita gidatuak egingo dituzte 
10:00etan eta 18:00etan.

bisita gidatuak eta hitzaldia
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Euskal kulturgintzarEn 
transmisioa
goiEna tElEbista, 
IRaILaRen 14an, eGuenean, 21:00eTan
GONBIDATUA: MARI JOSE AZURMENDI ETA ITSASO OLAIZOLA   
 

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

zu hemen zaude

Eskola Kirolaren eskaintzaren 
eskuorriak ikastetxeetan bana-
tuko dituzte eta astelehenean 
zabalduko dute epea izena ema-
teko. Aste barruko ekintzak 
urriaren 9an hasiko dira eta 
asteburuko kirol jardunaldiak, 
berriz, urriaren 21ean. Informa-
zioa eskatu eta izena emateko 
kiroldegira joan behar da. Azken 
eguna irailaren 22a da.

Eskola Kirola 
programan izena 
emateko garaia da

Arantzazuko Parketxean elkar-
tu eta ibilaldi txiki bat egingo 
dute inguruan saguzarrak ikus-
teko, bihar, 20:45ean. Aurretik, 
Kiko Alvarez adituak azalpen 
batzuk emango ditu animalia 
horiei buruz. Plazak mugatuak 
dira eta hauek dira izena ema-
teko bideak: 943 78 28 94 edo 
arantzazu@gipuzkoamendizmen-
di.net. Prezioa bost euro da.

Saguzarrak hobeto 
ezagutzeko irteera 
egingo dute zapatuan

o.e. oñati
Olaitturri Kultur Elkartekoek 
ere bat egin dute Oñatin egingo 
den Kilometroak jaiarekin, eta, 
hala, irailaren 24an herriko his-
toriarekin lotutako hiru antzez-
lan eskainiko dituzte Oñatiko 
zertzeladak izenarekin. 20 mi-
nutu inguruko hiru pieza izan-
go dira, bakoitza herriko txoko 
batean. Zumeltzegi dorretxean, 
1542an kokatutako gebaratarre-
kin lotutako emanaldia eskai-
niko dute; Sancti Spiritus Uni-
bertsitateko klaustroan, 1760an 
kokatutako amodiozko istorio 
baten epaiketa; eta Lazarraga 
jauregiko lorategian, 1845ean 
Oñati Gipuzkoari anexionatu 
zitzaioneko kontaketa.

Antzezlanak Olaitturrikoek 
aurretik egindako obren nola-
baiteko moldaketa laburtuak 
izango dira, eta, lehenengo aldiz, 
euskara batuan. Gune bakoitzean 

200 aulki jarriko dituzte eta ema-
naldiak doan izango dira. 40 bat 
lagun ibiliko dira lanean.

Antzezlan bera herriko jaietan 
ere egingo dute Olaitturri elkar-
tekoek, hiru zatiak bata bestea-
ren atzetik.  Irailaren 29an izan-
go da, Santa Ana antzokian.

eguazteneko prentsa agerraldian. T.m.

oñatiko historia ere ezagutuko 
da Kilometroak egunean
irailaren 24an, herriko historiarekin lotutako hiru 
antzezlan eskainiko dituzte olaitturri kultur elkartekoek

oihana elortza oñati
Josune Odriozolak (Oñati, 1996) 
hartuko du Xabier Infante Ar-
tza-ren erreleboa. Pozik eta go-
gotsu dago igerilari ohia: "Ar-
tza-k bere lana hartzeko propo-
satu zidanean harritu egin 
nintzen. Egia esan, dena ondo 
pentsatuta eta antolatuta zuen 
berak eta ondo hartu nuen. Ziur 
nago laguntza ere izango duda-
la, eta pozik nago, bai".

urtebete 
Uztailaren 1ean bete ziren 33 
urte Zubikoako igerilekua za-
baldu zutela, eta huraxe izan 
zen bere lehen laneguna Oñatin 
Artza-rendako. Orduan, Gastei-
zen bizi zen eta hona etortzeko 
aukera ikusi zuenean ez zuela 
askorik pentsatu gogoratzen 
du: "Etorri eta listo". Harrez-
kero, makina bat ordu egin du 
igerilekuan. Datorren urtean 
hartuko du erretiroa eta dagoe-
neko  badaki nork hartuko duen 
bere lana. "Josune pertsona 
egokia izango litzatekeela pen-
tsatu genuen eta horregatik 
proposatu genion", dio. 

Kirol Hezkuntza ari da ikasten 
Odriozola eta eskainitako au-
kera hau paregabea dela dio: 
"Azken urtea egingo dut ikas-
turte honetan eta oso aukera 
ona da niretako. Praktikak egin 

behar ditugu ikasketen azken 
kurtsoan eta Oñatin bertan eta 
igerilekuan egingo ditut nik".

obrak 
Praktika horiek egiten aste ho-
netan bertan hasi da. "Oraindik 
ez dakit zenbat igerilariren ar-
dura izango dudan; normalean, 
40 inguru izan ohi gara taldean. 
Baina tokia ondo ezagutzen,  
baita igerilari gehienak ere. 
Gainera, badakit goizean goiz 
jaikitzea zer den, nahiz eta lotia 
naizen. Orain arte ez bezala, 
gero lana izango da, eta bete-

beharra bete egin behar da", 
esan du arduratsu oñatiarrak.

Oporretan egon berri, lanean 
hasteko gogoz dago Josune Odrio-
zola. "Badakit obra edo lan ba-
tzuk egitekoak direla igerilekuan 
eta oraindik ez dakit horrek 
zertan eta zehazki noiz eragin-
go digun, baina moldatuko gara", 
dio, baikor.

Ikasturte honetan elkarrekin 
arituko dira lanean Xabier In-
fante eta Josune Odriozola eta 
datorren kurtsoan helduko dio 
entrenatzaile paperari bete-be-
tean gazte oñatiarrak.

odriozola eta infante elkarrekin igerilekuan eguen goizean. o.e.

odriozola izango da 
infanteren ondorengoa
zubikoa kiroldegian 33 urte egin ditu lanean 'artza'-k eta datorren urtean hartuko du 
erretiroa. Josune odriozola igerilari ohi oñatiarra izango da haren ondorengoa eta 
ikasturte honetan elkarrekin gidatuko dute aloña mendiko igeri taldea
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oihana elortza oñati
Jose Luis Agirre omentzeko 
partidua jokatuko du bihar, 
zapatua, Erregional Preferente 
mailako futbol taldeak. 17:00etan 
izango da, Gasteizko Arizna-
barra taldearen kontra. Bihar-
ko partidua izango da, gainera, 
talde horren denboraldi-aurre-
ko azkena. Hiruzpalau jokatu 
dituzte, azkena Bergara Hiria 
torneoaren barruan, eta bihar-
koa izango da azkena. Datorren 
asteburuan hasiko du Aloña 
Mendik aurtengo denboraldiko 
liga. Etxean hasiko du, Idiaza-
balen kontra. Bigarrena Ezta-
lan jokatuko du, Antzuolaren 
aurka.

berdina 
Aldaketa gutxi izango dira aur-
tengo taldean. "Julen Agirre 
eta Julen Palacios dira izango 
ditugu bi bajak; lehenengoa 
ikasketengatik eta bigarrena 
lesioengatik. Asier Ugarte, aldiz, 
taldera bueltatu da. Hutsuneak 
gazte eta erregional mailetako 
jokalariekin beteko ditugu", 
azaldu du Endika Ruiz kirol 
zuzendariak.

Eta taldea mantentzen delako 
daude hain pozik, hain zuzen 
ere, taldean. "Mailaz jaitsi gara, 
baina taldea mantendu egin da. 
Talde ona da. Hori ez da asko-
tan gertatzen, baina hemen bai, 
eta oso pozik gaude. Horixe izan 

da fitxaketa onena, taldea man-
tentzea", azpimarratu gura izan 
du Endika Ruizek.

Denboraldi berrirako dituzten 
helburuei dagokienez, Ruizek 
adierazi du maila honetan ba-
karra igotzen dela gora eta zai-
la izango dela bukaerara lehe-
nengo heltzea: "Postu hori bo-
rrokatzeko moduan heldu gu-
rako genuke. Ea aurten iaz 
baino lesio gutxiago izaten di-
tugun".

Gotzon Urzelai izango da en-
trenatzailea, Haritz Garmendia 
laguntzailea eta Gorka Ibarguen 
prestatzaile fisikoa. Taldeko 
kapitaina iazko bera izango da, 
Joseba Irizar.

agirreren omenezkoa 
jokatuko dute bihar 
Jose Luis agirre zenaren omenezko partidua jokatuko du bihar arratsaldean aloña 
mendiko futbol taldeak azkoagainen. denboraldi-aurreko azkena izango da. Ligako 
lehen partidua etxean lehiatuko dute, datorren asteburuan, idiazabalen kontra

Hilaren 16an da hirugarren Oña-
tiko mendi martxa eta egun gu-
txi gelditzen dira izen-emate 
epea ixteko. Irailaren 11 da azken 
eguna. Bi bide daude: Internet 
bidez www.kirolprobak.com hel-
bidean sartuta edo Aloña taber-
nara joanda. Asteburuan mahai 
bat jarriko dute Atzeko kalean 
izenak hartzeko. Dagoeneko ia 
200 lagunek eman dute izena. 

Mendi martxan parte 
hartzeko izen-ematea 
astelehenean itxiko da

Kilometroak jaiaren barruan, 
Reala eta Osasuna aurrez aurre 
lehiatuko dira Azkoagainen da-
torren asteburuan. Irailaren 
15ean izango da partidua, 
18:30ean. Sarrerak leihatilan 
salduko dituzte egunean bertan: 
15 urtetik beherakoendako bost 
eurotan eta nagusiendako hamar 
eurotan. Lekaixoka produktuen 
zozketa egingo da.

Reala eta Osasuna 
Azkoagainera datoz 
irailaren 15ean 

Marisol Ramos korrikalari be-
teranoak zilarrezko hiru domi-
na eskuratu zituen abuztuan, 
beterano mailako Europako at-
letismo txapelketan. Aarhusen 
(Danimarka) jokatu zen nazioar-
teko hitzordu garrantzitsuan, 
Europako W55 txapeldunordea 
izan zen oñatiar korrikalaria, 
hamar eta bost kilometroko pro-
betan eta maratoi erdian.

Zilarrezko hiru domina 
ekarri ditu Ramosek 
Danimarkatik

Euskal Herriko kadete eta gaz-
te mailetako pilotari onenak 
ari dira lehiatzen Aloña Men-
diko pilota sailak antolatutako 
San Migel txapelketan eta gaur, 
egubakoitza, beste lau partidu 
jokatu dituzte kiroldegiko fron-
toian, 17:30ean. Pilotan arituko 
diren hamasei pilotarietatik 
hiru, gainera, oñatiarrak izan-
go dira. 

Pilotako San Migel 
txapelketako beste 
lau partidu gaur
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xabier urzelai bergara
Denboraldi-aurrea une egokia 
da Gipuzkoako saskibaloi talde 
nagusia Debagoienera gonbida-
tzeko. Eta BKEko ordezkariek 
ez dute aukera hori alferrik gal-
du. Hala, gaur, 19:00etan hasita, 
Labegaraietako harmailak sas-
kibaloi zaleeekin (5 euro) bete-
ko dira, ACBra itzuli den talde 

gipuzkoarra bertatik bertara 
ikusteko. Porfi Fisac-en taldeak 
zortzi lagunarteko jokatuko ditu 
liga hasi aurretik –irailaren 
30eko asteburuan–, eta horieta-
ko bat da gaurkoa. 

Talde gipuzkoarra indartzeko 
hainbat fitxaketa egin dituzte, 
eta gehienak Bergaran izango 
dira gaur. Azken fitxaketa 

Michael Fakuade izan da (Chi-
cago, 1989), eta amerikarrarekin 
batera, zaleak, besteak beste, 
Jordan Swing, Daniel Clark eta 
Miquel Salvo moduko jokalarie-
kin gozatzen hasteko gogoz dau-
de. Oraingoz, gipuzkoarrek Eus-
kal Kopako partiduarekin hasi 
dute denboraldia; 83-81 galdu 
zuten Bilbao Basketen kontra.

gipuzkoa gBC eta Baskokia, duela hiru urte eskoriatzan. Hurrengo urtean labegaraietan izan ziren bi taldeak. imanol soriano

gaur, aCbra itzuli den 
gipuzkoa basket lehian
 SaSkiBaloia  gaur, egubakoitza, maila goreneko saskibaloia itzuliko da bergarara 
(19:00, Labegaraieta) gipuzkoa basket eta argentinako obras basket taldeen arteko 
lagunarteko partiduarekin. bi urte pasa dira donostiarrak bergaran egon zirenetik 

Gipuzkoa basket taldeko arduradunak bkeko ordezkariekin 
harremanetan jarri zirenean egubakoitzeko lagunartekoa 
proposatzeko, mahoneroek ez zuten zalantzarik izan.
gipuzkoa basket eta baskonia azkenekoz labegaraietan 
egon zirenean (2015) giro ederra egon zen harmailetan. 
bai, eta egubakoitzean gauza bera errepikatzea espero dugu. 
Halako partiduak ondo datoz herritarren artean saskibaloiarekiko 
zaletasuna areagotzeko, eta, batez ere, gazteendako da polita. 
orduan, oso gustura geratu ginen lagunartekoak eman zuenarekin.
argentinako talde bat izango da bisitari. 

ez dut uste inoiz egon denik 
argentinako talde bat gurean 
jokatzen, esango nuke 
lehenengo aldia izango dela. 
madrilen daude egunotan, 
denboraldi-aurre moduko bat 
egiten dabiltza eurak ere, eta 
hainbat partidu hitzartu dituzte 
aste hauetarako. Horietako bat 
da egubakoitzean bergaran 
jokatuko dutena; ea zer-nolako 

ikuskizuna ikusten dugun.
partidurako sarrerak salgai daude dagoeneko. 
bai; partidu aurreko egunetan Pol-Polen, deporren, Ganbaran eta 
labegaraietako kiroldegian jarri ditugu salgai, eta partiduaren 
aurretik labegaraietako atean ere egongo da sarrerak erosteko 
aukera, bost eurotan.
lagunartekoa alde batera utzita, ze itxura hartzen dio 
bkek aurtengo denboraldiari? 
itxura polita du, bagoaz aurrera poliki-poliki. Gaztetxoak eskola 
kirolean hasita daude, eta aurten talde bat gehiago izango dugu 
klubean, zortzi talde izango ditugu guztira. Gainera, denboraldia 
behar den moduan hasteko, aurki egingo dugu talde guztien 
aurkezpena, san martin plazan.

"Halako partiduak ondo datoz 
gazteei zaletasuna areagotzeko"
Marian Mellado bke-ko saskibaLoi saiLeko arduraduna

Goiena

mireia bikuña debagoiena
Erregulartasuna neurtzen duen 
txapelketa hastear da maila ba-
tzuetan. Gizonezkoen Ohorezko 
Erregionala eta emakumezkoen 
Euskal Liga aste bukaeran ha-
siko dira.

Bergarak, Aretxabaletak eta 
Mondrak etxean hasiko dituzte 
euren bideak. Denboraldi-au-
rreetan egindako lana erakus-
teko ordua da, eta, gainera, za-
leen aurrean.

Bergararrek Urola hartuko 
dute Agorrosinen (zapatua, 17:30). 
Mikel Juaristiren taldearen hel-

burua mailara ahalik eta azka-
rren ohitu eta iazko dinamika 
mantentzea da.

Domekan, ordu berean joka-
tuko dute UDAk eta Mondrak: 
16:30ean. Hurrenez hurren, Her-
naniren eta Añorgaren kontra. 
Iaz bi taldeek egindako txapel-
ketak erreferentzia moduan 
hartuta hasiko dute liga. Are-
txabaletarrek goiko lekuetan 
egon gura dute hasieratik. Arra-
satearrek ere iazko bidea jarrai-
tu gura dute, baina kontziente 
dira urte zaila izango dela.

emakumeak 
Leintz Arizmendik, etxetik kan-
po, Rezola futbol zelaian hasiko 
du Euskal Liga, Añorgaren kon-
tra (zapatua, 18:15). Arrasateko 
eta Aretxabaletako jokalariak 
bateratzen dituen taldeak "go-
gotsu" ekingo dio txapelketari.leintz arizmendi. ramon aZkaraTe

emakumeen euskal liga eta 
ohorezko erregionala, martxan
 FUTBola  aretxabaletak, bergarak eta mondrak etxean 
jokatuko dute eta Leintz arizmendik, kanpoan

Arrasateko eta Aretxabaletako 
kiroldegietako rokodromoetan 
egingo dituzte 2017-18 ikastur-
teko eskalada ikastaroak. Bai 
Arrasaten eta baita Aretxaba-
letan ere, lau eguneko ikastaroak 
emango dituzte irailean. Hain 
justu ere, irailaren 11n, 13an, 
18an eta 20an Arrasateko Uar-
kape rokodromoan eta 12an, 
14an, 19an eta 21ean Ibarra ki-
roldegian. 18:00etatik 19:00etara 
emango dituzte eskolak. Intere-
sa dutenek egun horietan joan-
go behar dute ikastarora, eta 
bertan izena eman.

Parte-hartzaileek duten mai-
laren araberako taldeak osatuko 
dituzte, eta eskaladaren atal 
guztiak landu. 

 eSkalada  Bailarako 
eskalada eskolaren 
ikasturtea, hastear

Urriaren 14an egingo dute ko-
rrikako eta patinetako lasterke-
tak, Antxintxiketan elkartearen 
eskutik. Batean zein bestean 
parte hartzeko izen-ematea za-
balik dago, Herrikrosa.com ata-
rian. Inskripzio orria bete behar-
ko da.

34. aldiz egingo dute Arrasate 
eta Oñati arteko lasterketa he-
rrikoia. Aurten ere, bi modali-
tate egongo dira: korrika edo 
patinetan egin daiteke. Biek ala 
biek ibilbide berbera izango 
dute. Guztira, hamabi kilometro 
izango dira. Horietako gehienak 
Arrasate eta Oñati artean dagoen 
bidegorritik egingo dituzte. Hel-
muga Oñatiko Foruen plazan 
egongo da.

 laSTerkeTak  Zabalik 
dago Arrasate-Oñati 
egiteko izen-ematea
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mireia bikuña arrasate
Bigarrengoz egingo dute, bihar, 
zapatua, Udalako Auto Igoera. 
A+GAS taldeak guztia prest dau-
ka 14:00etan lasterketari irteera 
emateko. Azken ordura arte 
zenbat pilotu egongo diren ja-
kingo ez duten arren, 40 bat 
izatea espero dute. Lerro hauek 
ixteko orduan, 32 ziren izena 
emanda zutenak.

lau txanda 
Iaz ez bezala –iaz azkenaurreko 
proba izan zen–, biharkoa era-
bakigarria izan daiteke Euska-
diko txapelketarako. Hori ho-
rrela, antolatzaileak pozik dau-
de, probak izan dezakeen maila 
eta lehiakortasuna handiak izan 
daitezkeelako.

Ikuskizunean lagunduko du, 
zalantza barik, lasterketak izan-
go dituen aldaketak. Bereziki, 
txanda gutxiago izateak. Iaz, 
bost egin zituzten. Aurten, lau. 
Hori horrela, gidariek gehiago 
zaindu beharko dute egiten du-
ten denbora eta lana. Lasterke-

ta laburragoa eta ikusgarriagoa 
izango da, gainera.

oinez joatea eskatu dute 
Eta ordurako zale asko espero 
dituzte antolatzaileek. Segurta-
suna bermatuta dagoen lekuetan 
ipintzea eskatu dute, eta Udala-
ra oinez joatea. "Zaleen autoak 
aparkatzeko leku txikia dago. 
Iaz, arazo handia izan zen gu-
retzat. Hortaz, ahal den neurrian, 
oinez igotzea eskatu behar die-
gu zaleei, ahalik eta enbarazu 
txikiena egite aldera", esan dute. 

Federazioak sarreren prezioa 
hamar eurokoa izatea aholkatzen 
badu ere, Udalakoa zortzi euro 
ordaindu beharko da. Lasterke-
ta 14:00etan hasiko da, iazko 
leku berean.  

auto bat, iazko igoeran, zaleen begiradapean. imano soriano

40 bat pilotu espero 
dituzte udalako igoeran
 aUTo igoerak  bigarrengoz egingo du a+gas taldeak lasterketa, hainbat 
aldaketarekin; besteak beste, bost txanda beharrean lau egingo dituzte, eta proba 
14:00etan hasiko da. sarrerak zortzi eurotan eros daitezke irteera puntuan

udalan 
aparkatzeko leku 
txikia dagoenez, 
oinez Joatea eSkatu 
diete zaleei

euskadiko automobilismo 
Federazioak zehazten 
duenaren arabera, 
udalakoaren ostean, 
aramaioko XVi. 
rallyesprintaren txanda 
izango da: irailaren 16an 
jokatuko da, 15:00etan.

Hori ere puntuagarria 
izango da euskadiko 
Txapelketarako. Hortaz, 
lehia estua duten gidari 
guztiak espero dituzte 
aramaion.

azpiko racing taldeak 
antolatzen duen probako 
izen-ematea irailaren 8an 
itxiko da. 12an aurkeztuko 
dute gidarien zerrenda, eta 
lasterketa egunean bertan 
egingo dituzte autoen 
egiaztapenak. 

aramaiokoa, 
hilaren 16an

limousin Cartonajes taldeko Unai iribar helmugan sartzen, iaz. imanol soriano

Udazkeneko Criteriumeko lehen 
etapa izango da oñatikoa
 TxirrindUlariTza  gazte mailako lasterketa 59. san 
migel saria ere izango da eta 10:00etan hasiko da

m.b. oñati
Gazte mailako Udazkeneko Cri-
teriumak eta 59. San Migel sariak 
bat egingo dute bihar, zapatua, 
Oñatin, 10:00etan. Proba bakarra 
izango da, baina sari bikoitza 
duena: lasterketa bera irabazi 
eta Criteriumeko lider izan, hain 
zuzen. Izan ere, Oñatikoaren 
ostean, beste bi etapa jokatuko 
dituzte domekan, Liernian. Erre-
pidean bata eta erlojuaren kon-
tra bestea.

udana eta atagoiti 
Horrengatik guztiagatik lehian 
100 bat txirrindulari espero di-

tuzte. Tartean egongo dira Ulma 
taldeko ordezkariak. 

81 kilometroko ibilbidea egin-
go dute. Tartean Udana eta Ata-
goiti igota. Azken hori, bi aldi-
tan. Helmugatik gertu –bi kilo-
metrora–, Santipillauko aldapa 
izan daiteke erabakigarria. 

Oñatitik irtenda, Bergara al-
dera egingo dute lehenengo. 
Handik Oñatira buelta, eta Uda-
na igoko dute. Motxorrotik Ata-
goiti igo eta handik Ormaizte-
gira jaitsita, berriro Atagoiti 
igo eta Oñatira jaitsiko dira. 
Azken indarrak Zañartun erre-
ko dituzte.  

m.b. debagoiena
Iraila mendiko bizikletaren hi-
labetea da bailaran. Bihartik 
hasita, aste bukaera guztietan 
dago irteeraren bat.

Lehena Oñatikoa izango da: 
bihar, zapatua, 09:00etan irten-
go dira Arantzazuko auzo-etxe-
tik. Han hasiko dute ibilaldia, 
baina haraino bizikletan igo 
gura dutenei deialdia egin diete, 
Foruen plazan. 08:00etan abia-
tuko dira Arantzazu aldera.

Indarra dutenek beste bi mar-
txa dituzte aukeran, domekan, 
Bergaran eta Leintz Gatzagan. 

Biak ala biak 09:00etan hasiko 
dira.

Leintz Gatzagako martxak 27 
kilometro izango ditu, 1.200 me-
troko desnibelarekin. Ibilbide 
teknikoa da, bidezidor gehiago 
dituena. Parte-hartzaileek proba 
hasi aurretik eman beharko 
dute izena, irteeran bertan. 
10:00etan, umeendako lasterke-
ta egongo da.

Bergarako Palmerakuak tal-
deko lagunak Trekutz aldera 
joango dira. Bi ibilbide dituzte 
aukeran: 40 kilometrokoa bata  
eta 26koa bestea.

mendiko bizikletan kilometroak 
egiteko aukera zabala bailaran
 Mendiko BizikleTa  oñatin, Leintz gatzagan eta bergaran 
egingo dituzte probak, zapatuan eta domekan
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'Yihadismoa, ErrEfuxiatuEn 
krisia... zEr dago atzEan?'
goiEna tElEbista, ElkarrizkEta 
IRaILaK 13, eGuazTena, 21:00
ANE IRAZABAL KAZETARI ARRASATEARRAREKIN ELKARRIZKETA

zu hemen zaude

Bilboko Pomeray taldearentzako 
'osintxun musikara!' sari nagusia
Lizarrako bolbora taldeak bigarren saria eta ikusleen 
saria eskuratu zituen egubakoitzean jokatutako finalean 

a. a bergara
Egubakoitzean, jaietan, jokatu 
zuten musika lehiaketako finala, 
eta Pomeray, Bolbora eta Red 
Iron taldeak izan ziren agerto-
kian. Bigarren edizio horretan, 
Euskal Herriko toki askotako 21 
taldek eman zuten izena –iaz 
baino talde gehiago–. Hautaketa 
egiteko, lau irizpide hartu zituz-
ten kontuan: abestien konposizioa, 
emanaldiaren beraren joaldia, 
ahotsa eta instrumentala. 

Antolatzaileak gustura dira 
emaitzarekin: "Antolakuntza 
aldetik dena ezin hobeto atera 
zen. Ohiko atzerapenak kontuan 
hartuta, taldeen arteko koordi-
nazioak ondo  funtzionatu zuen. 
Ikusleen erantzuna ere ona izan 
zen, espero baino jende gutxia-
go etorri arren, baina kontuan 
hartzekoa da ekitaldi asko zeu-
dela inguruko herrietan ere", 
dio Ruben Gaunak.

Sariak, bilbora eta lizarrara 
Gauna konforme da taldeek fi-
nalean eman zuten mailarekin. 
"Bilboko Pomerayk eraman zi-
tuen 500 euroak, estilo oso in-
dartsua eta zuzena dute, eta 
indie estiloko pop-rockean koka 
genitzake. Lizarrako Bolbora 
taldearentzako izan ziren, ska
-reggae estilo alaiarekin, bigarren 
saria –200 euro–  eta ikusleen 
saria –Arrasateko Danatec mu-
sika dendan gastatzeko 300 eu-
roko txartela– . Red Iron Squad 
ere, finaleko hirugarren taldea, 
oso ona da, baina egubakoitza 
ez zen euren egunik onena izan. 
Ikusiko dugu aurrerantzean 
lehiaketak hartuko duen nora-
bidea; oraingoz, parte hartu du-
ten taldeei, diruz lagundu digu-
tenei eta bereziki Iker Baran-
diarani eskerrik asko emanda-
ko aholkuengatik eta laguntza-
rengatik". 

aitziber aranburuzabala arrasate
Idazteko lehiaketetan eskarmen-
tua du Maria Osesek (Arrasate, 
2000), eta astelehenean jaso zuen 
azkeneko saria, Urruzunotarrak 
gehituz lehiaketan. Opari, beste 
hamabost sarituekin Elgoibarko 
Aubixa aterpetxera joan zen 
egunean bertan. Gaur, eguba-
koitza, itzuliko dira etxera.  
zorionak!  
Eskerrik asko! Oso pozik nago; 
egia esan, irabazteko esperantza 
handirik gabe aurkeztu nintzen.  
Asko poztu ninduen irabazle 
izan nintzela jakiteak.
Saria gozatzen ari zara?  
Denetik ari gara egiten. Aste-
lehenean etorri eta gaur bitar-
tean, askotariko tailerrak egin 
ditugu. Lehenengo egunean, 
idazmen tailerrak eta gauean 
testuen errezitaldia. Hurrengoan, 
Yolanda Arrietaren idazmena 
lantzeko tailerrak izan genituen. 
Eguaztenean, berriz, Gotzon 
Barandiaranekin eta Rafa Rue-
darekin euskal olerkigintzaren 
eta kantagintzaren arteko lotu-
rari buruzko hitzaldia jaso ge-
nuen eta arratsaldean, Munda-
kara joan ginen Edorta Jimene-
zekin itsasontzian ibiltzera.... 
poesia atalean oraingoan, eta izen-
burua, bitxia: Gorroto nuen poesia. 
Prosa idazteko beranduegi ha-
rrapatu ninduen eta, aurrez 

idatzita nituen lau poesia bil-
duma batean batu, eta horixe 
aurkeztu nuen. Izenburua txikia 
nintzenean poesia gorroto nue-
la-eta jarri nion, orain gustuko 
dudan arren; bitxia iruditu zait 
beti.
zer kontatzen duzu? 
Lau poesiako bilduma da; poe-
sia indibidualak dira, lau gai 
independente: lehenengoak, 
hiriaren frenesitik ihes egitea; 
bigarrenak, denboraren joana; 
hirugarrenak, bakardadea edo 
hustasuna; eta laugarrenak, 
galdutako maitasun batek era-

gindako inpotentzia. Modu ba-
ten esanda. Kar-kar-kar.
zerk bultzatuta aurkeztu zinen? 
Aitak proposatu zidan; aurrez  
idatzitako poesiak begiratu ni-
tuen, eta lau horiek bidali nituen 
gero, baina, egia esan, ez naiz 
gogoratzen noiz.
Hala ere, ez da idazteagatik jaso 
duzun lehenengo saria.  
Ez, jaso ditut beste batzuk au-
rretik, bai: AEDren literatur 
saria hiruzpalau aldiz, Ramon 
Rubial saria bost aldiz eta Ber-
garako Jardunen amodiozko 
gutunen saria, iaz.

Maria oses –erdian– astelehenean saria hartzen. eusko JaurlariTZa

"aurretik idatzitako lau 
poema bidali nituen"
Maria oSeS idazLea
eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza politika eta kultura sailak antolatzen duen 
'urruzunotarrak gehituz' literatura lehiaketan, poesia sailean saritu dute arrasatekoa

Musica Para Salvar Vidas go-
bernuz kanpoko erakundearen 
eskutik, Ugandako Aba Taano 
boskoteak emanaldia egingo du 
astelehenean, irailaren 11n, Arra-
sateko San Juan Batailatzailea-
ren parrokian, 20:00etan.

Eskarmentu handia duen tal-
dea da; Europako herrialde as-
kotan birak egin ditu, eta na-
zioarteko sei sari irabazi. "Afri-

kako gospela eskainiko dute, a 
capella. Kantu tribalekin dago 
osatuta euren errepertorioa, eta, 
besteak beste, luganda, swahili, 
ancore eta lingala hizkuntzetan 
abesten dute. Orain dela hamai-
ka urte sortu genuen Ugandako 
gazteen aldeko proiektuaren 
alde abestuko dute; proiektu 
horren bitartez abiatu zen Aba 
Taano taldea. Emanaldia dohai-
nik izango da, baina diruz la-
guntzeko aukera izango dute 
bertaratzen direnek", azaldu 
dute GKEko ordezkariek.

Ugandako 
umezurztegi baten 
aldeko kontzertua
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izarren liga goiena klubean!

Goiena Klubaren txokoa

EIBAR - LEGANES
Partidurako 2 sarrera bikoitz ditugu.

Irailaren 15ean, 21:00etan Ipuruan joka-
tuko den partidurako.

MAIALDE 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. 

irabazi bi lagunendako otordua

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

Bazkidetu zaitez: 2017 (irailetik aurrera): 20 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

vs

PARTE hARTZEKO:
E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA Eibar [bazki-
dearen 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 automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu baka-
rra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: 
kluba@goiena.eus

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41

aitziber aranburuzabala aramaio
Talde askorekin ibili ondoren, 
maiatzean kaleratu zuen Iker 
Martinez oñatiarrak Itzalen mun-
dua bakarkako lehen lana, eta 
harrezkero gustura ari da zuze-
nean aurkezten. "Pozik nago. 
Beldurra nion bakarka aritzea-
ri eta biluztasun horri, baina 
hasieratik komodo sentitu naiz; 
nahiko kontziente naiz naizenaz 
eta eman ahal dudanaz, ez dut 
espektatiba izugarririk; nireta-
ko, ikasteko garaia da, orain... 
Poliki-poliki gero eta kontzertu 
hobeak egitea da nire erronka. 
Abestea asko maite dut, horre-
taz ere konturatu naiz, eta mai-
te dut, baita ere, aurrean dau-
denei nire historiatxoak konta-
tzea", azaldu du Martinezek.

Hiru kontzertu egin ditu da-
goeneko: Oñatin, Antzuolan eta 
Aretxabaletan. "Lehenengoa 
ekainean, herriko Ona taberna 
aurrean izan zen, jende gehien 
egon dena, baina publikoa urru-
tien sentitu nuena ere bai. Hu-
rrengoak askoz gertukoagoak 
izan dira, jende gutxiagorekin 
aurrean, baina arreta jartzen 
zegoen jendearekin".

diskoa oraindik ere eskuragarri 
Goiena Klubeko bazkideek etxean 
jaso zuten Itzalen mundua lana, 
baina, oraindik ere, hainbat 

tokitan eskura daiteke: Oñatiko 
Ona eta Boga tabernetan eta 
Elkar dendetan. "Orokorrean, 
uste dut gustatu dela diskoa, 
nahiko jendek geratu nau kalean, 
ezezagunek ere bai, zoriontzeko". 

lagunak lagunen telonero 
Domekako emanaldia berezia 
izango dela dio: "Jabi Zola lehe-
nengo aldiz izango da taularen 
gainean eta nire aurretik. La-
gun-aguna dut eta historia po-
lita du atzean, bizitza guztian 
barruan izan eta orain ia 40 
urterekin musikan eta sorkun-

tzan barneratu da, eta asko gus-
tatzen zait nola bizi duen eta 
nola egiten duen".

Irailaren 22an berriz ere he-
rrian jotzeko aukera izango du 
Martinezek, oraingoan, Udalaren 
eskutik, Oñatiko gaztelekuan. 
"Ikusi egin behar nola aterako 
den hori ere. Berezia izango da, 
bai edo bai, nirekin grabatu 
zuten musikari gehienak han 
izango direla esan didate-eta, ez 
taularen gainean, ikusle edo 
entzule moduan baizik. Ea lor-
tzen dudan jendearenganaino 
iristea, hori da nire erronka!". 

iker Martinez, ekainean oñatiko ona tabernan egin zuen kontzertuan. mikel aGirre

iker martinezen musika 
zuzenean gozagarri  
aramaioko eki tabernan egingo du domekan emanaldia, 18:30ean, eta Jabi zola 
aspaldiko laguna izango du telonero; irailaren 22an, berriz, oñatiko gaztelekuan 
abestuko du, eta horretan, ruper ordorikaren aurretik izango da martinez jotzen

ubane madera arrasate
Elkarrekin egin zuten MUk an-
tolatzen duen Euskal Kulturgin-
tzaren Transmisioa graduondo-
koan hitzaldia, eta, bata bestea-
ren osagarri izanik, hizlari biak 
gonbidatu zituen Aitziber Aran-

buruzabalak Goiena telebistaren 
EKT saiora. Egindako lan ibil-
bidearen gaineko azalpenak eman 
zituen bakoitzak, baina, era 
berean, etxe barruko kontu asko 
plazaratu zituzten ikasgelan 
lehenengo, eta kamera aurrean 

geroago. Eguenean 21:30ean izan-
go da saioa ikusgai.

Gaur egun erretiratuta dago 
askotariko unibertsitateetan 
jardun duen Azurmendi. Iker-
lari gazte askoren erreferente 
da, eta, soldata barik bada ere, 
aktibo jarraitzen du –etniaren 
ikuspegitik– herriaz ikertzen.  
Olaizolak Ekogune erakundean 
jarduten du gaur egun; hala ere,  
askotariko ikasketak egindakoa 
da hura ere: Enpresa ikasketak 
horien artean, eta ingurumen 
gaietan espezialista ere bada.

marijose Azurmendi eta itsaso 
oiaizola ama-alabak 'eKT' saioan
eHuko psikologia Fakultateko katedradun emeritua da 
azurmendi, eta ekogunea erakundean ari da olaizola
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ZaPaTua, 9

09:00 Txantxariak 10

09:30 Platopic 10

10:00 Txantxariak 1

10:30 amaia dJ

11:30 Hemen debagoiena

12:30 astearen errepasoa

13:30 onein

14:00 Hemen debagoiena

15:00 kulturrizketak: 

Huntza-skakeitan

15:30 amaia dJ

16:00 Txantxariak 10

16:30 Platopic 21

17:00 Txantxariak 1

17:30 ikustenda: mariasun 

landa

18:00 Xistera

20:00 astearen errepasoa

21:00 ikustenda mariasun 

landa

22:00 Hemen debagoiena

23:00 erreportajea: bisaiak

domeka, 10

09:00 Txantxariak 1

09:30 Txantxariak 10

10:00 Platopic 10 

10:30 onein

11:00 Zer jan halako baztan

11:30 kulturrizketak: 

Huntza-skakeitan

12:00 Xistera

14:00 Hemen debagoiena

15:00 astearen errepasoa

16:00 Platopic 21

16:30 Txantxariak 1

17:00 Txantxariak 10

17:30 Hemen debagoiena

18:30 ur eta lur 

19:00 erreportajea: bisaiak

20:00 ekT eduardo apodaka

20:30 Hemen debagoiena

21:30 astearen errepasoa

22:30 Hemen debagoiena

23:30 erreportajea: bisaiak

eGubakoiTZa, 8

10:00 Hemen debagoiena

11:00 onein

11:30 Hemen debagoiena

12:30 ekT: eduardo apodaka

13:00 Platopic 10

13:30 Hemen debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 ekT: eduardo apodaka

15:15 Hemen debagoiena

16:15 Gaurkoak

16:30 onein

17:00 Gaurkoak

17:15 kulturrizketak: 
Huntza-skakeitan

17:45 Gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Platopic 10

19:30 ikustenda: mariasun 
landa

20:00 Hemen debagoiena

21:00 kulturrizketak: 
Huntza-skakeitan

21:30 amaia dJ

22:00 Hemen debagoiena

23:00 amaia dJ

23:30 ikustenda: mariasun 
landa

mari JoSe azurmendi eta itSaSo olaizola
‘EKT’ Eguena, 21:30

Goiena

gipuzkoa baSketekoak, bergaran
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30

GbC

astea goiena teLebistan

eGuaZTena, 13

erreportaJeak eta 
elkarrizketak
‘Hemen Debagoiena’ 

Eguaztena, 18:00/20:00/22:00

eGuena, 14

gipuzkoako kontuak 
naguSi
‘Gipuzkoako plazatik 

Eguena, 21:30

asTeleHena, 11

leintz gatzagako 
Jaiak
‘Hemen Debagoiena’ 

Astelehena, 18:00-20:00-22:00

marTiTZena, 12

eguneko albiSte 
naguSiak
‘Gaurkoak’ 

Martitzena, 14:30

Goiena

Goiena TelebisTako 
ProGramaZio osoa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

iragarki saiLkatuak

1. etXebizitzak

101. saldu

arrasate. Garagartza au-
zoan, atxabalpe ondoan, 
ikuspegi politak eta guztiz 
berritutako 70 metroko 
etxebizitza dago salgai. 
sukaldea eta egongela 
handiaz gain, bi logela, bi 
komun eta trastelekua 
ditu. Prezio ona. Telefonoa: 
678 62 31 52 

105. eTXeak osaTu
antzuola. baserri baten 
logelak dauzkagu erren-
tan emateko. Telefonoa: 
607 20 45 03 (Virginia) 

logela bila arrasaten. 
logela bila nabil arrasate 
ala inguruan, 200-250 
euro artean ordaintzeko 
prest nago. irailetik ekai-
nera egongo naiz bertan. 
666 26 41 42 

oñati. logela ematen da 
errentan erdigunetik bost 
minutura eta unibertsita-

tetik hamar minutura. 
Telefonoa: 652 71 33 77 

2. garajeak

201. saldu
bergara. Garaje moduan 
erabil daitekeen 79 metro 
koadroko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean, burdiñaten. Te-
lefonoa: 607 34 90 43

3. lokalak

304. errenTan HarTu
lokal bila arrasaten. 19 
urteko 16 gazte arduratsu 

lokal baten bila gabiltza 
arrasaten. 688 64 10 72 
edo 628 64 65 89 

4. lana

401. eskainTZak

arrasate. Gazte euskal-
duna behar da orduka bi 
haur zaintzeko. arratsal-
detan izango litzake, egun 
solteetan. 606 72 23 85

bergara. neska euskal-
duna behar da bi ume 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 669 83 06 97 edo  
659 67 95 27

402. eskaerak
arrasate. emakumea ger-
tu etxeko lanak edota 
arropak lisatzeko. Telefo-
noa: 667 88 69 79 

arrasate. lisatzen eta 
garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
667 88 69 79 

bergara edo arrasate. 
Goizetan, 13:00ak arte, 
nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketa lanak 
egingo nituzke. Telefonoa: 
600 29 05 24 

bergara. emakumea ger-
tu lanerako. nagusiak zein 
umeak zaindu, garbiketak, 
etxeko lanak eta abar. ur-
teetako esperientzia. Te-
lefonoa: 696 84 19 51 

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentu handia daukan 
emakumea lanerako 
prest. ordutegi aldetik 
prestutasun osoa. aurretik 
lau urtetan lan egin dudan 
familiaren erreferentziak 
aurkez ditzaket. Telefonoa: 
631 15 19 94 

debagoiena. asteburue-
tan edota astean zehar 

arratsaldetan lan egingo 
nuke nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo tabernan. 
647 51 48 07 

debagoiena. asteburue-
tan edota astean zehar 
arratsaldetan lan egingo 
nuke nagusiak zaintzen, 
garbiketan edo tabernan. 
deitu telefono honetara: 
647 01 74 66 

debagoiena. emakume 
arduratsua, esperientzia-
duna, nagusiak egunez 
edota orduka zaintzeko 
gertu. Telefonoa: 632 51 
06 26 

502. eman
ingeles eskolak berga-
ran. maila guztiak. Talde 
txikiak. Hizkuntz eskola 
ofizialeko eta Cambridge
-ko azterketak prestatze-
ko ere bai. Goiz, eguerdi 
eta arratsaldeko ordute-
giak. Telefonoa: 618 91 
32 89 

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:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Ortuibar,	87	m2,	3	gela,	trastelekua.	Bizitzera	sartzeko.	Garajea	aukeran.	243.000€.
•	 Aranerreka,	89	m2,	3	gela,	trastelekua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.
•	 Aranerreka,	75	m2,	3	gela,	trastelekuarekin.	80.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	igogailua,	teilatua	eta	fatxada	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.
•	 Irizar,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	balkoi	handia.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Simón	Arrieta,	79	m2,	2	gela,	igogailua,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 Fraiskozuri,	75	m2,	3	gela,	igogailua,	frontoira	bistak.	160.000€.	
•	 Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berritua,	bizitzera	sartzeko.	169.000€.
•	 Iraburu,	80	m2	3	logela,	trastelekua,	altzariekin,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 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	log,	garajea	barne.	208.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	160.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 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.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.

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

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

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

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

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

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

Aretxabaleta
76 metro koadroko 
etxebizitza salgai. 
Dena kanpoaldera 
begira. Prezio ona.

626 88 97 22

Autobus gidariak
Debagoieneko autobus enpresa batek 

gidariak behar ditu eguneroko lanetarako 
eta baita asteburuetarako bakarrik ere.

Ahal bada esperientziadunak.
Bidali CV: ofertatrabajobus@gmail.com

Aretxabaleta
Sukaldari-laguntzailea behar da. 

Esperientzia beharrezkoa.
Informazio gehiago eta curriculumak 

bidaltzeko:
kurrikulumak02@gmail.com

Arrasate 

Esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
676 22 33 18

Oñati 

Autoendako 
mekanikaria 

behar da.
607 44 89 51

ingeniari elektrikoa 
lks selección-en oñatin tentsio bajuko energia elektrikoa 
ustiatzen duen oñargi S.l. udal enpresarako ingeniari 
elektriko baten bila gabiltza.

Gerentziaren ardurapean, kontadoreen instalakuntzaren eta 
zerbitzu puntuetako sistema elektrikoen arduraduna izango 
zara, kontsumoaren irakurketa egokia bermatzeaz gain.
instalakuntzen sistema elektrikoen mantentze-lanen eta 
erdi mailako tentsio sarearen arduraduna izango zara; 
zerbitzuaren kalitatea, jazoerak eta horniketaren matxurak 
ere kudeatuko dituzu.

arlo teknikoko dokumentuak kudeatzeaz gain azterketa, 
txosten eta aholku teknikoak emango dituzu.
ingeniaria elektrikoan Gradua, antzeko lanpostuetan eskar-
mentua, gida baimena eta euskara maila altua izan behar 
dituzu, erdi mailako ingeles maila izatea baloratuko delarik.
izena eman ezazu esteka honetan:

https://lks.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

edozein zalantza izanez gero, nirekin kontaktuan jarri 
i.cadierno@lks.es helbide elektronikoan.
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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

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
antzuolan, 2017ko irailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 10ean, 
11:00etan, antzuolako errukizko amaren parrokian.

1920-03-22 / 2016-08-13

Joxepa 
iparragirre alberdi

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
antzuolan, 2017ko irailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 10ean, 
11:00etan, antzuolako errukizko amaren parrokian.

—
Ez ditugu ahaztuko

izan dituzun
ilusio eta bizipoza.

2016ko irailaren 7an hil zen, 85 urte zituela.

Cipriano 
Pildain alcelai

esker ona

oñatin, 2017ko irailaren 8an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko abuztuaren 22an hil zen.

rosario 
Billar narbaiza

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
eskoriatzan, 2017ko irailaren 8an.

urteurreneko meza datorren domekan izango da, irailaren 10ean, 
12:30ean, eskoriatzako san pedro apostoluaren parrokian.

—
Zuk utzitako hutsunea oroitzapenek betetzen dute.

2016ko irailaren 9an hil zen, 52 urte zituela.

ioseba 
otero Uribarren

eskeLa

bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik eskerrik asko. 
oñatin, 2017ko irailaren 8an.

senarra: Jesus mari romano; seme-alabak: marilu eta txomin, 
arantxa eta txema, edurne eta imanol, nekane eta david; 

bilobak: gorka, Julen, nahikari eta maitane; anai-arrebak, ezkon 
anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako senideak.

bihar, larunbata, irailak 9, zazpi eta erdietan, oñatiko agustindarren 
elizan bere aldeko ondra mezara gonbidatzen zaituzte.

Jurgiña baserria

gasteizen hil zen abuztuaren 30ean, 77 urte zituela.

Maria dolores 
igartua astigarraga

esker ona

arrasaten, 2017ko irailaren 8an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko abuztuaren 30ean hil zen, 80 urte zituela.

Jose ramon 
Petreñas arrieta

urteurrena

Leire, unai, Julen.
bergaran, 2017ko irailaren 8an.

Distantziak eta denborak ez dakite
bihotzetan egiten duzun falta.

Zure irribarria, gure bizitzaren argia.

Maite zaitugu, bihotza.

2016ko irailaren 9an hil zen, 44 urte zituela.

 Josu 
zabala arbulu

urteurrena

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2017ko irailaren 8an.

urteurreneko meza domekan izango da, irailaren 10ean, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—goian bego—

2016ko irailaren 29an hil zen, 88 urte zituela.

iñaki
Mujika agirrezezeaga

esker ona

oñatin, 2017ko irailaren 8an.

2017ko irailaren 2an hil zen, 83 urte zituela.

Jesus 
astigarraga galfarsoro

Hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali 

zenizkigutenoi eskerrik asko, 
sendikoen izenean.

—
ondra meza irailaren 16an 

izango da, 19:30ean, oñatiko 
agustindarren elizan.

Agur esanda isuri dugu
horrenbeste negar malko

nahiz eta pozik ere bagauden
zu agurtzen hasterako

gaurtik aurrera arnas berririk
ez zaizulako faltako

eta amama Iñaxirekin
elkartuko zarelako.

esker ona

arrasaten, 2017ko irailaren 8an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Jose aranbururen alarguna

2017ko abuztuaren 30ean hil zen, 89 urte zituela.

 ana Mari
zubiaga ortiz de anda

esker ona

bergaran, 2017ko irailaren 8an.

seme-alabak: Lourdes; Juan Luis; arantza eta Jose Luis padilla (†); 
iñaki; izaskun eta Javier iturrospe. bilobak: ainhoa; ibon; arkaitz eta 

iraide; amaia eta alex; unai. birlobak: Hodei; ibai. anai-arrebak, ezkon 
anai-arrebak, ilobak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako ahaideek.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, hiletara 
etorri eta gurekin egon zareten guztioi. baita mizpirualde zaharren 

egoitzari ere. bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Luis ibarraren alarguna

2017ko irailaren 5ean hil zen, 94 urte zituela.

antonia
eguren azkorbebeitia
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lizargarate
aurten ere giro paregabea egon 
da oñatiko lizargarate trikitizale 
elkarteak urtero antolatzen duen 
jaian. abuztuko azken domekan 
izaten da eta aurten ere herritar 
asko batu ditu. ez bakarrik 
oñatiarrak, antzuolatik ere 30 bat 
lagun joan ziren trikiti doinuez, 
bazkariaz eta giroaz gozatzera. 
Tartean zen antzuolan bizi den 
Jesus odriozola oñatiarra. aukera 
aprobetxatu eta irrintzi pare bat 

ere bota zituen. elegante moldatu 
ziren oñatiarrak eta antzuolarrak, 
beste behin. 

kanpinean
andaluziako eta kataluniako kostak 
izan dira aurtengo udan ere 
euskaldun askok oporrak 
pasatzeko aukeratu dituzten 
tokiak. baita debagoiendarrek ere. 
Horren adibidea da Tarragonako 
stel kanpinean gertatutakoa. 
oñatiko 24 bat familiak elkarrekin 

egin zuten topo abuztuko hainbat 
egunetan; 100dik gora oñatiar 
batera. bergarar batzuk ere baziren 
ondoko partzeletan.

txaketua
oñatiko Txaketua taberna 
berritzeko lanak aurrera doaz. 
Gutxi gelditzen zaie bukatzeko eta 
zabalik egongo da berriz 
erdiguneko taberna. jaietarako 
egongo da zabalik. Hainbat 
oñatiarrek dagoeneko hartu dute 

lekua Txaketua tabernan, herriko 
jaietan bertan bazkaltzeko.   

zegamatik
50 bat lagun etorri ziren, 
autobusean, Zegamatik joan den 
asteburuan oñatiko 
bidebarrietako kaleko jaietara. ez 
zuten kontzertua galdu gura.
 
40 urte
1977an jaiotako arrasatearrek 
kintada egingo dute, lehenbiziko 

aldiz; bazkaria egingo dute, aurten 
40 urte beteko dituztela ospatzeko. 
arrasateko jatetxe batean izango 
da bazkari hori, irailaren 16an, eta 
adin bereko 101 lagun elkartuko 
dira elkarren ondoan bazkaltzeko.

Sabaia
oñatiko arkupe tabernako sabaia 
jausi egin zen uztailean. Hori 
konpontzeko lanetan ibili dira  
eta dagoeneko zabalik dago 
taberna.

#diotenez

txutxu-mutxuak

2. Hiar eta eneko
Hiar bolinaga eta eneko arantzeta elgetarrak bihar, zapatua, 
irailak 9, ezkonduko dira eta bergarako lasa jatetxean 
ospatuko dute lagunekin eta senideekin. Familiaren partetik, 
zorionak!

3. amaia eta Jon ander
Jon ander irizar eta amaia Perez irailaren 9an, zapatua, 
ezkonduko dira oñatiko udaletxean. "egun zoriontsua pasa 
dezazuela opa dizuegu familiak eta lagunek. Zorionak, 
bikote!".

1. 101 urte
margarita kerejetak 101 urte bete ditu eta behar bezala 
ospatu zuten bergarako mizpirualde egoitzan. alkatearen 
bisita jaso zuen egun hartan, familiartekoekin batera. lore 
sorta oparitu zioten urtebetetze berezi hori ospatzeko.

1

2

3

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.
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zorion agurrak

oñati
uxue aramburu
abuztuaren 31n, 6 
urte. Zorionak, politt 
hori. 6 urtetxo, 6 
musutxu, 6 kandela, 6 
desio. dan-dana 
merezi duzu-eta! egun 
zoragarria izan. maite 
zaitugu, printzesa.

arrasate
danel rico diaz
abuztuaren 31n, 5 
urte. Zorionak, maitia! 
orain bai... 5 urte! 
muxu erraldoi bat 
etxeko danon partetik, 
eta badakizu: 
ilargiraino eta buelta!

aramaio
irati garaitonandia 
Martelo
abuztuaren 15ean egin 
zituen zortzi urte. 
Zorionak, etxeko 
printzesa nagusia! 
Patxo bat, danon 
partetik!

oñati
Helene kortabarria
Zorionak, preziosa! 6 
urtetxo, ze handi! oso 
ondo pasatu genuen 
zure urtebetetze 
egunean! muxu handi 
bat, familixa danaren 
partetik!

aretxabaLeta
iker lopez Fernandez
Zorionak, maitia! 10 
urte jada! muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik. 

arrasate
izadi elortondo 
Moraza
irailaren 4an, 9 urte. 
Zorionak, izadi! ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
zorionak familia 
osoaren partetik. muxu 
asko, politt hori.

bergara
noa de goñi Campos
irailaren 4an, 3 urte. 
Zorionak, sorgintxu! 
Hiru muxu erraldoi 
etxekoen guztien eta, 
batez ere, mararen 
partetik.

oñati
asier olasagasti
irailaren 4an, 35 urte. Zorionak, aitatxo eta urte 
askotarako! Primeran pasatu zure urtebetetze 
eguna! asko maitte zaittugu! anertxo eta amatxo.

bergara
oier eta unax etxaniz gastañaga
irailaren 3an, urtebetetzea. Zorionak bixoi etxekuen 
partetik!

oñati
Maddi laskurain arregi
irailaren 3an, 8 urte. Zorionak, politt hori. Patxo 
handi-handi bat, etxeko danon partetik. mua!

oñati
beñat eta Maider urmeneta obeso
irailaren 6an, beñatek 9 urte eta maiderrek 6. 
Zorionak, maittiak! oso ondo pasatu zuen 
urtebetetzean. Patxo handi bat, familia osoaren 
partetik.

oñati
paule aramendi 
perez
irailaren 7an, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! 
ondo ospatu eguna. 
dagoeneko 6 urte. 
Patxo handi bat etxeko 
danon partetik eta, 
bereziki, Jakesena!

bergara
jon elejalde urcelay
irailaren 5ean, 3 urte. 
Zorionak, maittia! 
ondo pasatu zure 
egunian! muxu handi 
bat, familixiaren 
partetik!

oñati
auritz urzelai 
aizpeolea
irailaren 5ean, 4 urte. 
Zorionak, pottokin! 
dagoeneko lau urte. 
egun on-ona pasatu eta 
muxu handi bat etxeko 
danon eta, batez ere, 
oinatzen partetik.

oñati
enare irizar urkia
irailaren 5ean, 5 urte. 
Zorionak, maitia! Patxo 
handi bat, danon 
partetik.

arrasate
aner iriarte balerdi
irailaren 9an, 14 urte. 
Zorionak, aner! ondo 
pasatu eguna.

oñati
Mattin Sarriegi 
derteano
irailaren 8an, 3 urte. 
Zorionak, mattin! 
merezi duzun moduan 
ospatuko dugu! Zuk 
ematen dizkiguzun 
moduko muxu goxoak, 
etxeko danon partetik!

aretxabaLeta
Magali lazpiur eraña
irailaren 8an, 7 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta 
disfrutatu topera. 
besarkada handi bat.

aretxabaLeta
Xubane berridi irure
irailaren 8an, 5 urte. 
Zorionak, Xubi dubi! 5 
urte jada! esku bateko 
atzamar danak! Gozatu 
zure eguna! muaka!

oñati
ixone Muñez 
etxebarria
irailaren 8an, 2 urte. 
Zorionak, ixone! 
aramaioko 
aitona-amonen, osaba 
unairen etxekoen eta 
bereziki, lehengusu 
guztien partetik! 

oñati
elene etxezarreta 
irizar
irailaren 8an, 7 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, matraka! 
Zazpi patxo familixako 
danon eta, batez be, 
marenen eta zure 
primotxuen partetik!

aretxabaLeta
intza aiastui antxia
irailaren 11n, 10 urte. 
Zorionak, intza! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna. muxu potolo 
bat, amatxoren eta 
familixa guztixaren 
partetik.

arrasate
urtzi ginart Velez de 
Mendizabal
irailaren 12an, 3 urte. 
Zorionak, maitxia! 
ondo-ondo pasatu eta 
jaso patxorik hadixena 
bai itsasoren eta 
baitxa gañerakuon 
partetik!

oñati
oihan eta kepa Cuesta billar
oihanek irailaren 11n, 8 urte eta kepak irailaren 
12an, 6 urte. Zorionak bixoi eta ondo-ondo pasatu 
zuen egunak. Patxo handi bat, etxeko danon 
partetik!

arrasate
aratz goya urain
irailaren 10ean, 12 
urte. muxu handi bat 
familiaren partetik. 
ondo pasatu!

aretxabaLeta
Miren lopez 
Maskariano
irailaren 9an, 2 urte. 
Familiako printzesa 
txikiak bi urte bete 
ditu. Zorionak eta egun 
zoragarria opa dizugu: 
naroa, uxue, izaro eta 
aner. 

aretxabaLeta
oihane eta Haizea galan perez
irailaren 14an, oihanek 5 urte eta Haizeak 7. 
Zorionak etxekoen partetik!

bergara
Haizea iturrospe 
arrondo
irailaren 14an, 6 urte. 
Zorionak! ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze egunian. 
Patxo handi bat, danon 
partetik. mua!

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.

antzuoLa
julen gezalaga 
esnaola
irailaren 2an, 11 urte. 
Zorionak, Julen! 
dagoeneko 11! 
arantzazuren partetik, 
chupa chups 
nata-fresazko muxu 
bat.
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egUBAKoiTzA 8
oÑati igeriketa ikastaroko eta 
ur ekintzetako izen-ematea
Gaur da azken eguna.
Kiroldegiko bulegoetan.

aretxabaleta xV. ixadebalde
udako generoa eskainiko dute 
hainbat dendak.
Mojen komentuan, 16:30ean.

oÑati atzeko kaleko jaiak
16:00etan josalak, 18:30ean Holi 
delako jaialdia, 19:30ean 
txorimaloan kalejira eta 22:30ean 
kontzertua, Zezenaren Taldea, bitz 
eta unidad alavesa taldeekin.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati odol ateratzea
oporren osteko lehen deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan.

bergara elo eta kartofen 
pailazoak
ikuskizuna egingo dute errotalde 
parkean, Jardunek gonbidatuta. 
eguraldi txarrarekin, oxirondon.
Aipatutako lekuetan, 18:00etan.

bergara argazki erakusketa
Juanjo lopez azurmendiren lanak 
ikusgai, gaurtik irailaren 24ra arte.
Aroztegi aretoan, 18:00etan.

aretxabaleta agorreko 
andramaixak areantzan
19:00etan afarirako mahaiak 
prestatu, 20:00etan kanpai joaldia, 
20:30ean afaria eta ostean 
dantzaldia.
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

aramaio twin room taldea
swing doinuak sastiñan. 
Aipatutako lekuan, 19:30ean.

aretxabaleta kidam magoa
Helduendako. sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 22:00etan.

bergara egubakoitzak 
kartzelan
bertxortan eta iker lauroba & 
itsasargiak taldeen kontzertua. 
erritmo lasaiak, iraileko eta urriko 
egubakoitzetan. sarrera, hiru euro.
Gaztetxean kanpoko eszenatokian, 
22:00etan. 

zAPATUA 9
aretxabaleta xV. ixadebalde
udako generoa eskainiko dute Tak 
zapata dendak, belar metak, 
kilimak, asensiok, amaia ume 
dendak, Titarek, mari merkek, Tinta 
beltzak, m5 kirol dendak, iberrek, 
Haurrakek eta aretxabaleta kirol 
elkarteak.
Mojen komentuan, 09:30ean.

bergara San martin azoka
askotariko artisau postuak, 
herriguneko kaleetan.
Aipatutako lekuan, 09:30ean.

arraSate erdi aroko azoka
askotariko ikuskizunak eta 50 bat 
postu egongo dira seber altuben, 
erdiko kalean eta iturriotzen.
Aipatutako lekuetan, egun osoan.

oÑati txirrindulari lasterketa
Gazteendako 59. san migel saria.
Unibertsitate etorbidean, 
10:00etan. 

aretxabaleta agorreko 
andramaixak areantzan
10:30ean txistularien diana, 
12:00etan meza, ostean luntxa, 
13:30ean ginkana eta 17:45ean 
areantzako jolasak.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oÑati atzeko kaleko jaiak
13:00etan auzoen omenezko salda, 
14:30ean bazkaria, 17:30ean 
sokamuturra eta poneyak, 
19:00etan garagardo dastatzea, 
19:30ean txorimaloak, 20:30ean 
elektrotxaranga, 00:00etan 
zezensuzkoa eta 04:00etan 
helduendako zinta lasterketa.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

aretxabaleta txoborro magoa
umeendako saioa egingo du. 
sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 19:00etan.

bergara 'maurizia' dantza 
emanaldia 
aukeran dantza konpainia.
Udal Pilotalekuan, 20:30ean.

arraSate tori Sparks taldea 
iX. kulturate akustikoak.
Kulturaten, 20:00etan.

oÑati Saguzarrak ezagutzeko 
irteera 
kike alvarezen azalpenen ostean, 
aplikazio bati esker saguzarrak 
entzuteko aukera egongo da. 
aurretik eman behar da izena.
Parketxean, 20:45ean.

aramaio bertso afaria
Xabi igoa, sebastian lizaso eta iñaki 
murua bertsotan, eguazkierripako 
jaietan.
Aipatutako lekuan, 21:30ean. 

domeKA 10
arraSate erdi aroko azoka
askotariko ikuskizunak eta 50 bat 
postu egongo dira seber altuben, 
erdiko kalean eta iturriotzen.
Aipatutako lekuetan, egun osoan.

elgeta parrokiara bisita
Jasokunde amaren elizako erretaula 
ezagutzeko aukera. aurretik eman 
behar da izena: turismo@
debagoiena.eus edo 943-79 64 63.
Parrokian, 12:00etan. 

aretxabaleta kurtzebarri 
eguna
10:30ean salda, txorizoa eta gazta 
tontorrean eta 13:30ean bermuta 
mendiolan. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

debagoiena trikuharrien 
bideetan bisita gidatuak
karakate-agirreburu banalerroa 
zeharkatzen duen bederatzi 
kilometroko irteera. izenak info@
begi-bistan.com helbidean.
Karakaten, 10:30ean.

aramaio andra mari 
kofradiakoen ospakizunak
12:30ean meza egingo dute ermitan 
eta ostean urteko batzarra eta 
bazkaria.
Ibaben, aipatutako orduetan. 

bergara bikote nagusien 
dantza txapelketa
moises azpiazuren omenezkoa.
Pilotalekuan, 12:30ean.

leintz gatzaga arrasate 
musikaleko big band taldea
kontzertua egingo dute jaietan.
San Miguel plazan, 13:30ean.

oÑati atzeko kaleko jaiak
15:30ean mus txapelketa, 
16:00etan txirrindulari proba, 
18:30ean txorimaloak eta 
20:00etan Gauargi taldea.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

aramaio iker martinez eta Jabi 
Sola
oñatiarrak Itzalen mundua diskoa 
aurkeztuko du.
Eki tabernan, 18:30ean. 

aretxabaleta tor magoa
umeendako. sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 19:00etan. 

bergara ganbara abesbatza
oñatiko taldearen kontzertua, 
Kultura Kalera ekimenean.
Mariaren Lagundian, 19:00etan.

AsTeleHenA 11
eSkoriatza ate irekiak 
kiroldegian
Pilatesa, hipopilatesa, body-tonoa, 
igeriketa, fit-bikea eta beste 
probatzeko aukera.
Kiroldegian, 09:00etatik aurrera.

oÑati ate irekiak fitness 
zerbitzuetan
kiroldegiak ikasturterako duen 
eskaintza probatzeko aukera.
Zubikoan.

oÑati txaloka ludoteka kalean
ekintza bereziak, umeendako. 
eguraldi txarrarekin, azokan.
Foruen plazan, 16:30ean.

aretxabaleta 'amasahara' 
erakusketa
Gaurtik irailaren 25era arte egongo 
da ikusgai.
Arkupen. 

antzuola izen-ematea: idolaz 
aisialdi taldea
Hilaren 14ra arte eman daiteke 
izena idolazantzuola@gmail.com 
helbidean edo 685 05 85 83 
telefonora whatsapp-a bidalita. 
ostean banatuko dituzte 
gurasoendako baimen orriak.
Izen-ematea aipatutako lekuetan.

oÑati Yogako hastapen 
ikastaroa
Gaurtik hilaren 14ra eta 18tik 21era 
egingo dute ikastaroa, 19:30ean. 
Hasiberriendako. izena emateko: 
yogaoinati@gmail.com helbidea edo 
610 95 37 94 telefonoa.
Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

arraSate gospel kontzertua
aba Taano taldeak emanaldia, a 
capella. doako da, baina, laguntza 
emateko aukera egongo da 
kontzertuaren amaieran.
Parrokian, 20:00etan.

mArTiTzenA 12
eSkoriatza erretiratuen 
omenaldiko bazkaria: txartelak 
salgai
irailaren 24ko ekitaldirako txartelak 
eros daitezke gaur, erretiratuen 
egoitzan, 11:00etatik 12:30era arte.
Aipatutako lekuan eta orduan.

agenda

musHkum

arraSate mushkum taldea
kulturate akustikoak egitarauko lehen kontzertua. laudioko rock taldeak 
Denbora delako diskoa aurkeztuko du formatu akustikoan. doako emanaldia 
izango da.
Gaur, egubakoitza, Kulturaten, 20:00etan.
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oÑati txaloka ludoteka kalean
umeendako. eguraldi txarrarekin, 
azokan.
Foruen plazan, 16:30ean.

oÑati 'emeek emana' 
erakusketa
Gerra eta frankismo garaiko 
kontakizunak emakumeen 
aurpegiekin. 
Kultura etxean, irailaren 22ra arte.

oÑati Haurren danborradako 
entsegu orokorra
Talde guztiek parte hartuko dute.
Eltzian, 18:30ean.

aretxabaleta beinke 
loramendi dantzaren entsegua
lehen entsegua egingo dute. 
entsegu orokorra, hilaren 28an.
Kurtzebarri eskolako gimnasioan, 
19:00etan. 

egUAzTenA 13
oÑati ate irekiak fitness 
zerbitzuetan
kiroldegiko eskaintzak probatzeko.
Zubikoan.

oÑati txaloka ludoteka kalean
umeendako. eguraldi txarrarekin, 
azokan.
Foruen plazan, 16:30ean.

oÑati furgobaratza
Nola lortu gure haziak? delako 
tailerra egingo dute. doan.
San Martinen, 18:00etan.

bergara eguazteneko azoka
baserritarren produktuak. 
Oxirondon, 18:00etan.

oÑati Haurren danborradako 
dantzarien entsegua
azkena izango da.
Eltzian, 18:30ean.

arraSate eaJren kudeaketari 
buruzko hitzaldia
alternatibaren eskutik, igor 
meltxorrek eta Josean egileorrek 
egingo dute berba, eaJk eaeko 
erakunde ezberdinetan egiten duen 
kudeaketa ereduaren balizko 
onuren atzean zer dagoen 
kontatzeko.
Jai Zale tabernan, 18:30ean.

aretxabaleta pettiren 
kontzertua
loramendi elkarteak gonbidatuta.
Urbaltz tabernan, 19:30ean. 

egUenA 14
oÑati 'emeek emana' 
erakusketaren bisita gidatua 
Frankismo garaiko emakumeek 
esandakoak hobeto ulertzeko 
azalpenak emango dituzte, bi 
bisitarekin: 10:30ean eta 18:00etan.
Aipatutako orduetan, kultura 
etxean.

arraSate izen-ematea: 
plazako dantza ikastaroa 
Portaloi elkartearen eskutik egingo 
du ikastaroa Patxi monterok. 
urriaren 2an hasiko dira, baina 
dagoeneko eman daiteke izena, 
aedn eta Gazte informazio 
bulegoan. 
Izen-ematea, aipatutako lekuetan. 

oÑati txaloka ludoteka kalean
ekintza bereziak, umeendako. 
eguraldi txarrarekin, azokan.
Foruen plazan, 16:30ean.

aretxabaleta 
euskaltzaindiaren ibilbidearen 
gaineko hitzaldia
Euskaltzaindia hastapenetik 
gaurdaino delako berbaldia egingo 
du aritz abaroak. ibilbidea eta 
egungo erronkak azalduko ditu.
Arkupen, 18:30ean.

oÑati Haurren danborradako 
entsegu orokorra
Talde guztiek parte hartuko dute 
azken entseguan.
Eltzian, 18:30ean.

oÑati nagusien danborradako 
entsegu orokorra
Talde guztiek parte hartuko dute.
Eltzian, 20:00etan. 

eSkoriatza 'ostegun bidaiariak'
lau urtean bizi izan da iker Zugasti 
eskoriatzarra Txilen. Hainbat bidaia 
egiteko eta herrialdearen 
handitasunaz gozatzeko aukera izan 
du. Hori guztia kontatuko du Txile, 
iparraldetik hegoaldera delako 
ikus-entzunezkoan.
Zaldibarren, 21:30ean. 

antonio zabala

gaSteiz

Florida

tadeo Jones
egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
16:30, 18.30, 
20:30, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30.

abracadabra
egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 21:30.

Valerian y la 
ciudad de los mil 
planetas
egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

la seduccion
egubakoitzetik 
domekara: 19:45, 
22:00.
astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Veronica
egubakoitzetik 
domekara: 18:30, 
22:30.
astelehenetik 
eguenera: 19:30, 
21:30.

el amante doble
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

Churchill
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

la escala
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.

barry Seal
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:45, 22:00.

rehenes
egubakoitzetik 
eguenera: 19:30.

los casos de 
Victoria
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
21:30.

Gorbeia

transformers
egubakoitzetik 
domekara: 16:45.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

una cita en el 
parque
egubakoitzetik 
domekara: 17:00, 
19:45, 22:00.

la niebla y la 
doncella
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.

the limehouse 
golem
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.

tadeo Jones
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:45, 21:30.
egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 
19:00

Cars 3
egubakoitzetik 
domekara: 17:00.

el otro 
guardaespaldas
egubakoitzetik 
domekara: 19:00, 
21:30.

barry Seal
egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
19:30, 20:00, 
20:05, 22:10, 
22:20.

Veronica
egubakoitzetik 
domekara: 17:20, 
22:00.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.

rey arturo
egubakoitzetik 
eguenera: 20:15.

Spiderman
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

it
egubakoitzetik 
domekara: 17:05, 
19:10, 19:45, 
21:50, 22:20.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:30, 21:30.

Valerian y la 
ciudad de los mil 
planetas
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

bouleVard

it
egubakoitza eta 
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
16:45, 18:30, 
19:30, 21:15, 
22:15.

el amante doble
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.

barry Seal
egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
egubakoitzetik 

eguenera: 16:20, 
18:50, 21:10.

la niebla y la 
doncella
egubakoitzetik 
eguenera: 18:05, 
20:15.

tadeo Jones 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30.

tadeo Jones
egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00.
domekatik 
eguenera: 16:00, 
18:00, 19:00, 
20:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30. 

el otro 
guardaespaldas
egubakoitza eta 
zapatua: 00:10.
egubakoitzetik 
eguenera: 19:15, 
21:45.

dunkerque
egubakoitzetik 
eguenera: 20:25, 
22:40.

transformers
egubakoitza eta 
zapatua: 23:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 21:00.

emoji
egubakoitzetik 
eguenera: 16:10, 
18:05.

rey arturo
egubakoitzetik 
martitzenera eta 
eguena: 20:00, 
22:30.

abracadabra
egubakoitzetik 
eguenera: 16:15.

la guerra del 
planeta de los 
simios
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00, 
23:50, 00:00.

Cars 3
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50.

la seduccion
egubakoitzetik 
eguenera: 22:25.

gru 3
egubakoitzetik 
eguenera: 17:15.

Veronica
egubakoitzetik 
eguenera: 18:20, 
20:35, 22:50.

zinema

kriTika

abracadabra  
zuz.: Pablo berger. Herr.: espainia (2017). aktoreak: maribel Verdu, antonio de la Torre, Jose mota.

Hipnosiaren efektu harrigarriak

oso film berezia da. magia, 
fantasia, ametsak eta hipnosia 
nahasten dira komedia, drama 
eta beldurrezko generoak 
erabiltzen dituen istorio 
honetan. Hasierak komedia 
kostunbristen tonua du. 
Pertsonaien deskribapena, 
ezkontzaren eszenak eta, nola 
ez, hipnosiaren eszena. baina 
hortik aurrera, komedia tonua 
desagertu barik, tonu 
kezkagarria gero eta 
nabarmenagoa da. Hipnosiaren 
ondoren, antonio de la Torrek 
egiten duen pertsonaiaren 
barnean bi pertsona biziko dira: 
Carlos, gizon matxista eta 
oldarkorra; eta horren 
gorputzean sartutako espiritua. 
lehengo momentuetan 
espirituak gizonaren izaera 
hobetzen duela ematen du, 
baina, istorioa aurrera doan 
heinean, eta espirituaren istorioa 

ezagutzen goazen neurrian, 
komedia ilundu egiten da eta 
tentsioa gero eta nabarmenagoa 
izango da. Horrekin batera, 
Carmenen egoera dago. Carlosen 
emaztea da, bere bizitza ez da 
batere  erakargarria. oso grisa 
da. bizitzen duen egoerak guztiz 
aldatzen du. erabakiak hartu 
beharko ditu, eta ikusleok 

antzemango dugu sentitzen ari 
den larritasuna eta erakusten 
duen kemena. komedia, drama 
eta tentsioa elkartzen dira 
bergerren proposamen bitxi 
honetan. eta genero desberdinen 
osagaiak nahastuta ikusita, 
ametsek duten tonu 
zehaztugabea eta burugabea 
ematen diote filmari.

eLrincontV
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txomin madina arrasate
Amaia Albes moda diseinatzai-
le arrasatearrak duela sei hila-
bete jaso zuen Arabako ordez-
kari Ane Nebredak Miss World 
Spain lehiaketan eroango dituen 
jantziak sortzeko proposamena. 
"Nebredaren modelo agentziatik 
deitu zidaten horrelako lan bat 
hartuko nuen galdetzeko. Be-
raiekin geratu, modeloa ezagu-
tu eta baldintzak eta epeak az-
tertu ostean, baiezkoa eman 
nuen", dio arrasatearrak.

Irailaren 16an izango da Miss 
World Spain lehiaketaren final 
handia, eta Albesek sei jantzi 
diseinatu behar izan ditu: lau 
motz eta bi luze: "Lehiaketa 
erabakiko den galarako eta au-
rre-galarako dira soineko luzeak. 
Baina missek hainbat egun 
emango dituzte Gironan, eta 
ekitaldi ezberdinetan parte har-
tuko dute: ekitaldi sozialak, 
udaletxera joan beharra, afa-
riak... Horietarako guztietara-
ko landu behar izan ditut di-
seinuak".

askatasun osoa
Arropak sortzeko orduan aska-
tasun osoa izan duela dio Albe-
sek, eta orain arte egin dituen 
jantzietatik apur bat aldentzen 

saiatu dela gaineratu: "Nire uki-
tua sartu dut, baina, era berean, 
ahalegindu naiz baita ere mate-
rialetan, oihaletan, marrazkietan 
gauza berriak edo orain arte egin 
ditudanekiko ezberdinak lantzen. 
Siluetekin, eskoteekin... esperi-
mentatzeko aukera izan dut". 
Finalean erabiliko den galako 
soinekoaz galdetuta, deigarria 
egiten saiatu dela bakarrik au-
rreratu dezake diseinatzaile arra-
satearrak: "Ezin dut zein den edo 
nolakoa den esan; ez nik, ezta 
missak berak ere". 

irabaziko du?
Araba ordezkatuko duen arren,  
berez Zumarragakoa da Ane 
Nebreda, eta harekin pare bat 
aldiz egoteko aukera izan du 
Albesek: "Neska jatorra iruditu 
zait, eta egin dizkiodan disei-
nuekin oso pozik doala esan dit. 
Eskertzekoa da hori; niretzat, 
garrantzitsua da hura eroso sen-
titzea modelo moduan arropak 
ondo erakutsi ditzan". Izan ere, 
gauza berriak sortzeko aukera 
polita izateaz gain, egiten duen 
lanaren eta bere sormenaren 
erakusleiho moduan ere hartu 
du arrasatearrak jarri dioten 
erronka. Pena bakarra du: ezin-
go dela Gironara joan. 

Albesek ez du ikusi gainerako 
hautagaiak nolakoak diren, bai-
na, beragatik balitz, Arabako 
ordezkariak izango lituzke au-
kerak: "Polita da, jatorra... Lehia-
ketan, gainera, talentu proba 
bat egin behar dute, eta lan so-
zial bat aurkeztu; zentzu horre-
tan, Nebredak gauza politak egin 
ditu. Nik zorte onena opa diot, 
hark irabaziz gero nire arropek 
ere irabaziko dutelako. Baina 
badakigu horrelako lehiaketak 
nolakoak diren...". 

politenaren koroaren bila 
arrasateko diseinuekin
irailaren 16an erabakiko da gironan miss World spain edertasun lehiaketaren 
2017ko irabazlea nor den. nabarituko da bertan debagoieneko ukitua, amaia albes 
arrasatearrak diseinatu ditu-eta arabako ordezkariaren jantziak.

bukatzeko

amaia albes (borobilean) eta berak diseinatutako bi jantzi. Goiena eTa miss World araba

Udako apunteak

1. Turismoaren debatea 
puri-purian egon da aurten 
ere Bartzelona aldean. Hitz 
bat gailendu da: 
gentrifikazioa. Zer da hori 
turismoari dagokionez? Auzo 
bateko biztanleek ingurua 
utzi beharra dutela –prezioen 
igoeragatik, betiko dendak 
desagertzeagatik, kaleko 
giroa aldatzen delako...– 
bisitarien mesedetan. 
Donostian ez dakit hitz hau 
hain hedatua dagoen. 
Edonola ere, udan egon den 
debatea ikusita, badirudi 
arazoak aurten egin duela 
eztanda, urte batetik bestera 
garatu izan balitz bezala. 
Gogoangarriak dira bertako 
alkateak iaz esandakoak: 
"Hiri arrakastatsua izateaz ez 
gara kexatuko" edo "trafiko 
arazoak izan ditugu".

2. Rambletako sarraskiari 
buruz, egunkari 
irakurrienetako batean, 
idazle ezagun batek zioen 
oraingoan gu izan garela 
erasotuak: "Ara som 
nosaltres". Harrigarria da, 
beste hiri batzuetan hilketak 
izan diren bakoitzean 
"guztiok gara Paris" 
modukoak erabili dira eta.

3. Azken hilabeteetan, 
subiranotasun prozesuaren 
harian eta garai historiko 
honetan, Katalunian euskal 
irudiak puntu asko galdu 
ditu. Ikurrinak berak ere 
dagoeneko ez dauka 
presentziarik ekitaldi 
politiko-sozialetan.

azken berba
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