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Josu Bilbao DEbagoiENa
Udak eguzki egunak eta beroa 
ekarri ditu lehenengo astean, 
eta, horri aurre egiteko, herriek 
prestatuta dituzte freskatzeko  
eta bainua hartzeko hainbat 
aukera. Bainu denboraldia ekain 
hasieran hasi bazen ere,  asteon 
heldu dira lehen uda egunak, 
eta, hain zuzen ere, beteta izan 
dira igerilekuak.

Debagoienean, Arrasatek, Ber-
garak eta Eskoriatzak –txikien-
dako bakarrik– eskaintzen dute 
bainua aire zabalean dauden 
igerilekuetan hartzeko aukera. 
Arrasaten, Musakolako kirol-
degiko igerilekuak zabalik dau-
de dagoeneko. Oraindik aurrera, 
gainera, kiroldegia zabalik egon-
go da 09:00etatik 21:00etara eta 
kanpoko igerilekua, 10:00etatik 
20:30era. Kanpoko igerilekuak 
irailaren 9ra arte egongo dira 
zabalik.

Arrasaten bertan, Udala au-
zoan, Uxarte jatetxe-ostatuak 
dituen igerilekuak daude –hau-
rrendako bat eta nagusiendako 
beste bat–. Sarrerarekin –6 
euro– hamakak eta itzalkinak 
doan eskaintzen dituzte. Ordu-
tegia 10:00etatik 20:00etara iza-
ten da, egunero, eta taberna 
zerbitzua ere badago; han jana 
eta edariak eskatzeko aukera 
ematen dute, hain zuzen.

Bergaran, Agorrosinen dauden 
igerilekuak zabalik daude da-
goeneko eta horrela jarraituko 
dute irailaren 14ra arte. Hala, 
aste barruan, 10:00etatik 20:30era 
egongo dira zabalik igerilekuak, 
eta aurten, berritasun moduan, 
bustitzeko eta freskatzeko au-
kera ematen duten ihinztagai-
luak jarri dituzte berdegunean, 
dutxak dauden tokian. Esan 
beharra dago iaz arazoak izan 
zituztela edukierarekin, eta, 

hori dela eta, betetzen den egu-
netan hogei minutuko txanda 
batzuk egitea erabaki du aurten 
Bergarako Udalak. Datorren 
urtera begira, gainera, ur txo-
rrotak edo jolasak jarriko di-
tuzte berdegunean.

Eskoriatzan, bestalde, kirol-
degi barruko igerilekuaz gain, 
txikienek kanpoko igerileku 
txikiaz gozatzeko aukera izan-
go dute. Manuel Muñoz kirol-
degiaren ordutegia hauxe da: 
astelehenetik egubakoitzera, 
07:45etik 21:00etara; zapatuetan, 
09:00etatik 13:00etara eta 16:00eta-
tik 20:00etara; eta domeketan 

eta jaiegunetan, 09:00etatik 
13:00etara. Horrez gainera, kan-
poko igerilekuaren ordutegia 
16:00etatik 19:45era izango da, 
irailaren 9a arte.

Usako
Oñatin bainua hartzeko aukera 
ezberdina Usako izaten da. Irai-
laren 9ra arte sorosle bat egon-
go da hantxe, 15:00etatik 20:00eta-
ra, eta, horrela, errekan freska-
tzeko aukera izango dute herri-
tarrek.  Izan ere, ekainaren 7an 
garbitu zuten putzua, eta dagoe-
neko hainbat lagunek gozatu 
dute errekaren uraren fresko-
tasunaz.

Eguzkia hartzeko belardiak
Nahiz eta kanpoko igerilekurik 
ez izan, Oñatiko eta Aretxaba-
letako kiroldegiek eguzkia har-
tzeko edo erlaxatzeko aukera 
eskaintzen dute.

Oñatiko Zubikoa kiroldegian, 
barruko igerilekuez gozatzeko 
aukera dago. Igerileku handia 
eta txikia daude han, eta, horrez 
gain, ondoan, belardian, eguzkia 
hartzeko aukera ere badago. 
Kiroldegia, astelehenetik egu-
bakoitzera 07:30etik 21:30era 
egongo da irekita eta zapatuetan 
eta domeketan, 09:00etatik 
20:00etara, abuztuaren 1era arte. 
Abuztuaren 1etik 31ra, aldiz, 
astelehenetik zapatura 10:00eta-
tik 20:00etara egongo da irekita 
eta domeketan, berriz, itxita.

Zubikoa kiroldegia berritze 
bidean dago; izan ere, lizitazioa 
onartu ostean, orain, hiru en-

presa euren proiektuak aurkez-
teko epean daude. Igerileku 
eskaintzari dagokionez, igerile-
ku handia bost kaletik zortzi 
kale izatera pasako da, eta hau-
rrendakoa ere handiagoa izango 
da. Lanak datorren urteko uda-
ren ostean, gutxi gorabehera, 
hastea aurreikusten dute.

Aretxabaletako Ibarra kirol-
degian igerileku eta spa zerbitzua 
ere eskaintzen dute. Gainera, 
alboan, eguzkia hartzeko belar 
artifizialezko gunea ere badago. 
Uztailean, astelehenetik eguba-
koitzera 07:00etatik 21:30era arte 
egongo da irekita kiroldegia eta 
zapatuetan eta domeketan, 
09:00etatik 20:00etara. Abuztuan, 
jaiak direla eta, itxita egongo 
da kiroldegia, 13tik 19ra. Hala 
ere, beste egunetan, 09:00etatik 
14:00etara eta 16:00etatik 20:00eta-
ra irekita egongo da. Abuztuko 
domeketan, 09:00etatik 14:00eta-
ra bakarrik egongo da zabalik.

Ur-parkeak
Modan jarri dira, azken urteetan, 
ur jolasak eta ur txorrotak es-
kaintzen dituzten ur-parkeak. 
Debagoienean bi daude, Antzuo-
lan bat eta Oñatin bestea.

Antzuolako ur jolasen parkea 
irekita dago dagoeneko, eta hau-
rrek eta gazteek freskatzeko eta 
jolasteko aukera izango dute 
uda bukaerara arte.

Oñatin, Ugarkalde auzoan da-
goen ur uhinen parkea irailaren 
9ra arte egongo da irekita, eta 
11:00etatik 21:00etara erabili ahal 
izango da, egunero.

Musakolako igerilekuak jendez gainezka martitzenean. J.B.

Freskatzeko 
aukera zabala

IGERILEKUEZ GAIN, 
BAILARAN BI 
UR-PARKE DAUDE, 
BATA OÑATIN ETA 
BESTEA ANTZUOLAN

beroari aurre egiteko bainurako eskaintza polita dago Debagoienean. kanpoko eta 
barruko igerilekuez gain, usakon errekan bainua hartzeko aukera dago oñatin eta 
azkenaldian modan jarri diren ur txorroten parkeak ere badaude hainbat herritan



DEBAGOIENA      3GOIENA ALDIZKARIA  2018-06-29  Egubakoitza

Iker Oñate DEbagoiENa
Urtero legez, Saharako zenbait 
neska-mutikok ibarrean igaroko 
dute udaldia. Aurten, baina, 
egitasmoa moldatu behar izan 
dute bultzatzaileek: harrera fa-
milietan beharrean, Udalako 
Ingurumen Eskolan egongo dira 
hamar gazteak, elkarrekin –Sa-
giri elkarteak bultzatu du eki-
mena–; orain artekoa "ahultzen" 
joan dela iritzita hartu dute 
erabakia. "Indarra galtzen zihoan 
Oporrak bakean proiektua, behe-
ra zihoan harrera familia kopu-
rua. Beraz, zerbait aldatu beha-
rra ikusi genuen. Iruditu zitzai-
gun aukera egokia izango zela 
guztiak aterpetxe batean elkar-

tzea", argitu du Marta Sanchezek, 
Sagiri elkarteko kideak. Hain 
zuzen ere, Saharako gaztetxoak 
bi hilabetez egongo dira Udalan. 

Besteak beste, aldi batez bada 
ere, Sagirik egunerokotasunetik 
aldentzeko aukera eskaini gura 
die Saharako umeei. Gainera, 
hango kanpalekuetatik "ahalik 
eta ume gehien" ateratzea da 
asmoa. Hori bai, aurrera begira, 
orain arteko bidean segi gura 
lukete. Eta "baikortasunez" be-
giratzen diote etorkizunari, 
"harrera familia berriak lortze-
ko esperantzarekin". Uste dute, 
beraz, oraingo ekimena "bultza-
da" izan daitekeela etor daite-
keenarendako. 

Gazteak, gustura 
Eta, Udalako Ingurumen Esko-
lako begiraleen esanetan, "pozik" 
dabiltza Saharako neska-muti-
koak. "Bidaia luzea egin behar 
izan zuten hona iristeko. Eta 
nekeari buelta ematen dihardu-
te. Baina pozik daude. Gustura. 
Horixe bera da, guretzat, ga-
rrantzitsuena", azaldu du Ane 
Laskurain boluntarioak. 

Era berean, boluntarioek argi 
dute zein den egitasmoaren hel-

buru nagusia: "Egunerokoan 
kanpalekuetan bizi duten egoe-
ra bazterrean utz dezaten saia-
tzen gara geu, aldi batez bada 
ere. Dibertitu daitezen bitarte-
koak eskaini behar ditugu", dio 
Laskurainek. Boluntarioz eta 
Sagiriko kidez osaturiko taldea 
dabil horretan: hiru boluntario 
une oro daude Saharako gaztee-
kin; eta gainerako laurek aldian 
aldiko bisitak egiten dituzte –
Sagiriko kideak dira horiek–. 
"Astero aldatzen da boluntarioen 
hirukotea", azaldu du Sanchezek.

Horrenbestez, astelehen eguer-
dian iritsita, Saharako neska-
mutikoak hasiak dira uda giro-
ko planetan murgiltzen: "Igeri-
lekura joan ginen martitzenean. 
Gustura ibili ziren". Eta beste-
lako ekintzak ere egingo dituz-
te: Aquariumera joatekoa, Mi-
ramon ezagutzekoa, herrietako 
eta auzotako jaiez gozatzekoa, 
eta abar.

Antzuolan, ongietorria
Bestetik, Antzuolako Udalak 
ongietorria egingo die Sahara-
koei. Gaurko finkatu dute hi-
tzordua –18:00etan hasiko da 
ekimena–. Saharako hamar neska-mutikoak, Udalako Ingurumen Eskolan. MIKEL ZUMALDE

Udalan daude Saharako 
neska-mutikoak
astelehen eguerdian heldu ziren udaldia Debagoienean igaroko duten Saharako 
hamar neska-mutikoak –10 eta 12 urte artean dituzte horiek–. udalako ingurumen 
Eskola dute lotarako leku. Eta era askotako ekintzak izango dituzte bi hilabetez
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I.O./E.A. DEbagoiENa
2016ko ekitaldia "hobetzea" lor-
tu zuten korporazioko kide diren 
kooperatibek. Hala argitu du 
hedabidera bidalitako prentsa 
oharrean: "80.818 langile daude, 
guztira; aurreko urtean baino 
%0,7 gehiago". Horri dagokionez, 
nabarmentzekoak dira industria 
alorreko kooperatibak. 2016ko 
ekitaldian baino 2.691 lanpostu 
gehiagorekin itxi zuten urtea.

Hala, gaur-gaurkoz, 37.020 lan-
gile enplegatu dituzte Mondra-
goneko kooperatibek. Hain zuzen,  
7.000tik gora dira azken bost 
urteetan sortutako lanpostuak. 
Eta, horrez gain, Fagor Etxe-
tresnen krisiak eragindakoari 

ere egin dio aipamen Mondra-
gonek: "Kooperatibek asmatu 
egin dute haren itxieraren era-
ginpeko 1.895 bazkideei enplegu 
irtenbideak emateko unean; 
batez ere, birkokapenenaren eta 
erretiro aurreratuen bidez".

Salmentek, puntu bat behera 
Ekonomia datuei erreparatuta, 
ostera, 2017an puntu bateko jai-
tsiera izan zuten salmentek 
–11.280 milioi euro irabazi zi-
tuzten–. Baina, horrekin itsutu 
barik, egindako inbertsioan 
jarri dute fokua Mondragone-
koek. "451 milioi eurokoa izan 
zen inbertsio osoa. Azken bos-
turtekoan, 1.963 milioi eurokoa 

izan da inbertsioa", diote. Eta, 
orotara, 233 milioi euroko emai-
tzak izan dituzte Mondragoneko 
kooperatibek  –2016an baino %9 
gutxiago–. "Lehengaien prezioek 
gora egitearen, euroaren balioa 
handitzearen eta atzerrian plan-
ta berriak irekitzearen ondorio 
dugu hori", argitu dute.

Patente kopurua 
Bestetik, indarrean duen paten-
te-familia kopurua azpimarratu 
gura izan du Mondragonek –489 
dira, orotara–. "Esaterako, Eu-
ropako Batzordeak onartuta, eta 
finantzatuta, Mondragonen 50 
proiektu baino gehiago daude 
martxan uneotan".

Mondragon korporazioak 
ontzat jo du iazko urtea
iazko jardunaren balantzea egin du; industria alorrean 2.600 lanpostu baino gehiago 
sortu zituen 2017an, eta, oro har, "pozik" da egin diren urratsekin. Horrenbestez, 
"modu positiboan" baloratu ditu iazko jardunaren emaitzak 

Banaketa zerbitzua hobetzeko 
helburuarekin, app berri bat 
jarriko du martxan Goienak, 
Batu Banatu banaketa enpresa-
rekin elkarlanean.

App-aren bitartez, banatzaileek,  
GOIENA Aldizkaria eta Puntua 
banatu ahala, aukera izango 
dute markatzeko atari edo be-
barru bakoitzean intzidentziarik 
egon den ala ez. Aplikazioaren 
bitartez, informazio hori guztia 
datu basean jasoko da eta infor-
mazio hori erabiliko da harpi-
dedun eta bazkide guztiei bere 
banaketaren berri emateko. App 
horren bitartez, fokua bazkide 
eta harpidedunengan jarri gura 
du Goienak, zerbitzua hobetu 
nahian.

Aste honetan, aurkeztu die 
Goienak banatzaileei, eta, oro 
har, harrera ona izan du. Irailean  
jarriko du martxan Goienak 
aplikazioa. Hala ere, orain, uz-
tailean, proba modura erabiltzen 
hasiko dira banatzaileak, eskua 
hartzen joateko. Egun, hemere-
tzi banatzaile ditu Batu Banatuk.

Banaketarako 'app' 
berri bat jarriko du 
martxan Goienak

Bi bilketa antolatuko ditu Man-
komunitateak. Batetik, uztaila-
ren 3an, Bergaran eta Oñatin 
jasoko dute. Bergaran, Ugarri-
xako granja parean, Muinondo-
ko trenbide ondoan, San Juan 
auzoko eliza aurreko plazan, 
Olako minigunean, Labegaraie-
tako eliza ondoan eta Osintxun. 
Oñatin, Zañartun, Asentzioko 
ermitan, Olabarrietako autobus 
geltokian, Musika Eskola alboan, 
eta Araotzeko eta Urrintxoko 
miniguneetan. 

Hilaren 5ean, berriz, Antzuolan, 
Aretxabaletan, Arrasaten, Elge-
tan, Eskoriatzan eta Gatzagan 
jasoko dute. Antzuolan, ekarpen 
gune ondoan. Aretxabaletan, 
Izurieta eta Oroko bidegurutze 
inguruan eta Mendiolako bide 
parean. Arrasaten, Udala eta 
Bedoña auzoetan. Eskoriatzan, 
Zarimutzeko bidegurutzean eta 
Apotzagako eta Maringo mini-
guneetan. Elgetan eta Gatzagan 
aurrez deitu beharko da 943 50 
47 21 telefonora. Artilea bezperan 
atera beharko da.

Uztailaren 3an eta 
5ean egingo dute 
artile bilketa
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Ohikotasunaz gaindi, landa ere-
muko eraikinetako jabeei babe-
sa eman guran sortu zen Sutea-
ro Elkarri Laguntzeko Erakun-
dea. Eta irabazi asmorik gabe 
dihardu ordutik hona. Hori 
horrela, erdigunean jarriak ditu 
bazkideak: eurak dira laguntzak 
eta erakundearen funtzio arauak 
erabakitzen dituztenak –eredu 
asanblearioan dihardute–. "Ez 
gara aseguru konpainia bat. 
Elkartasuna, autogestioa eta 
partaidetza ditugu ardatz", azal-
du dute erakundeko kideek.

Gauzak horrela, gizartearen 
eskakizun berrietara moldatzen 
dihardute etengabe –betiere, 
atzera begirakoa akorduan man-
tenduz–. Eta horretan geratu 

barik, aurre egina diete urteetan 
topatutako traba eta oztopoei.  
Bada, gaur-gaurkoz, askotarikoak 
dira jo puntuan dituzten kalteak: 
suteak, elurteak, tximistak, eu-
riteak, harriak, urak eraginda-
koak, lapurretak, erantzukizun 
zibiletik datozen kalteak... –baz-
kideen ekarpenekin egiten die-
te aurre halakoei–. Erabili ez 
den dirua, bestalde, bazkideen 
poltsan sartzen dute, aurrera 
begirakoei heltzeko. 

Bazkideekin, batzarrak 
Esan moduan, Sutearok bazki-
deak ditu oinarrian. Eta aldian 
aldiko batzarrak dituzte eraba-
kitze esparru nagusi. Hain zu-
zen ere, ohikoan, bazkide ba-

koitzak batzar baterako deia 
jasotzen du urtean–zonaren 
arabera antolatutako 39 elkar-
te edo ermandadetan banatuta 
daude horiek–.

Ostean, Federazioa da horien 
lotzaile; urtean behin batzartzen 
dira hori osatzen duten elkarte 
edo ermandadeak. Zehatz esan-
da, urteak eman duena azaltzeaz 
aparte –balantzea, bazkide ko-
puruan izandako gorabeherak, 
aldaketak...–, bazkideen ekarpe-
nak jasotzeko esparru dira ha-
lako bilkurak.

Eta, nola ez, eskubide berak 
dituzte bazkide guztiek: "Boto 
eskubide berbera dugu denok, 
babestutako etxe kopurua eta 
horien balioa edozein izanda 

ere". Eta bide beretik dihardu-
te gainerakoan: guztiek esku-
bide berak dituzte laguntzak 
jasotzeko, erakundeko aginte 
organoko kideak aukeratzeko 
–edo, aukeratuak izateko–, era-
kundeari eskatutako informazioa 
jasotzeko...

Datu baikorrak
Gaur-gaurkoz, 4.200 bazkide in-
guruk du bat egina egitasmoa-
rekin –oro har, 5.000 etxebizitza 
inguru daude Sutearoren babes-
pean–. Eta, nola ez, ateak zaba-
lik dituzte proiektuaren parte 
bilakatu gura duenarendako. 
Interesa duenak 946 30 00 62 edo 
660 39 67 00 telefono zenbakie-
tara dei dezake. "Etxea ikustera 
joango ginateke geu, proiektua 
azaldu eta aurrekontua egiteko, 
besteak beste", argitu dute era-
kundekoek. Hain justu ere, 
etxearen balioaren araberako 

ekarpena egin behar du bazkide 
bakoitzak. 

Prebentzio lana
Eta prebentzio lanarekin ere ba-
dihardu Sutearok, etxeetako jabeei 
izan ditzaketen kalteen gaineko 
informazioa eta aholkuak emanez. 
Hala, horri begirako hainbat egi-
tasmo izan dituzte martxan. Bes-
teak beste, su-itzalgailuak dituz-
te jarriak babestutako etxebizitza 
guztietan, tximistek eragin ditza-
keten kalteak ekiditeko informa-
zioa dute banatuta, tximinia 
garbitzearen garrantziaz jardunak 
dira...

Eskualdeko hainbat baserri dira dagoeneko Sutearoko bazkide.

Bazkideen sostenguz, 
bazkideendako babes
Landa eremuko eraikinei babesa eman guran sortu zen Sutearo Elkarri Laguntzeko 
Erakundea. gaur-gaurkoz, 4.200 bazkide inguru ditu. Eta horiek, nola ez, funtsezko 
dira erakundearendako: eurak dira egitasmoaren sostengu

"ELKARTASUNA, 
AUTOGESTIOA ETA 
PARTAIDETZA DITUGU 
ARDATZ. EZ GARA 
ASEGURU KONPAINIA"

Sutearoren esparrua

BIZKAIA
Abadiño, Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Arrieta, Atxondo, Aulesti, 
Barinaga, Berriatua, Bolibar, Busturia, Dima, Elorrio, Erandio, 
Errigoiti, Etxano, Etxebarria, Foru, Fruiz, Ispaster, Leioa, Mallabia, 
Markina, Mendata, Mendexa, Munitibar, Murueta, Muxika, 
Nabarniz, Orozko, Otxandio, Txorierri, Zeanuri eta Zeberio.

GIPUZKOA
Angiozar, Ezkio-Itsaso, Gabiria eta Urretxu.

ARABA
Mendoza.

34 ermandade

4 ermandade

1 ermandade

bizkaia

giPuzkoa

aRaba

5.000
etxebizitza
babesten
dituzte
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Datuen garaian gaude. Datu tsunamiaren garaian. Datu masiboak 
edota datuak eskala handian. Zer gertatzen da minutu batean 
Interneten? 200 milioi posta elektroniko bidaltzen ditugu, 4 milioi 
bilaketa egin Googlen, 38 milioi mezu idatzi Whatsappen, 500.000 
tweet bidali edota milioi bat pertsona konektatu Facebookera. 
Milioika daturen aztarna uzten dugu. Datuok banaka hartuta ez 
dute balio handirik. Baina milaka milioi pertsonaren, objekturen, 
makinaren eta hiriren datuak batzen eta elkar gurutzatzen 
direnean, izugarrizko altxorra daukagu esku artean. Datuak: XXI. 
mendeko petrolioa. Hauek guztiak sakonean aztertzen ditu 
Fundacion Cotec para la Innovacion-ek Generación del Talento Big 
Data en España txostenean. Big data-ren bitartezko aukera hauek 
guztiak gauzatzeko, Internet bitarteko iraultza digitalean sortu 
diren azken bultzatzaileek paper garrantzitsua jokatzen dute; hala 
nola telefono adimentsuak, Internetera konektatutako aparailuak, 

hiri adimentsuak eta datu 
irekiak. Internetera 
konektatutako edozein gailuren 
bitartez sortzen dira datuak. 
Eta datu hauen sakoneko 
analisiak informazio eta 
ezagutza izugarria sortzen digu. 
Big data-ren eragina oso zabala 
da, balioa sortzeko elementu 

garrantzitsua da herrialde, enpresa, jarduera ekonomiko eta 
hiritarrentzat. 2019rako aurreikuspenen arabera, AEBetan 
bakarrik datuen eta beren analisien bitartez lortutako diru 
sarrerak ia 200.000 milioi dolarrekoak izango dira. Datuetan 
oinarrituta erabakiak hartzen dituzten enpresen produktibitatea 
askoz handiagoa ari da izaten. Eta datuen erabileraren eragin 
positiboak hiritarren bizi kalitatean eta zerbitzu publikoen eta 
pribatuen hobekuntzan zuzeneko eragina izango du.

Aldaketa hauek guztiak eta beren bitartez sortuko diren aukera 
berriak sakontasunez garatu eta aprobetxatzeko, izugarrizko 
eraldaketa datorkigu. Aurrean daukagu. Enpresa eta lan 
munduari dagokionez, AEBak bakarrik kontuan hartuta, big data 
eta analitika aurreratu arloetan 2018an 200.000 lanpostu ezin 
izango dituzte bete. Europan ere egoera bertsua da. Hurrengo 
urteetan garbi nabarmenduko da enpresek egingo duten apustua 
arlo honekiko, sortuko diren lanpostuak eta, ondorioz, 
nabarmenki izango dugun profil profesional berrien beharra.

'Big data' eta 
talentua

zabaLik

LANDER BELOKI

ZERBITZU PUBLIKOEN 
ETA PRIBATUEN 
HOBEKUNTZAN 
ZUZENEKO ERAGINA 
IZANGO DU

Memorian lorratzak 
uzten

MIKELE LANDA
HttPS://LabuR.EuS/tMLPt

'bERRia'-N aRgitaRatua

Zenbat parrandatan, 
erromeriatan, tabernetan 
aulkitik altxarazi gaituzte, eta 
hasieratik bukaeraraino 
errenkadan ahotik irrist egin. 
Urtean urteko udako abestiek 
baino arrakasta handiagoa 
eskuratu ohi dute txosnetako 
playlist-etan eta, zazpi-
jauziarekin baino 
koordinatuago, plazak 
dantzariz josi. [...] Moden 
behin-behinekotasuna 
gainditzea lortu izan dute, 
gertukotasuna giltzarri. 
Etxeen barrenetara sartu dira, 

txikienen ahoetatik gurasoen 
hiztegietaraino helduta. 
Imanol Urbietak jarri zizkion 
kantutegi honen zakuari lehen 
puxtarriak. Musikari 
pedagogiatik so egitean eta 
pedagogiari doinuak jartzean 
zetzan bere erronka. Gero 
etorri ziren Txirri, Mirri eta 
Txiribiton, Takolo, Pirritx eta 
Porrotx, Marimototx, Pupu eta 
Lorerekin zerrendarako kantu 
berriak. Infantilak eta sinpleak 
diruditen arren, berba lauz 
osatutako melodia errepikakor 
horien atzean hausnarketa 
dago, eta eragina ahalegina 
bestekoa da. Txikienek 
dantzatu eta abesten dituzten 
doinu eta berbek, beraien 
memoriaren lehen lorratzak 
eratzen dituzte. [...]

Horren guztiaren jakitun, 
ildoari belaunaldi berriak 
batzeko asmoarekin ugaldu dira 
proiektu berriak. [...] Asteon bi 
ekimen ezagutu ditut, oihartzun 
faltagatik baino gehiago, 
inguruan haurrik ez izateagatik 
ezezagun nituenak. Enekantak 
da bata, ume zein guraso askok 
entzunaren entzunaz buruz 
dakizkiten kantuen sortzaileak. 
Kantu Kolore bestea, sei 
irakaslek aurrera ateratako 
proposamena, euren kantu, 
bideo eta koreografiak 
espresuki adin tarte jakin 
batzuetan pentsatuta eginak, 
bakoitza bere ariketa 
sortarekin.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz

Post gehiago 8. orrialdean.
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Eneko Azkarate aRRaSatE
Sexu Askapenerako 
Nazioarteko Eguna izan zen 
atzo, eta Debagoienean ere 
isla izan du aldarrikapen 
egun horrek. Xabi Vallina 
arrasatearra Goiena telebistan 
izan da gaiaren gainean 
berbetan.
"Normaltasuna popatik hartzera" 
bidali nahi duzue?
Bai, sexu askapenaren eta 
feminismoaren alorrean 
dihardugunondako, gizartean 
normaltzat hartzen den hori 
desegitearen aldekoak gara 
eta horregatik heldu diogu 
lelo horri aurten.
Zein kalte egiten du 
normaltasunak? 
Normaltasunaren barruan 
sartzen dira ohikoak diren 
parametroak, eta, gaur egun, 
heterosexualitatea normaltzat 
jotzen den heinean, gu hortik 
kanpo bizi gara; bai sexu 
askapeneko identitatea 
daukagunok, eta baita 
praktika sexual ezberdinak 
dituzten guztiak ere. Popatik 
hartzera esaera negatibotzat 

hartzen da; guk adierazi nahi 
izan dugu popatik hartzea 
plazerez hartzen dugula.
Ustez gizarte tolerantea da 
Debagoiena…
Bai, baina denok jaiotzen gara 
heterosexualak, kontrakorik 

adierazi bitartean. Guk 
defendatzen dugu normaltzat 
hartu ahal izatea norbere 
desioak. 
Intolerantzia edo onarpenik eza 
adierazten duten kasurik bizi 
izan duzu inoiz? 

Bai, txikitatik. Homofobia 
testuinguru baten bizi izan 
naiz. Emakumeen kasuan, 
gainera, emakume izateak 
daukan ikusezintasunari 
gehitu behar zaio lesbiana 
izateak dakarrena. 
Gaur egun berdina da 
homosexualitatea herri batean 
edo hiri batean?
Berdina da homofobia. Hiri 
batek ematen du homofobiatik 
ihes egiteko aukera, eta, hain 
justu ere, horregatik hasi 
ginen mobilizatzen 
Debagoienean, ikusi 
genuelako gutako asko 
herrietatik joan egiten ginela 
homofobiatik ospa egiteko. 
Erakundeek zein eginkizun izan 
beharko lukete tolerantziaren 
bidean?
Erabateko garrantzia dute. 
Herri mugimenduek eta 
erakundeek batera jardun 
behar dute, besteak beste, 
planifikazioa eta politika 
zehatzak beharrezkoak 
direlako gauzak aldatzeko. 
Herrialde askotan delitua da 
homosexualitatea. 
Horietako asko afrikarrak 
dira, eta horiek kolonizatu 
aurretik aniztasun sexual eta 
afektibo guztiak onartzen 
ziren. Kolonialismoak ekarri 
zuen homofobia. Tamalez, 
independentzia lortu ostean, 
eutsi egin diote, legez, 
homofobiari.

Xabi Vallina, Arrasaten. GOIENA

"Normaltzat hartzen dena 
desegitearen aldekoak gara"
XABI VALLINA DEbagoiENEko LgtbiQ+ aSaNbLaDako kiDEa

bERbagai

Euskarazko lehen 
zirkua Elgetan

Gure Zirkua, munduko lehen 
euskal zirku ibiltaria, 
Elgetara helduko da irailean, 
Euskaraldiaren eskutik. 
Oraindik zehazteke dago non 
jarriko duten, karpa handi 
samarra duelako eta horrek 
baldintzatuko duelako 
kokalekua. Zirkuaren 
bultzagile eta aktoreetako bi, 
Iker Galartza eta Joseba 
Usabiaga, Elgetan izan dira 
zirkua kokatzeko toki egokiak 
aztertzen. Gure Zirkuak 
Amezketan abiatu zuen atzo 
udako bira. Malabaristak, 
magoak, trapezistak, 
pailazoak… izango ditu 
euskarazko zirkuak. 

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Angiozartarrek 
ezezkoa eman 
zioten AHTari

2007-07-02

Abiadura Handiko Trenaren 
gaineko herri galdeketa egin 
zuten Angiozarren, trenbide 
sare horrek bailarari zuzen-
zuzenean eragiten diola eta. 
AHTren alde nago? galderari 
baietz edo ezetz erantzun 
behar zioten auzotarrek, eta 
honako hau izan zen emaitza: 
Bai: 4; Ez: 193; zuri: 10; eta 
baliogabeak: 1. Parte hartzea 
%83,87koa izan zen. Bozketa 
auzo alkatea aukeratzeko ere 
baliatu zuten angiozartarrek; 
Mila Elortza aukeratu zuten 
alkate izateko.

Hau bE baDogu!

Sexu Askapenerako 
Nazioarteko Egunean, 
denendako eskubide berak 
aldarrikatu zituzten atzo 
Aretxabaletan. Debagoieneko 
LGTBIQ+ eta feminista 
taldeen batzordeko kide 
Xabier Vallina Goienako 
platoan izan zen:

@xvallina: "Harrotasuna, 
borroka oso baten isla dela 
erakusten saiatu naiz. 
Elkarlana eta eraldaketa dela 
gure xede. Askatasunean 
bizitzeko. Eskerrik asko 
Goiena gonbitagatik, plazerra 
izan da. #Ekainak28".

LGTBIQ+ harrotasun 
eguna izan zen atzo

Protesta mezuak ugari dira, 
sare sozialetan, Nafarroako 
Auzitegiak emandako 
sententziaren aurka:

@tatutxiki: "Flipatzen 
#laManada auziaz idazten ari 
diren hainbat txioekin. Argi 
dago not-all-men, baina ene 
bada, zenbat diren eta ze 
harro dauden...".

@julegoi: "Ez gaituzte 
isilaraziko. Konpromisoa, 
elkarbabesa, haserrea, 
autodefentsa eta estatugintza 
feminista dira bidea estatu 
patriarkal baten aurrean.

Elkarretaratzeak, 'La 
Manada' auzia dela eta

2014an txapeldun izan zen 
Alemania kanporatu zuen 
Hego Koreak eguaztenean. 
Horrez gain, urte berean 
txapeldunorde izan zen 
Argentina ere ia kanporatu 
zuen Nigeriak. Sare 
sozialetan, hala ere, Diego 
Armando Maradonak jaso 
zituen txantxa gehienak, 
partiduan, palkoan, eman 
zuen itxura eskasagatik.

@gorkaartaza: "Argentina 
Munduko Txapelketan ematen 
ari den ikuskizunik handiena 
Maradona da".

Ezusteko handia 
Munduko Txapelketan
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Amodio-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!

Mahonero Asteburua 
eta Aspanogi

IOSU ELORZA ALBERDI
bERgaRa kiRoL ELkaRtEko PRESiDENtEa

bERgaRa

Eman diogu amaiera beste 
denboraldi zirraragarri bati 
Mahonero Asteburuarekin. 
Aurtengo edizioa benetan 
berezia izan da, urteetan 
gogoratuko duguna. 
Bazkalosteko Mahonero 
sariek eta Aspanogi zozketak 
momentu hunkigarri bezain 
ederrak utzi zizkiguten.

Erronka handia genuen 
esku artean, 10.000 euro 
lortzeko gogotik lan egin 
beharko genuela bagenekien, 
eta, azkenean, lortu dugu! 
Mila esker txartelak erosiz 
ametsa errealitate bilakatu 
duzuen bergarar zein 
kanpotarrei eta, bereziki, 
astero-astero futbol zelaian, 
Azokan zein pintxo-potean 

txartelak saltzen ibili zareten 
lagunei; mundialak zarete! 
Honen guztiaren gainetik, 
benetako saria da dena ondo 
atera dela eta Xabiren eta 
bere etxekoen irribarrea 
ikustea, eredugarriak 
momentu oro. 

Klubeko jokalari eta 
entrenatzaileei, denboraldi 
osoan zehar emandako maila 
eta erakutsitako 
konpromisoagatik, astero gure 
alboan izan zareten familia 
eta bazkideei eta edozertan 
laguntzeko prest egon zareten 
boluntarioei eskerrak eman 
nahi dizkizuet. Nola ez, 
hirugarren urtez Mahonero 
Asteburua posible egin 
duzuen zuzendaritzako kideoi, 
senar-emazteei eta beti gure 
ondoan zaudeten lagunei, 
zuek gabe hau dena ez baitzen 
posible izango. Amaitzeko, 
zorionak eman sarituak izan 
zineten guztioi, denboraldi 

honetan zein urteetan 
klubaren alde egindakoagatik. 

Datorren urteko Mahonero 
Astebururako atzera 
kontaketa martxan da. 
Bitartean, disfrutatu, oporren 
bueltan ikusiko dugu elkar. 
Aupa Bergara!

Munduko Txapelketa, 
inoiz baino arraroago

MIKEL ARANTZABAL
EibaR

Larri dabiltza selekzio 
indartsuak Errusian. 
Argentina, Espainia, Brasil... 
estu eta larri ibili dira. Eta 
Alemania kanpoan da.

Argi dago gaur egungo 
futbolak ez duela zerikusirik 
lehengoarekin; izan ere, 
selekzio txikienak ere handi 
dira, ondo jokatzen dute. 
Baina... Munduko Txapelketa 
irabazteko besteko ondo? 
Ikusteko dago hori...

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo 
iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio. 
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora 
Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

gutuNak

Post gehiago 6. orrialdean.

Lagunen lagunak

MIREN AMURIZA
HttPS://LabuR.EuS/DN32F

'bERRia'-N aRgitaRatua

Zure lagunen etsaiak zure 
etsaiak izan litezke; zure 
lagunen lagunak ere bai, 
noski (diferentzia bakarra da, 
lehenengoekin ez bezala, 
bigarrenekin atsegin agertu 
beharra eduki zenezakeela). 
Eta, usterik gutxienean, zera, 
oliba platertxoa konpartitzen 
ari zaren ezagun horietako 
bati hezurra bekokira 
botatzeko tentazioa sar 
dakizuke: "zutabegileak-eta" 
gorroto dituela esaten 
dizunean, adibidez. Nik ez 
nekien iritzi-emaileon hater-ak 
existitzen zirenik, gurean 
quidditch-ean jokatzen duen 
jendea dagoela ez nekien 
moduan (Harry Potterren 
nobeletako protagonistek 
erratz hegalariekin 
praktikatzen zuten kirola). 

Ordea, enteratu nintzenean, 
grazia egin zidaten eta 
obsesionatzear egon nintzen: 
YouTuben Quidditch Ligako 
partidak ikusten eta 
tabernetako, liburutegietako 
egunkarietan zutabegileoi 
biboteak margotzen nor 
harrapatuko. Utz niezaiekeen 
bake-bakean (norberari 
ardura ez dion jendeak 
norberaz duen iritzia hutsala 
delako eta abar...), baina 
erakargarriagoa zitzaidan 
oliba platertxoaren bueltakoaz 
idaztea: nire lagunaren 
lagunak irakurriko ez zuela 
pentsatzeak (hainbeste gorroto 
bagaitu, nola?) lasaitasuna 
ematen zidalako eta, era 
berean, irakur zezakeela 
imajinatzeak (hainbeste 
gorroto gaituenez, nola ez?) 
plazera. Zeren, nago gure 
hater-txoak ere (beste esparru 
batzuetan gertatzen den lez), 
barren-barrenean, zutabegilea 
izan gura ez ote duen.

HaNDik Eta HEMENDik
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Isilduak

Ekainaren 19an Arrasateko Trikitixa Eskolak ikasturte 
bukaerako saioa antolatu euen Amaia Antzokixan. Ssekula enaz 
izen oso kontzertuzalie baiñe gure etxekoren batek zeozer  egin 
dauenien beti saiatu naz bertan egoten. 20 bat abesti euki 
gittuen entzungai eta danak be bere ikututxuaz: umiak 
osatutako zortzikotiak, hamasei urteko trikitixa, pandero eta 
gitarra joliak, pandero jole beteranuak,...

Errepertorixuai erreparau ezkero aittatu bihar abesti danak 
ezberdiñak izan ziela bai erritmuai eta baitta be letriai 
dagokixonez. Gaiñera Euskal Herriko Trikitixa Elkartiak 
antolatutako lehiaketian irabazliek be (Leire Etxezarreta, Eider 
Garro eta Maider Azkarraga-Urizar) sortutako Isilduak kantua 
jo euien Maixa trikitilarixaz batera.

Han jarritte ninguela konturatu nitzen haxe ikuskizunoi 
emakumien eskutik jaso geula eta neurri haundi baten geure 
kulturian zaindari eta gotorleku haretxeik diela. Isilduak 
abestixak ikusten ez dien eta ixiltzen dittuaun emakumien 
gaiñeko hausnarketie da, ez deigun ba barriro be ixilpeien itxi.

NiRE uStEz

GAIZKA ERAÑA

Bertako bizilagun batek kexa helarazi du Antso Abarka kalean 
egindako esku hartzeari buruz. Baldosekin ez integratzeaz gain,  
langileen oinen markak ere badaudela jakinarazi du. 

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

Gaizki egindako 
asfaltatzea Zigorrolan

Atzo, osteguna, ekainak 28, izan 
zen LGTBI+ kolektiboaren na-
zioarteko eguna, eta Udal Go-
bernuak eta EH Bilduk horrekin 
lotutako oharrak plazaratu zi-
tuzten, denen artean adostutako 
adierazpen bat sinatzea ezinez-
koa izan baitzen.

Udal Gobernuak, oharra ate-
ratzeaz gain, hiruko arrosa jarri 
zuen Kulturaten eta baita Gaz-

te Bulegoko balkoian. Oharrean, 
besteak beste, hauxe aipatzen 
zuten: "Hainbat aurrerapen egin 
diren arren, ezin gara engaina-
tu, LGTBIfobia errealitate bat 
baita oraindik ere".

EH Bilduren oharrean, egin-
dako lorpenak ospatzeko eguna 
dela aipatzen zuten, baina "bai-
ta eskubideen eremuan aurre-
rantz egiteko falta den guztia 
aldarrikatzeko eguna ere". Ba-
leikek ere oharra kaleratu zuen, 
baina ez zen GOIENAko erre-
dakzioa itxi aurretik heldu.

Alderdien oharrak 
LGTBI+ kolektiboaren 
egunaren harira

Xabi Gorostidi aRRaSatE
San Juan jaietako lehen egunean 
izan zen pankartaren afera; He-
rriko Plazan, salve solemnea 
hastear zegoen momentuan. 
Plazako agertokiaren azpian, 
Arrasateko presoen aldeko pan-
karta bat zegoen jarrita; Josu 
Arkauz eta Unai Parot presoen 
argazkia zuen, eta baita ekaina-
ren 25erako iragarrita zegoen 
manifestazioko Guriek geurera 
leloa ere. 

Udaltzainekin tirabira
GOIENAk jakin duenez, jaien 
harira jarritako kartelak ken-
tzeko agindua eman zieten Udal 
Gobernutik udaltzainei, baina 
haien erantzuna ezezkoa izan 
zen. "Kartelak kentzeko esan 
digute, baina ez ditugu kendu 
behar". Horiek izan ziren udal-
tzain baten hitzak, 16:15 ingu-
ruan, salbe solemnea baino ia 
hiru ordu lehenago. 

Lekuko baten arabera, Iñaki 
Arriaga udaltzainburuarekin 
eztabaida izan ostean kendu 
zuen pankarta Arrupek: "Bere 
onetik aterata zegoen, eta, pan-
karta kentzen ari zela, 'agindua 
duzue, agindua duzue!' esaten 
zion udaltzainari. Pankarta ken-
du, eskuetan hartu eta udale-
txera itzuli zen". 

Herritar batzuek gertatutakoa 
salatu zuten sare sozial bidez, 
eta, aipatzen zutenez, "oihuka 
eta kristalezko botila apurtu 
batekin" kendu zuen Arrupek 
pankarta –EAJk ezeztatu egin 
zuen kristalezko botilarena–.   

Horrez gain, herrian, Ibon 
Arruperen irudia zuten kartelak 
jarri zituzten ezezagunek. Bertan, 
The Shining (El Resplandor) fil-
meko Jack Nicholson balitz 
bezala azaltzen zen, apurtutako 
kristalezko botilarekin, eta Arru-
pe dimisioa leloaren alboan.

EAJren erantzuna 
Astelehenean, gertatukoari bu-
ruzko oharra plazaratu zuen 

Arrasateko EAJk; pankarta 
kentzeko arrazoiak azaltzeko 
eta Arruperen aurkako "kanpai-
na" gaitzesteko. Arrazoiei buruz 
zera aipatu zuten: "Pertsona 
batzuek ETAko bi presoren aur-
pegiekin pankarta bat jarri zu-
ten Herriko Plazan, guztiona 
den espazioa politizatu nahian 
eta herriko sentsibilitate ezber-
dinak kontuan izan gabe. He-
rriko Plaza arrasatear guztion 
topagunea da, elkarbizitzarako 
gunea. Are gehiago, jaiegunetan. 
Eta ez dezagun ahaztu festak, 
espazio publikoak bezalaxe, guz-
tionak eta guztiontzat direla, 
eta politizatu gabeko jaien alde 
egin nahi dugula". 

Arruperen aurka abiarazitako 
kanpaina "eraso zuzentzat" izen-
datu, eta onartezintzat jo zuten. 
Zentzu horretan uztaileko osoko 
bilkuran gertakari honi buruz-
ko mozioa planteatuko dute Udal 

gobernu gisa, beste alderdiak 
gaiari buruz posizionatzeko.

EH Bilduren irakurketa 
Asteazkenean, ekainak 27, gaia-
ri buruzko kezka helarazi zuen 
Arrasateko EH Bilduk. 

"Lelo horrekin ekainaren 25ean 
manifestazioa egin zen herrian 
eta inork ez zuen aurretik era-
gozpenik jarri. Euskararen txan-
txangorria edo eraso matxisten 
salaketa bezain politikoa da 
presoen gaia. Presoen eskubideen 
aldeko pankarta batek erreakzio 
hori sorrarazten badu, ez dago-
kigu guri hausnarketa egitea, 
kargu publiko hori sostengatzen 
duen alderdiari baizik. Presoen 
eskubideen auziak oso sostengu 
zabala du Euskal Herrian eta 
modu nabarmenean gure he-
rrian". 

"Giroa gehiago ez berotzeko" 
argitaratu zuten oharra, behin 
jaiak amaituta. "Aurreikusi zi-
tekeen mina eta herritarren 
erreakzioa sortu du horren sen-
tikorra den presoen eskubideen 
gaia lantzen duen pankarta 
kentzeak. Guk izan dugun ar-
dura bera eskatzen diegu beste 
batzuei, herriaren giroa ozpin-
du ez dadin".

Txosnaguneko pankarta horren eduki bera zuen Arrupek plazatik kendu zuenak. X.G.

Presoen pankarta kendu 
izana, eztabaida iturri
San Juan bezperan, Herriko Plazan presoen alde jarritako pankarta bat kendu zuen 
ibon arrupe EaJko zinegotziak. gertakaria sare sozialen bidez zabaldu ostean, 
arruperen aurpegia zuten kartelak agertu ziren herrian, haren dimisioa eskatzen

UDALTZAINEN 
BURUAREKIN 
EZTABAIDATU OSTEAN 
KENDU ZUEN IBON 
ARRUPEK PANKARTA
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Uztaileko lehen hiru asteetan 
areto futbola ezagutu eta bertan 
lehen urratsak egiteko aukera 
izango dute Arrasateko gazte-
txoek. Hain zuzen, 8 eta 14 urte 
bitarteko 92 neska-mutilek eman 
dute bertan izena. Aurtengoa 
laugarren ekitaldia izango da, 
eta, taldeko arduradun Jonatan 
Rasok azpimarratu duenez, ezin-

besteko pieza izan da Mondrate 
taldearen harrobia sendotzeko. 
"Campusa oso garrantzitsua da 
guretzat, batez ere, etorkizune-
ra begira urratsak egiteko. Eta 
gazteentzako, uda ondo pasatze-
ko eta horri etekina ateratzeko 
modu bat da".  

Orain arte, Iturripeko kirolde-
gian egin dituzte campusak, 
baina aurtengoa Musakolakoan 

egingo dute, Iturripeko lanenga-
tik. "Iturripen hiru zelai genituen, 
eta orain, bi izango ditugu. Bai-
na egia da eguraldiak  gutxiago 
baldintzatuko gaituela".  10:00eta-
tik 13:30era iraungo dute saioek 
eta egunero emango diete ha-
maiketakoa –zukua eta fruta–. 
Teknifikazio ariketez gain, ur-
jolasak, jolas kooperatiboak eta 
irteerak egingo dituzte. 

Mondrateren lehen campusaren irudi bat, Mikel Gonzalez jokalariaren bisitarekin. ASIER ELGEZUA

Mondrateren campusa, 
harrobia lantzeko tresna
arrasateko areto futbol taldeak laugarren campusa hasiko du astelehenean, eta hiru 
astean zehar herriko ia 100 gaztetxo batuko dituzte bertan. aurten, iturripeko 
konponketa lanen eraginez, Musakolako kiroldegian egingo dute

X.G. aRRaSatE
Urtean egindako lan gogorraren 
sari gisa, Arrasate Eskubaloi 
taldeko kadete mailako mutilak 
Granollersera joan dira, Kata-
luniako, Norvegiako eta Portu-
galgo taldeen aurka lehiatzera. 

Herrero anai-arrebek zuzentzen 
dituzten mutilek atzo jokatu 
zituzten lehen bi partiduak. 
Lehena, Sorfjell norvegiarren 
aurka –11:00etan–; eta bigarrena, 
Sant Andreu taldearen aurka 
–15:00etan–.

Gaur, partidu bakarra jokatu-
ko dute: 12:20an, Canovelles 
taldearen aurka. 

Bihar, zapatua, aldiz, bi neur-
keta jokatuko dituzte, lehen  
fasea amaitu baino lehen: 
13:00etan Oportoren aurka eta  
handik lau ordura Oar Gracia 
taldearen aurka. Lehen faseko 
emaitzen arabera erabakiko dira 
bigarren faseko partaideak, eta, 
Arrasate Eskubaloiko Twitter  
kontuan jartzen duen legez, ea 
Agustinek bonboa ateratzen duen.   
Seinale ona litzateke. 

Arrasate Eskubaloiko kadeteak, 
mutilak, Granollers Cup-era
Europako talde indartsuen aurka indarrak neurtuko 
dituzte, denboraldiari amaiera paregabea emateko

Uztailaren 4an, asteazkena, egin-
go du 2017-2018 denboraldiko 
batzar nagusia. Kulturaten izan-
go da; 18:30ean lehen deialdia 
eta 19:00etan bigarrena.

Aurtengo kirol arloari eta arlo 
ekonomikoari errepasoa egingo 
diote, eta datorren urteko den-
boraldiaren planifikazioari bu-
ruz hitz egiteko tartea ere izan-
go da bertan. 

Mondrak batzar 
nagusia egingo du 
asteazkenean 

Bihar, ekainak 30, Lleidako Vie-
lla herrian jokatuko den men-
diko bizikletako proba gogor 
horretan arituko da Bizkaiko 
SC Bikers taldeko txirrindulari 
arrasatearra. UCI World Tour 
barruko European Ultramaraton 
Championship lehiaketako pro-
ba da, eta, Agirrerentzat, bertan 
parte hartzen duen bigarren 
aldia izango da. 

Ander Agirre, Pedals 
De Foc ultramaratoian 
bihar, zapatua 

Astelehenean hasiko dute campusa, eta eguaztenean bilera 
informatiboa egin zuten Kulturaten, gurasoei begira. Campusaren 
nondik norakoak azaltzeaz gain, gurasoek euren seme-alaben 
monitoreekin zuzenean hitz egiteko aukera izan zuten. 

Eguaztenean, bilera informatiboa

Mondrateko kideak gurasoei azalpenak ematen. XABI GOROSTIDI

Gaur egun, bost talde daude Mondrate klubaren baitan: bi kadete, 
gazteak, bigarren taldea eta talde nagusia. Sortu zenean, talde 
bakarra zuten, baina, hein handi batean, campusei esker lortu 
dute harrobia, pixkana, egituratzea.

Esan bezala, bi kadete mailako talde izan dituzte aurten, eta 
maila ona eman dutela azpimarratu du Rasok. "Lehen urteko 
kadeteek asko hobetu dute urtean zehar, eta oso ondo aritu direla 
esango nuke. Beste kadete taldea hirugarrena izan da Gipuzkoako 
sailkapenean, eta gutxigatik ez dute finala jokatu". 

Gazteen taldeak urte gorabeheratsua izan du. "Lehen taldea 
bezala, nahiko makal hasi ziren, eta pixkanaka hobetzen joan 
dira". Aurtengo poztasun handienetako bat bigarren taldearen 
eskutik heldu da, mailaz igotzea lortu dutelako. Hala, Gipuzkoako 
bigarren mailan arituko dira datorren denboraldian. "Partidu ia 
guztiak irabazi dituzte. Bigarren amaitu zuten sailkapenean, eta, 
lehenen aurka jokatutako finala galdu arren, mailaz igoko dira". 

Talde nagusiari dagokionez, helburua lortu dute: mailari eustea, 
hain zuzen. "Urte hasiera zaila izan zen guretzako, puntuak 
pilatzea asko kostatzen zitzaigulako. Motel samar hasi ginen, 
baina, gutxika, taldeak hobera egin zuen, eta egonkortzen joan 
gara maila berri horretan". 

Denboraldiaren balorazio positiboa
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Ekainaren 23an Uarkape pilo-
talekuan egindako herri bazka-
ritik hasi, eta martitzenean 
Izarok plazan eskaini zuen kon-
tzertura, jende ugari ibili da 
aurtengo San Juan jaiez gozatzen.

Udalak egindako balorazioaren 
arabera, herritarren erantzuna 
"bikaina" izan da. "Tradizioa eta 
emozioa uztartzen dituzten jaiak 
dira sanjuanak, herritarren par-
te-hartzerik gabe zentzurik izan-
go ez luketenak. Aurten ere 
gogoz hartu dituzte arrasatearrek 
jaiak, eta, eguraldia lagun, he-
rrian antolatutako ekintza eta 
ekitaldietan izandako parte har-
tzea nabaria izan da".

Egitaraua zabala izan da, adin 
eta gustu guztietako herritarrei 
zuzendutakoa. "Guztien goza-
menerako egitaraua antolatu da 
aurten ere, eta, hori dela eta, 
Udaletik eskerrak eman nahi 

dizkiegu herriko talde, elkarte 
eta eragileei egindako lanagatik, 
eta jaiegunetan azaldutako in-
plikazioagatik. Horien guztien 
zein udal langileen lanari esker 
gozatu ahal izan baitute Arra-
sateko haur, gazte eta helduek 
jaiez. Haien lanak egin ditu po-
sible 2018ko San Juan jaiak".

Bestalde, ekintza ezberdinak 
udaletxeko balkoitik ikusteko 
aukera "geroz eta arrakastatsua-
goa" dela azpimarratu gura izan 
du Udalak. "Hirugarren urtez 
eman zaie aukera hori herrita-
rrei, eta urtetik urtera arrasatear 
gehiagok izena ematen du san-

juanetako ekintza esanguratsu 
eta kuttunenak udaletxeko bal-
koitik ikusteko. Hala, erremen-
tari dantzaz, nagusien danbo-
rradaz eta haurren danborradaz 
gozatu ahal izan dute; 30 lagunek 
ekintza bakoitzeko".

Txosna batzordearen balorazioa 
Bestalde, txosna batzordea ere 
pozik azaldu da jaiek emanda-
koarekin. "Antolatu ditugun 
ekintzetan jende ugari batu da, 
eta pozgarria da hori. Egin du-
gun lan handiaren ondoren in-
gurukoek ongi pasatzen dutela 
ikustea oso gogobetegarria da".

Horrez gain, edukitako lagun-
tza eskertu gura izan dute. "Era-
gileetako kideek eta inguruko 
lagun eta ezagunek asko lagun-
du digute eta eskerrik beroenak 
eman nahi dizkiegu, haien la-
guntzarik gabe ezinezkoak izan-
go liratekeelako jai hauek".

Errekortadore bat zezenaren gainetik salto egiten. AITOR AGIRIANO Juan Ramon Vitoriari omenaldia egin zioten. IMANOL SORIANO

Danborrada nagusiko irudi bat. AITOR AGIRIANO

80 urtetik gorako arrasatearrei omenaldia egin zieten Etxaluzen. IMANOL SORIANO

Beroak izan dira 
San Juan jaiak
urtero moduan, ekintza ugari izan dira aurtengo sanjuanetan, eta jendetza ibili da 
horietariko gehienetan; ekintza guztiak arazorik gabe burutu ahal izan dituzte, nahiz 
eta eguraldia beroa izan den; eguraldia ez ezik, giroa ere beroa izan da, festa girokoa 

Jendetza batu zen San Juan bezperan Uarkapen egindako herri bazkarian. I.S.

Herriko Plaza goraino bete zen Izaroren kontzertuan, martitzenean. M.L.

Tantaia jaso zuten momentua. IMANOL SORIANO

SAN JUAN JAIEN 
BALORAZIO 
POSITIBOA EGIN DUTE 
UDALAK ETA TXOSNA 
BATZORDEAK



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Behin San Juan jaiak amaituta, 
asteazkenean aurkeztu zuten 
2018ko Udazabal programa. Jaie-
tako eskaintza kultural zabala-
ri jarraipena egiteko gogoz dator, 
eta aurten, berritasun gisa, bi 
musika ekitaldi egingo dituzte 
erdialdetik kanpo.

Urtero legez, askotariko es-
presio artistikoak batzen aha-
legindu direla azaldu du Udale-
ko Kultura Saileko teknikari 
Karmelo Alberdik.

Bariku honetan Arrasate Mu-
sikaleko big bandak egingo duen 
kontzertuak irekiko du egitaraua, 
eta Woodstring taldeak uztaila-
ren 27an egingo duenarekin 

agurtuko da datorren urtera 
arte. Aurten, berritasun gisa, 
herriko bi leku berritara zabal-
du dituzte ekintzak, programa-
zioa erdialdetik auzoetara he-
datzeko asmoz. "Konturatu gara 
programazioa ez zela erdialdetik 
irteten, eta pixkanaka zabaltzen 
joan nahi dugu. Aurten, bi kon-
tzertu izango dira, baina aurre-
rantzean jarraituko dugu auzoe-
tara hedatzen". Hala, uztailaren 
13an, Chris Ruest Blues Band 
talde amerikarra arituko da 
Arimazubi plazan; eta uztailaren 
27an, Woodstring talde akustikoa 
Euskal Herria plazan, Elmako 
etxeetan.

Zaldibar, apustu segurua 
Azken edizioetan Zaldibarren 
alde egin dute apustu antola-
tzaileek, eta aurten ere dantza 
ikuskizun bat egingo dute fron-
toian bertan. Haatik antzerki 
taldeak Lau eme ikuskizuna 
egingo du eta ostean, Ertza tal-
deak Meeting Point azken lana 
taularatuko du, MAX sarietan 
kaleko ikuskizun onenaren saria 
eskuratu berri duena. Progra-
mazio osoa Goiena.eus webgunean 
dago ikusgai. Woodstring taldea Euskal Herria plazan arituko da ekainaren 27an. WOODSTRINGS

Auzoetara hedatzeko 
egarriz dator Udazabal
asteazkenean aurkeztu zuten udazabal programaren 10. aldia, eta aurten, berritasun 
moduan, bi kontzertu egingo dituzte erdialdetik kanpo. Hamabi talderen ikuskizunak 
egongo dira, hamaika egunean banatuta, gustu guztientzako espresio artistikoekin

Azken urteetan bezala, 
Arrasate Musikaleko big 
bandeko kideek izango dute 
Udazabal programa 
irekitzeko ardura. 24 
musikari igoko dira gaur 
Monterrongo oholtza gainera, 
eta Michael Bubbleren Sway 
eta Stevie Wonder handiaren 
Superstition abestiak joko 
dituzte, besteak beste.

Bestalde, domekarako 
Errozio Eguna antolatu dute 
Al-Andalusko lagunek, eta 
Araba, Bizkaia eta 
Kantabriatik etorritako 
lagunen bisita izango dute.  
Salbea, ama birjinarekin 
ibilaldia, lore eskaintza, 
dantzak, kantak, zaldiak... 
Denetarik izango dute, eta,  
horretaz guztiaz gain, 
Arruena parkean andaluziar 
produktuak dastatu ahalko 
dira. 

Big banda eta 
Errozioa 
asteburuan
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Julen Iriondo aRaMaio
Gaur hasiko diren jaietan eraso 
sexistarik gertatuko balitz ere, 
horiei aurre egiteko protokoloa 
prestatu du herriko talde femi-
nistak. Besteak beste, telefono 
zenbaki bat egongo da erasoen 
berri emateko.

Protokoloak askotariko ka-
suistikak hartzen ditu aintzat: 
eraso baten lekuko izatea; era-
sotuak berak erasoa salatzea; 
eta erasoa, gainera, larria izatea.

Edozein herritarri eskatzen 
zaio eraso bat ikusiz gero era-
sotuarengana jotzea eta laguntza 
eskaintzea. Erasotuak ez badu 
lagundua izan nahi, lekukoa ez 
dadila tematu, hori ere jasotzen 
dute jarraibideetan.

Erasotuak erasoaren berri 
ematen duen kasuetarako, era-
soaren berri jasotzen duenak 
egin beharrekoa da egiten ari 
dena egiteari utzi eta salaketa 
jaso, protokoloaren arabera; 
horri emango zaio lehentasun 
osoa. Herritar horrek erasoa 
identifikatuko luke: erasotuari 

arreta handiz entzun, erasoaren 
nolakotasuna zehaztasunez jaso 
eta, inolaz ere, zalantzan jarri.

Talde feministaren telefonora 
deitu eta arduradunari erasoa-
ren berri ematea izango litzate-
ke hurrengo urratsa: 649 99 57 
51 da zenbakia. Horrekin batera, 
egin beharreko bestea litzateke 
erasotzaileari gune hartatik alde 
egiteko eskatzea.

Erasoa larria den kasuetan, 
baina, aldatu egiten dira egin 
beharreko urratsak. Larrialdie-
tara deitu behar da –112ra–; 
erasotuari, ez garbitzeko eta 
arropaz ez aldatzeko aholkatu; 
emozionalki babes osoa eskaini; 
erasoak artatzeko telefono zen-
bakira deitu –lehengo bera–; 
erasotua ospitalera lagundu, 
beharrezkoa bada; eta salaketa 
aukerak aipatu eta lagundu, hau 
ere beharrezkoa bada.

Aurreko horiek herritar oro-
ri begira; talde feministara zu-
zenduta, berriz, ondorengo egin-
beharrak zehaztu dituzte: egu-
nero aurreko egunean jasotako 
erasoen balantzea egin eta Wha-
tsapp taldean elkarbanatu; tal-
deko kideak bildu eta erasoari 
eman beharreko erantzuna era-
baki –jai guneak ixtea, musika 
kentzea une batez...–; hurrengo 
egunetara begira, berriz, bilku-
rak, kartelak edo hedabideeta-
rako oharrak prestatzea. Proto-
koloa jasotzen duten kartelak 
herrian zehar banatuko dituzte.

Eguzkierripa Rock jaialdiko kontzertu bat, maiatzean. IMANOL SORIANO

Eraso sexisten aurreko 
protokoloa, jaietarako
beste herri batzuetako ereduari jarraiki, aramaiorako ere jarraibideak zehaztu ditu 
herriko talde feministak. Eguzkierripa Rockerako prestatu zuten protokoloa egokitu 
dute; herritarrentzako oharrak dira, eta taldekideek egin beharrekoa ere zehaztu dute

Gure deabrua

Herrian sekulako zortea 
daukagu. Frontoia baino ez 
dut aipatuko. Urteak pasa 
dira, eta ezagutu nuen esentzia 
berbera igartzen jarraitzen 
dut. Agian, zaila da lortzen, 
eta ni tontoa, ez naizela 
konturatzen denbora alferrik 
dela, ez dagoela ezer egiterik. 
Urteak herriko talde finko 
solido bat lortzen, ezin. Beti 
deabru berberak jarraitzen 
gaitu, nahiz eta entrenatzaile, 
gorputz-tekniko asko eta 
ezberdinak izan diren… 
jokalariak, bakoitza bere 
mundura, mahaian jarri, jan 
eta joan! Uste dut, urte 
askoren ostean, oso motel eta 
denbora dezente behar izan 
arren, bide onean doala. 
Azkenean, lagun giroan 
jolastea gustatzen zait, eta 
dibertigarria, koordinatua eta 
taldekoa bada, zoragarria 
iruditzen zait. Gehiegi, agian, 
kar-kar... Batzuek ez dute hori 
konpartitzen, eskerrak jokalari 
haiei, gutxi badira ere, futbol 
kolektibo koordinatu batengan 
sinistu dutenei, kontzeptuak 
ikasi eta errespetatuz, baita 
taldeko arduradunak ere.. 
Horiengatik ez balitz… zaila 
litzateke, ez luke mereziko. 
Baina, zoritxarrez, ez denez 
nahikoa izaten, jendeak iritzi 
kontrakoak erakusten ditu, eta 
denboraldi erdian joan izan 
da, arazoa konpontzeko 
irtenbiderik eskaini gabe, 
taldea bertan behera utzita. 
Zaildu egiten du ustezko 
taldea.

NiRE uStEz

ANDONI 
ELEJALDE

Ikasketak tarteko, garraiorako 
diru laguntzak eskatzeko epea 
uztailaren 20an amaituko da. 
Bestetik, Udalak diruz lagundu-
ko ditu 2017-2018 ikasturtean 
euskara ikastaroak egin dituz-
tenak eta 2018an UEUn jardun-
go dutenak –matrikularen %80 
ordainduko dute, %80ko asis-
tentzia ziurtatuz gero–. Urriaren 
29an amaituko da eskaera epea.

Garraiorako eta 
euskara ikasteagatik 
Udalaren laguntzak

"Uda garairako medikuaren or-
dezkorik aurkitu ezinik" dabil-
tzala-eta, Aramaioko kontsulta-
ko ordutegia "aldatu beharrean" 
izan direla azaldu du Debagoie-
neko ESIk. Hala, uztailaren 3a 
eta 13a bitartean eta abuztuaren 
16a eta 27a bitartean, 08:00etatik 
11:30era izango da ordutegia 
–13an eta 14an izan ezik; horie-
tan, 12:30etik 15:00etara–.

Medikuaren 
kontsultako ordutegia 
desberdina izango da

Martxoaren 8aren bueltan 
sortu, egun horretarako 
ekintzak antolatu, eta 
jaietakoaren antzerako 
protokoloa prestatu zuten 
gero Eguzkierriparako. 
Protokoloa erabili egin zen, 
gainera. Talde feministak 
aurrerago egingo du 
jendaurreko aurkezpena.

Herriko talde 
feminista

Udaletxeko eta San Martin es-
kolako barruko argiteria aldatu 
egin du Aramaioko Udalak, ins-
talazio horien eraginkortasun 
energetikoa hobetu nahian, eta 
gastua murrizteko ere bai. LED 
motako argiak ipini dituzte.

Udaletxean 82 lanpara eta fluo-
reszente aldatu dituzte eta San 
Martin eskolan, berriz, 360 fluo-
reszente berri ipini. Horrez gain, 
Oletako juntako etxeko argiak 
ere aldatu dituzte; zehazki, gu-
rasoak umeekin egoten diren 
txokoan jarri dituzte LED argiak.

Egindako estimazioen arabera, 
kontsumo energetikoari dago-
kionez, urtean 25.500 kWh-ko 
aurrezpena lortuko dute. Horrek 
4.438 euro aurreztea ekarriko 
du, gutxi gorabehera. Kopuru 
handienak eskolari dagozkionak 
dira, 18.212 kWh eta 3.162 euro; 
udaletxean, 4.871 kWh eta 845 
euro; eta Oletan, azkenik, 2.555 
kWh eta 443 euro. Aldaketa ho-
rietarako Aramaioko Udalak 
egindako inbertsioa, berriz, 5.853 
eurokoa izan da.

Hainbat eraikin 
publikotako argiak 
aldatu dituzte

Udalak antolatutako udalekuok 
12 eta 16 urte artekoentzat izan-
go dira, Iker Arriolabengoak 
gidatuta. Bost eguneko udalekuak 
izango dira: uztailaren 4an, 5ean, 
16an, 17an eta 18an, 10:00etan 
hasita. Udaletxean eman behar 
da izena, 25 euro ordainduta; 
eta, hain zuzen, uztailaren 3ra 
arte eman ahalko da. Lekuak 
mugatuak dira.

Gazte udalekuetarako 
izena eman daiteke, 
uztailaren 3ra arte
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EGUBAKOITZA 29
19:00 Jaien hasiera TXUPINAZOA 
ETA PREGOIA.

19:05 Trikitixa Eskolakoen kalejira.

19:05 Herriko txistularien kalejira.

19:30 Txosnen irekiera.

20:00 Sambamaña Batukada 
taldearen kalejira.

22:30 MUGI DUBI DOO 
familiarentzako erromeria, plazan.

00:30 Indarkeria sexistarik gabeko 
gunea Nardeaga kalean.

00:00 BAD SOUND SYSTEM eta 
ZIRIBULIO SOUND KOLEKTIBOA 
taldeen kontzertuak txosnetan.

Gauean zehar Drogei buruzko 
informazio kanpaina.

05:00 Gazte Asanbladak 
antolatutako zapi jolasa txosnetan.

ZAPATUA 30
10:00 Hockey partiduak frontoian, 
Hanka Labanka taldearen eskutik.

11:30 Umeentzako egurrezko 
jolasak, plazan.

12:00 Patata-tortilla txapelketa. 
Patatak, olioa, gatza eta arrautzak 
antolakuntzak jarriko ditu.

12:30 Kutxabankek eskainita, 
INDARRA txaranga herriko kaleetan 
zehar.

16:30 Briska eta mus txapelketak 

erretiratuen lokalean. Lehenengo 
saria: gazta eta bi botila ardo. 
Bigarren saria: gazta erdi eta botila 
bat ardo. Eta hirugarren saria: hiru 
botila sagardo. Aurretik eman behar 
da izena erretiratuen lokalean.

17:00 Plater tiroketa txapelketa.

17:00 Green Grass Festibal.

17:00 Ping-pong txapelketa, 
frontoian.

18:00 Aramaioko Maledantza 
flamenko emanaldia, plazan.

20:00 'Sonidos de Mexico' 
Nazioarteko mariatxien kalejira.

23:30 'Sonidos de Mexico' 
Nazioarteko mariatxien emanaldia, 
plazan.

00:00 ARKADA SOCIAL, NEVADAH 
eta WC taldeen kontzertuak, 
txosnetan.

Gauean zehar Alkohol testing-a.

05:00 MAKROTWISTER-a 
txosnetan.

DOMEKA 1
11:00 DIANA herriko txistulariekin.

12:00 Meza, Bizente Goikoetxea 
abesbatzak lagunduta.

13:00 Herriko ume jaioberriei 
ongietorria.

Ondoren LAGUN ARTEAN 
dantza taldeak herriko dantzariei 
emanaldia.

17:00 Jolas-parkea, parkean.

18:00 HERRI KIROLAK, plazan. Giza 
proba, sokatira eta umeentzako 
ekintzak.

20:00 SALTOKA taldearen dantza-
plaza emanaldia, plazan. 

20:30 Afaria txosnetan.

22:30 King Kong neska 
eskaileretako emanaldia, Josune 
Gorostegirekin. 

Ondoren Berba pasie.

Ondoren Korto lehiaketako sari 
banaketa.

ASTELEHENA 2
10:00 Umeentzako ekintzak, 
parkean.

12:30 Ipuin kontalaria, plazan.

13:00 AÑAIN kantu jira.

16:30 Kuadrillen Arteko Pikie.

19:00 Bubble Soccer, parkean.

20:00 ADURTZA dantza taldearen 
emanaldia.

21:30 Herri afaria, plazan. Mozorro 
onenari saria.

Afalostean EONIAN 
elektrotxarangaren animazioa.

01:00 DJ BULL, txosnetan.

Ondoren Urrezko Gibelaren sari 
banaketa egingo da. Juergista 
onenari saria.

UZTAILAK 7
10:30 Aramaioko Pilota Elkarteko 
pilotariek lagunarteko pilota 
partiduak jokatuko dituzte, 
kiroldegian.

EGITARAUA

goiENa

Aramaio Herriko jaioberriei ongietorria
Herritar baten proposamenetik lehenengoz antolatu zen iaz, haur 
jaioberriei harrera. Aurten, bigarren urtez egingo diete, udaletxe aurrean.
Herriko plazan, domekan, 13:00etan

Sanmartinak 
Aramaion

2018xa be aurrera doie eta 

etorri die aurtengo jaixek… 

Urtero lez, ahaleginddu ga 

ahalik eta osatuenak egitten, 

inkestan jasotakuek kontuen 

hartute ahal izan dogun 

neurrixen, eta herrittar danai 

begire. Jaixek alkarregaz ondo 

pasetako modu ezin hobiek die 

beti eta herri bat herri egitten 

daue. Gaiñera, lagun eta 

ezagunekin alkartu eta 

herrixen bertan ondo pasetako 

aukerie emuten duskue ume, 

gazte, heldu zein nagusixei. 

Aprobetxau deigun, ba, 

aurtengo aukerie barriro be 

juntau eta alkar zaindduta 

ondo pasetako Aramaixon 

bertan. Eskerrik asko, beste 

behin be eta beti, jaixek 

posible egitten dittuzuen talde 

danoi, irrifar bategaz eta zuein 

borondatiagaz egitten dittezuen 

ekintzek jaixek aberastu 

egitten dittue, eta herrikoi 

bihurtu. Eta eskerrak herrixen 

zerbitzuek emuten dittezuen 

danoi be, zueik barik ez 

litzakez posible izengo jaixek, 

ezta herri honi bizirik eustie 

be! Eta, akabetako, eskertza 

berezi bat talde feministei, 

aurten eraso sexisten aurkako 

protokolue martxan jarri 

dauelako. Gizarte matxista 

hontan sekule ez dauelako 

sobran babesa eta laguntasune 

eskeintzie! Jaixek, 

egunekotasuna moduen, sano, 

alkar zaindutte eta iñor kaltetu 

eta eraso barik pasau gura 

dittuagu!

aguRRa

JAI BATZORDEA
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Imanol Beloki aRaMaio
Gaur, 19:00etan, hasiko dituzte 
Aramaioko San Martin jaiak, 
eta, hain zuzen, ordu horretan 
txupinazoa eta pregoia botako 
dute. Horrekin batera, Aramaio-
ko lehen euskal eskola sortzeko 
lanetan ibili zirenak omenduko 
dituzte. Omenaldi horretan, per-
tsona hauek aipatuko dituzte, 
bereziki: Ana Arriolabengoa, 
Jesus Zabala, Mirari Arana, 
Benito Altuna eta zendutako 
Alatz Arana eta Adela Ibabe.

Omenaldia jasoko duten per-
tsona horiez gain, beste lagun-
tzaile asko izan ziren; esate 
baterako, Jose Markiegi parro-
koa eta Patxi Uribarren; hala, 
hark eta garai hartako guraso 
eta ikasle guztiek ere jasoko 
dute aitortza.

Eskola eta euskara 
60ko hamarkadaren bukaeran, 
gazte mugimendu garrantzitsua 
zegoen Aramaion. Orduan, 
Francoren agindupean zeuden, 
eta euskal gazteriak bazeukan 
errebindikazio komun bat: 
euskara. Hain zuzen, gazte 
aramaioarren mugimendu in-
dartsuari esker, hainbat talde 
eta elkarte sortu ziren. 

Euskaltzaleen grina euskara 
izanik, euskara mantentzeko 
ezinbestekoa zen ondorengoei 

transmititzea, eta eskola zen 
eta da tresna egokiena lan hori 
egiteko.

Omenaldia amaitzean, bisita 
sorpresa izango dutela adie-
razi du Cristina Etxenausiak, 
Aramaioko Udaleko Kultura 
zinegotziak: "Aurten pertsona 
berezi bat gonbidatu dugu jaiak 
gurekin pasatzera, baina ez 
dugu gehiagorik aurreratu-
ko…".

Hamaikakoaren aurkezpena
Jaien hasierarekin batera, Eus-
karaldiko Aramaioko hamai-
kakoa aurkeztuko dute, Txi-

rritola euskara elkarteak gi-
d a tu t a .  He r r iko  p l a zan , 
19:00etan, txupinazoaren au-
rretik.

Herritar guztien ordezkariak 
izango dira hamaikakoa osa-
tuko duten pertsonak, eta, ho-
rregatik, pertsona horiek au-
keratzeko orduan kontuan 
hartu dute gizonezkoak eta 
emakumezkoak aukeratzea; 
auzotarrak zein kaletarrak; 
helduak zein gazteak. Gainera, 
Euskaraldian parte hartzeko 
modua kontuan hartuta, aho-
bizi edo belarriprest izango 
direnak ere hautatu dituzte.

Goian, ezkerretik hasita: Idoia Arias, Maitane Mate, Aitor Arana, Aitor Aresti, Abel 
Abarrategi, Enrike Altuna, Arantza Mondragon, Ama M. Arriolabengoa, Eva Ortuzar, 
Iratxe Elejalde, Rosa Mondragon eta Izaskun Elejalde. Behean, ezkerretik hasita: 
Judith Arriolabengoa, Izaskun Lopez de Bergara, Jon Kortabarria, Karmelo 
Kortabarria, Maxi Montero, Mikel Jauregi eta Josu Zabala. GOIENA

Euskal eskola sortzen 
ibilitakoei omenaldia
txupinazoaren aurretik, Euskaraldiaren hamaikakoaren aurkezpena egingo dute 
aramaion, txirritola euskara elkarteak gidatuta. ondoren, omenaldia jasoko dute 
lehen euskal eskola sortzeko lanetan ibili ziren hainbat pertsonak

Iaz, Kuadrillen Arteko Pikien, Katxi-toldo jokoan. GOIENA

Kuadrillen Arteko Pikien, Gazte 
Asanbladako banderaren bila
Domekan 16:30ean hasiko dituzte jokoak, eta bertan, 
dibertsioa, barreak, tranpak… izango dira nagusi

I.B aRaMaio
Beste urte batez, Kuadrillen 
Arteko Pikie izango dute Ara-
maioko gazteek, parkean. Do-
mekan 16:30ean batuko dira, eta, 
ajeari aurre egiteko, kuadrillen 
artean lehiatu beharko dute, 
hainbat joko eginda.

Dibertsioa, barreak, tranpak…
denetarik egongo da, urtero le-
gez, eta, ikusmin handia sortzen 
duen ekintza izan arren, gustu-
ren arituko direnak parte har-
tzaileak izango dira, zalantza 
barik. Aramaioko Gazte Asan-
bladako Unai Etxenausia kideak 
adierazi duenez, eguna iritsi 
arte ez dute askorik aurreratu 
nahi jokoen gainean, parte-har-
tzaileentzat sorpresa izan dadin: 
"Betiko proba antzekoak izango 
dira, baina berrikuntzaren bat 
izango dugu aurten ere, urtero 
legez. Katxi-toldo jokoa seguru 
egingo dugula. Belarretan toldoa 
zabaldu, eta xaboia eta ura bo-

tata, irristatzen pasa beharko 
dute donuts formako puzgarrie-
kin parte-hartzaileek alde bate-
tik bestera, katxiak urarekin 
betez eta korrika bueltatuz… Ur 
gehien betetzen duenak iraba-
ziko du, eta, kolpe batzuk egon-
go diren arren, barreak ez dira 
faltako…".

Parte-hartzea, ezinbestekoa
Iaz, zazpi taldek hartu zuten 
parte jokoetan, eta aurten ere 
halako parte-hartzea edo han-
diagoa izatea nahiko lukete 
antolatzaileek. "Eguraldiak ere 
zeresan handia izango du, baina, 
urtero moduan, zazpi edo zortzi 
talde izango direlakoan gaude. 
Eta hala komeni, jokoak galdu 
ez daitezen… Hala ere, izen-
ematea egunean bertan egin 
beharko da". Azken proban, 
Gazte Asanbladako bandera 
hartu beharko da, talde irabaz-
lea izateko.
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J.I. aRaMaio
Euskal Herriko beste zenbait 
herritan euren emankizuna es-
kaini eta gero –Arrasaten eta 
Tolosan izan dira, adibidez, 
sanjuanetan–, Aramaiora datoz 
bihar Sonidos de Mexico maria-
txiak. 20:00etan kalejira egingo 
dute eta 23:30ean, saioa.

%100 Tijuanakoa da taldea, 
Behe Kaliforniakoa (Mexiko); 
Ez da ibilbide luzekoa, zazpi 
urte daramatzate elkarrekin 
musika egiten, baina batean eta 
bestean dihardute euren herrial-
deko ohiko doinu alaiak zabal-
tzen, beraien jantzi tipiko eta 
betiko instrumentuekin.

Mariatxien 
kalejira eta 
emanaldia 
plazan
Sonidos de Mexico 
taldekoek aramaion 
geldialdia egingo dute 
jaietako zapatuan

Julen Iriondo aRaMaio
Ohiko kalejira eta animazioa-
rekin batera –trikitilari, txistu-
lari, batukada, txaranga eta 
elektrotxaranga–, bestelako 
musika eskaintza ere izango da 
aurtengo jaietan. Hasteko, gaur 
bertan –barikua–, familientzako 
erromeria izango da plazan, DJ 
NAIrekin: Mugi Dubi Doo. Txos-
netan, berriz, bestelako doinuak 
egongo dira entzungai; gauerdian 
hasita, Bad Sound System eta 
Ziribulio Sound Kolektiboa.

Euskal Herriko hip hop eta 
reggae eszenaren aitzindari, 
musika estilo horiek maite di-
tuenarentzat nahitaezko errefe-
rentzia da Bad Sound System; 

zuzeneko indartsua dute. Ziri-
bulio Sound Kolektiboak, berriz, 
reggae, dancehall, rap eta jungle 
generoak jorratzen ditu.

Txosnetan bertan, Arkada So-
cial, Nevadah eta WC taldeak 
ariko dira bihar, gauerditik 
aurrera, kasu honetan ere. Ar-
kada Social boskote arrasatearra 
Lleidako Kalikenyo Rock jaial-
di entzutetsuan bere streetpunk 
doinuak arrakasta handiz pla-
zaratzetik dator; Nevadah du-
rangarrek, berriz, australiar 
ukituko rock-and-rolla ekarriko 
dute Aramaiora; berriki plaza-
ratu dute bideoklip berria, We're 
coming to you abestiarena, iku-
si eta entzuteko modukoa, za-
lantzarik gabe. Azkenik, WC, 
arrasatearrak hauek ere, azke-
naldian herrian sortutako talde 
bakan horietako bat, rock-and-
roll talde gaztea, "inork entzun 
nahi ez duena esateko" sortua.

DJ Bull, amaitzeko 
Astelehenean, eta hori ere txos-
netan, DJ Bull izango da jaiei 
amaiera emateko arduraduna, 
musikari dagokionez. 01:00etan 
hasita, askotariko musika jarri-
ko du, ohi bezala.WC taldekoen kontzertua, Arrasateko gaztetxean. WC

Kalez kale, plazan eta 
txosnetan, musika ugari 
aramaixo tropikaleko gazte asanbladak antolatutako kontzertuetan askotariko 
doinuak entzuteko aukera izango da; txosnetan ariko dira bad Sound System eta 
ziribulio Sound kolektiboa, gaur, eta arkada Social, Nevadah eta WC, bihar
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Futbola, harremanak estutzeko
UDAko hainbat jokalarik eta San Juan de Dios ospitaleko zenbait pazientek 
elkarrekin jardun dute lanean azken hilabeteotan, eta aurrerantzean ere 
jarraituko dute. Atzo, adibidez, futbolean jokatzeko elkartu ziren, Ibarra 
futbol zelaian. Aitzakia polita izan zen bestelako giro batean elkartzeko eta 
harremanak estutzeko.

Jule ikuskizuna Hortzmuga taldearekin. HORTZMUGA

Antzezlanek kalean izango dute 
tokia uztaileko ilunkaretan
'Jule' lanarekin, Hortzmuga taldeak ekingo dio antzerki 
hilabeteari datorren eguaztenean, Mitarte kalean

M.A. aREtXabaLEta
Kale antzerkiaren aldeko apus-
tua egin du, beste behin, Udalak 
udako arratsaldeetarako. Hala, 
datorren astean hasita, eguaz-
tenetan helduendako ikuskizu-
nak izango dira eta eguenetan, 
umeendakoak. Bi egubakoitzetan, 
gainera, dantzaldiak egingo di-
tuzte komentuko lorategian.

Hortzmuga talde bizkaitarrak 
Jule antzezlana eskainiko du 
uztailaren 4an, Mitarte kalean 
(19:00). Botatzear dagoen eraikin 
batetik alde egin gura ez duen 
bizilagunaren gorabeherak an-
tzeztuko dituzte, umore handiz.

Eguenean, ostera, Gatz taldeak 
Tiriritorto basatia ikuskizuna 
eskainiko die umeei, txotxongi-
loek lagun eginda, komentuko 
lorategian (19:00). 

Hilaren 11n, Etsiak lana eka-
rriko du Trapu Zaharrak; 12an, 
Zirika Zirkusen txanda izango 
da; 18an, Sagartu ikuskizuna 
eskainiko du Oinkari dantza-
hika taldeak; eta 19an, Patata 
pirata, Patata Tropikalak. 

Dantzaldiei dagokienez, Mikel 
DJak jarritako musikarekin 
egingo dute dantzan hilaren 8an, 
eta AZ Gaubelak bikotearekin 
22an (18:00). 

Mirari Altube aREtXabaLEta
Hondakin bilketaren gainean 
Debagoieneko Mankomunitateak 
emandako azken datuekin kez-
katuta agertu da EH Bildu. Da-
tuok otsailekoak dira, eta Are-
txabaletan gaikako bilketa tasa 
hiri hondakin osoarekiko %74,90 
dela dio, eskualdeko baxuena. 
"Adi egon behar dela uste dugu, 
aurrerapausoak ematen jarraitu 
behar dugu", dio Ion Albizuk, 
eta gaineratu du: "Udal Gober-
nuak ez du gauza handirik egin, 
kontsulta eginda bukatu da gaia-
rekiko zuten ekarpena".

"Gutxiago sailkatu, ez" 
Unai Elkoro alkateak zera argi-
tu gura izan du: "Eskualdeko 
datua %79,47 izan da otsailean. 
Datu hori da zehatzena, honda-
kinak deskargatzean pisatzen da 
eta. Herrietakoak tarteko pisa-
ketak dira, eta, kasuren batzue-
tan, tentuz hartzeko modukoak".

Alkatearen esanetan, Manko-
munitateak emandako otsaileko 

datuak frakzioz frakzio aztertuz 
gero ikusten da Mankomunita-
tearen batez bestekoaren azpitik 
hiru frakziotan dagoela Aretxa-
baleta: organikoa (kilo bat), pa-
pera (1,68 kilo) eta beira (1,5 
kilo). Errefusari dagokionez, 
ostera, batez bestetik gora dago 
(0,32 kilo). "Nabarmena da ez 
dugula gutxiago sailkatzen; hala 
balitz, errefusa askoz handiagoa 
litzateke. Beraz, gutxiago sortu 
izanak datu kaskarragoa eman 
dezake", argitu gura izan du, eta 
gaineratu: "%80,47 eman duen 
Oñatirekin alderatuz, biztanleko 
0,74 kilo errefus gehiago sortu 
dugu, baina, orotara, ia 4 kilo 
hondakin gutxiago".

Hori horrela, ez du uste kez-
katzeko arrazoirik dagoenik: "Ez 
dut uste datua kezkagarria denik; 
eboluzioa aztertzen ari gara, eta 
nabarmena da hondakin kopurua 
goraka doala. Mankomunitatetik 
etengabe gabiltza datuak azter-
tzen, desbideraketa nabarmenak 
baleude esku-hartzeko", eta gai-

neratu du: "Hala ere, maiatzean 
%79ko sailkatze tasa izan dugu". 

Adi egoteko deia 
EH Bilduren esanetan, tasak 
asko hobetu badira ere 2013tik 
hona, oraindik badago non ho-
betu: "Errefusaren karakteriza-
zioa eginez gero, Elgetan bezala, 
argi dago oraindik 23 kilo orga-
niko gehiago batu behar ditugu-
la pertsonako eta urteko. Segitu 
behar dugu papera eta beira ondo 
sailkatzen. Ontzi arinek, ostera, 
beste hausnarketa bat behar dute", 
dio Albizuk, eta adi egoteko dei 
egin du: "Hondakinen gaineko 
kontsulta adostu genuenean, 
gutxieneko batzuk jarri genituen, 
eta neurri zuzentzaile batzuk. 
Ez du esan gura hilabete bate-
gatik neurriak hartzen hasi behar 
dugunik, baina bai adi egon; eta 
hori bada joera, orduan bai". 

Era berean, informazioa ema-
teko eskaera egin dio Udal Go-
bernuari, informazioa udal or-
dezkariei zein herritarrei.

Hondakinen sailkatze 
datuak, zeresanen iturri
Debagoieneko Mankomunitateak jasotako otsaileko datuak dio aretxabaletak %74,90 
batu zuela gaika. EH bilduk adi egoteko dei egin du, kopuruak behera egin duelako; 
unai Elkoro alkateak, ostera, ez du uste kezkatzeko arrazoirik dagoenik

Otsaileko datuak
Kiloak Kilo/biztan. Kiloak Kilo/biztan.

Populazioa 7.015 62.679

Etxe eta auzoko konpostatzea 3.845,33 0,55 53.965,33 0,86

Organikoa + inausketa/lorezaintza 55.721,27 7,94 555.193,00 8,86

Papera eta kartoia 21.037,11 3,00 293.560,00 4,68

Ontzi arinak 22.100 3,15 204.700,00 3,27

Beira 12.400,00 1,77 198.545,00 3,17

Errefusa 46.690,00 6,66 397.560,00 6,34

Arropa 2.197,84 0,31 27.180,00 0,43

Pilak 71,66 0,01 1.450,00 0,02

Olioa 620,00 0,09 4.545,00 0,07

Plastikoa 2.874,41 0,41 26.420,00 0,42

Hiri hondakinak + konpostajea 186.0003,46 26,52 1.936.706,51 30,90

Gaikako bilketa %74,90 %79,47

ITURRIA: DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
II. Berdintasun Plana abian da 
eta udazkenerako onartu gura 
dute.
Zein helbururekin jarri duzue abian 
bigarren plan hau? 
Udaleko zerbitzu eta eremu guz-
tietan txertatzea da helburu 
nagusia, nolabait berdintasun 
irizpideak presente egoteko. Hel-
buru orokorra da herrian ezar-
tzea, baita bakoitzarengan ere.
Plan bat eginda zegoen eta hori 
berrikusita hasi zarete lanean… 
Bai, aurreko planaren ebaluazioa 
egin dugu lehenengo, eta hori 
politikari, teknikari eta hainbat 
eragilerekin kontrastatu dugu. 
Orduko helburu gehienak ez 
direla bete ikusi dugu, eta orain, 
hain zuzen, erronka da plan 
zehatzagoa egitea, herritarren 
ekarpenak jasota.
Batzorde bat osatu duzue lan ho-
rretarako, ezta? 
Bai, hor daude: Prebentzio tek-
nikaria, Daiteke aholkularitza 
zerbitzuko teknikari bat, ni neu 
ordezkari politikoa eta talde fe-
ministako ordezkaritza bat. Ba-
koitza bere ikuspegiarekin eta 
eskarmentuarekin dator. Orain, 
uztailerako, gainerako alderdie-
tako ordezkariei ere dei egin 
diegu batzordera.
Herritarrak ere deitu zenituzten joan 
zen astean bilera baterako. Zelako 
erantzuna jaso zenuten? 
Pozik gaude, hainbat elkartetako 
zortzi ordezkari etorri ziren, eta, 
besteak beste, gizarte eragileak, 
kirol esparruko ordezkariak eta 
kulturakoak.
Ekarpen zehatzik egin zuten? 
Bi talde egin ziren, eta bi gairen 
bueltan jardun zuten lanean: 
batetik, lehenengo planaren eza-
gutza eta herrian berdintasuna-
ren alde egindakoak hausnartu 
zituzten; eta bestetik, bakoitzak 
bere esparruan zein erronka 
duen zehaztu.
Plana zein puntutan dago orain? 
Apirilean hasi ginen lehenengo 
plana ebaluatzen eta dagoeneko 

egin ditugu politikarien, tekni-
karien eta herriko eragileen 
arteko bilerak. Zirriborroa ger-
tatuta dugu eta uztaileko ba-
tzordean aztertuko dugu; ea 
irail eta azaro ingururako behin 
betikoa eginda dugun hori be-
rrikusteko. Behin onartuta, 
Emakundera bidaliko dugu, eta 
osoko bilkuran ere onartu behar 
da. Ea abendurako gertu dugun.
Gizonduz trebakuntza saio batzuk 
antolatu dituzue; zein helbururekin? 
Emakundek eskaini zizkigun 
saio horiek eta batzordean ondo 
iritzi genion horrekin aurrera 
egiteari. Feminismoaren esna-
tze une honetan, uste dugu gi-
zonak galduta samar dabiltzala, 
ez ote den hau emakumeen eta 
gizonen arteko gerra bat izango 
uste duten susmoa dugu. Tre-
bakuntza honek aukera eman-
go die feminismoan parte akti-
bo izateko, feminismoarekin 

guztiok irabazten dugulako. 
Gainera, uste dut gizonezko 
erreferente batzuk behar ditu-
gula Aretxabaletan. Oraingoz, 
politikariek jasoko dute hori, 
baina baliteke gero gainerakoei 
ere zabaltzea.
Indarkeria matxistari aurre egite-
ko protokoloa ere badu Udalak, eta 
hori ere berrikusteko asmoa duzue… 
Bai; horri udazkenean helduko 
diogu. Eta berrikuste prozesu 
horretan, herriko eragileak ere 
sartuko ditugu, guztion ardura 
delako.
Berdintasun kontuetan zelan ikus-
ten duzu Aretxabaleta, aurrerape-
nik egin da? 
Bai, horixe, eta mugarria aur-
tengo Martxoaren 8a izan dela 
esango nuke. Lan mordoa dau-
kagu aurretik, baina hau mar-
txan dago, eta dagoeneko ezin 
da gelditu. 
Jaietara, andramaixetara, begira 
landu duzue gaia? 
Bai, bai, egitarautik hasita. 
Jaietarako antolatutakoei begi-
ratu diegu, eta oniritzia eman; 
atzera ere bota dugu talderen 
bat. Horrez gain, iaz lez, lepoko-
zapiak aterako ditugu, baita 
tabernetako ezpainzapiak ere, 
berdintasunaren aldeko leloekin.

Karmele Uribarri, Udaleko Ongizate Saileko zinegotzia. MIRARI ALTUBE

"Feminismoarekin, 
guztiok irabazten dugu"
KARMELE URIBARRI oNgizatE SaiLEko ziNEgotzia
apiril inguruan jarri zuen udalak abian aretxabaletako emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako ii. plana eta dagoeneko hainbat urrats egin dituzte 

"II. BERDINTASUN 
PLANAREN 
ZIRRIBORROA GERTU 
DUGU UZTAILEAN 
AZTERTZEKO"

Andramaixak iragartzeko kartel 
lehiaketa deitu du Udalak, eta 
lanak uztailaren 7a baino lehen 
aurkeztu beharko dira Arkupe 
kultur etxean edo udaletxean. 
Kartelak derrigorrean izan behar-
ko du honako esaldi hau: An-
dramaixak 2018. Abuztuaren 13a, 
14a, 15a, 16a eta 17a. Aretxabale-
ta. Irabazleak 300 euroko saria 
jasoko du.

Andramaixak 
iragartzeko kartel 
lehiaketa, abian

Hainbat DJren emanaldiak izan-
go dira bihar, zapatua. Arratsal-
de partean (15:00-22:00) elkartu-
ko dira, Izotz taberna osteko 
kantxan, DJMister, Loreak, BRGS 
eta Galiano. Gauean (23:00), os-
tera, bi tabernatan izango dira 
emanaldiak. Ezkutu tabernan: 
Gorka, BRGS eta Koldo Inter-
music. Eta Haizean: Eder, Jose-
ba eta In&Jos.

Hainbat DJren 
kontzertu sorta 
'Uhinak' izenpean

M.A. aREtXabaLEta
Uztailarekin batera udaleku 
irekiak datoz eta Loramendiko 
Aisialdi Taldeak gertu dauka 
egitaraua. 3 eta 12 urte arteko 
338 neska-mutiko elkartuko dira 
aurten, eta 37 begirale izango 
dituzte lagun horiek; guztia bi-
deratzen, ostera, bi koordina-
tzaile izango dira.

Uztailaren 6an, sanferminak 
Hiru astean elkartuko dira umeak 
zein gaztetxoak Herriko Plazan, 
eta handik, taldeetan banatuta, 
hainbat jarduera egingo dituzte, 

guztiak ere ez aspertzeko hel-
buruarekin. "Aurreko urteetako 
dinamika berbera izango da: 
irteerak, ekintzak, egonaldiak, 
igerilekura… Uztailaren 6an 
sanferminak ospatuko ditugu, 
txupinazoarekin", diote koordi-
natzaileek. 

Horrez gain, neska-mutikoen 
nahiak ezagutzeko batzarrak 
egingo dituztela iragarri dute, 
eta elkarlanerako gogoa agertu: 
"Beste herri batzuetakoekin el-
karlanean ere jardungo dugu, 
haurren arteko harremanak 
sendotzeko".

Astelehenetik aurrera, 330 ume 
baino gehiago udalekuetan
uztailaren 2tik 20ra bitartean, irteerak, jaialdiak, 
egonaldiak eta kontu gehiago izango dituzte

Mikel Zumalde  aREtXabaLEta
Aretxarte merkatarien elkartea 
hainbat proposamenekin dator. 
Uztailean eta irailean, ostiral 
arratsaldeetan ez da aspertzeko 
astirik egongo. Gaur, adibidez, 
buruarinen tailerra eskainiko 
dute, debalde, 17:00etan, Atseden 
taberna parean. Hogei umeren-
dako tokia egongo da. Eta on-
doren, 19:00etan, Patxi Luque 
gitarra-jole antzuolarrak kon-
tzertua emango du Aretz taber-
naren aurrealdean; Zilarrezko 
Puaren irabazlea da, eta PoLi-tiCs 
taldeko kidea.

Nerea Etxeandia Aretxarte 
elkarteko kideak dio ekintzak 
giro egokia sortzeko antolatu 
dituztela: "Jendea kalean ikustea 
nahi dugu, herritarrak herrian 
geratzera animatzen ditugu; izan 
ere, ohikoena hondartzara joatea 
izaten da".

Elkartea dendez eta tabernez 
osatuta dago, eta, oraingoan, 
taberna inguruan egingo dira 
ekintzak. Etxeandiaren ustez, 
gehienetan, dendei ematen zaie 
protagonismoa, eta, horregatik, 
prestatutako hitzorduak tabernei 
"begira" egongo dira oraingoan.

Aretxartek kaleak girotuko ditu 
uztailean eta irailean
Hainbat motatako hitzorduak egongo dira ostiralero; 
gaur, buruarinen ikastaroa eta Patxi Luqueren kontzertua
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Ekaineko osoko bilkuran, ados-
tasuna izan zen nagusi udalba-
tzako kideen artean landu zi-
tuzten gai guztien inguruan.

Alkateak La Manada auziaren 
gaineko adierazpen instituzio-
nala irakurriz hasi zuen osoko 
bilkura: Eskoriatzako Udalba-
tzak erabateko desadostasuna 
adierazten du Nafarroako au-
zitegiak emandako hautuarekin. 
Eta instituzio zen herritarren 
haserre eta suminarekin bat 
egiten dugu. Lehenik eta behin, 
gure elkartasuna adierazi nahi 
diogu biktimari eta senitartekoei. 
Era berean, gure haserrea azal-
du nahi dugu, emakumearen 

oinarrizko eskubideak bermatzen 
ez dituen hautuaren aurrean, 
emakumeak babesgabe uzten 
dituen hautua. Udalbatza honek, 
berdintasunaren alde lan egiten 
jarraituko du.

Kreditu aldaketaz, hainbat lan
Aurrekontuak egitean, sarrerek 
eta gastuek bat egin behar dute, 
eta, aurreko urteko kontuak 
ixtean, zenbat diru geratzen 
den ikusten da. Hala, soberaki-
netan geratzen den dirua hain-
bat lan egiteko erabiliko dute: 
besteak beste, Ederlan parean 
autobus geltoki bat egitea, ere-
mu horretan komun publikoak 
jartzea eta azkenaldian egon 
diren argiteria arazoak konpon-
tzeko partida bat horretara 
bideratzea.

Horren harira, EH Bilduko 
Aitor Zubizarreta bozeramaileak 
aurrekontuen balioa erlatiboa 
dela adierazi zuen, eta atzean 
geratu diren proposamenak be-
rrartu beharko liratekeela gai-
neratu zuen, berriak gauzatzeaz 
gain. Irabaziko Rafa Bernalek 
adierazi zuen aurreikusi bako 
diru kantitate handia dela, eta, 
soberakina kontuan hartu izanez 

gero, beste aurreikuspen bat 
egin ahalko zela. Hala, Irabazi  
eta EH Bildu abstenitu egin zi-
ren; EAJk, berriz, aldeko botoa 
eman zuen.

Iruña-Veleia kasua 
EH Bilduk mozioa aurkeztu 
zuen Iruña-Veleia kasua dela 
eta. Hauxe zioen Bilduren mo-
zioak: Bederatzi urtez instrukzio 
fasean egon da kasua, eta inpli-
katu gisa, Oscar Escribano es-
koriatzarra dago. Hala auzia 
lehenbailehen argitzeko eskatze-
ko aurkezten dugu mozioa… 
Horrekin lotuta, eta "informazio 
falta" dagoela iritzita, EAJ abs-
tenitu egin zen: "Informazio 
zehatzik ez genuenez, abstenitu 
egin gara, aldeko jarrera adie-
raziz".

Sanpedroetako mezua 
"Ekintza esanguratsuak daude 
aurtengo jaietan; jaiak hasteko 
ikurrinari omenaldia, txupinazoa, 
bandako zuzendariari aitortza… 
Beraz, herritarrek ondo pasatu 
dezatela, errespetatu dezatela, 
eta, beti esaten duguna, ez da 
ezetz!", adierazi zuen Joserra 
Zubizarreta alkateak.Eskoriatzako udal ordezkariak talde argazkian. IMANOL BELOKI

Adostasuna izan da 
ekaineko osoko bilkuran
Martitzenean, ohiko osoko bilkura egin zuten Eskoriatzan, eta hainbat gai landu 
zituzten. alkateak 'La Manada' auziaren gainean egindako adierazpen instituzionala 
irakurri zuen, kreditu aldaketak izan zituzten hizpide, iruña-Veleia kasua…

EGUBAKOITZA 29
SAN PEDRO EGUNA

10:00 DIANA.

11:00 GOITIBEHERA JAITSIERA 
herrikoia Elorretan behera.

11:00 Harearekin jolasteko eta 
eskulturak egiteko aukera, Gernika 
plazan.

11:45 ELIZBIRA.

11:50 UDALBATZA ELIZARA 
joango da txistulariek lagunduta.

12:00 MEZA NAGUSIA San Pedro 
elizan, parrokiako abesbatzarekin.

13:00 Musika Eskolako 
BANDAREN KONTZERTUA, herriko 
plazan.

17:00 Kuadrillen arteko jokoak 
–8-12 urte, PLAZAN; eta 12-17 
urte, GERNIKA PLAZAN–.

18:00 KUADRILLEN ARTEKO 
JOKOAk, VIII. Banderia, Santa 
Marina plazan.

18:30 OIHAL AKROBAZIA 
erakustaldia, Gorosarri plazan.

18:30 ESKUPILOTA partiduak, 
Joseba Iñurrategi pilotalekuan. 
Sarrerak: 5 euro. Lehen partidua: 
Aritz Zubia eta Mikel Etxezarreta, 
Asier del Camporen eta Aimar 
Marquezen aurka. Bigarren partidua: 
Xala eta Gorrotxategi, Lasaren eta 
Beroizen aurka.

19:30 Niño Costrini KALE 
IKUSKIZUNA, plazan.

21:00 AFARIA, gaztelekuan –12-17 
urte–.

22:30 NIKO ETXART eta DOM EARL 
& KIKI GRACIET, Gorosarri plazan     
–euria egiten badu, kiroldegian–.

00:00 DANTZALDIA Puro Relajo 
taldearekin, plazan.

ZAPATUA 30
11:00 DIANA.

12:00 Herriko hildakoen aldeko 
MEZA.

12:00 ENTZIERRO TXIKIA 
Apotzagako bidetik Intxaurtxuetako 
plazara.

13:00 SONIDOS DE MEXICO 
mariatxi taldea, plazan –euria 
egiten badu, Zaldibar antzokian–.

16:00 27. MUS TXAPELKETA, 
erretiratuen tabernan. 

18:00 HAURREN DANBORRADA.

19:30 CASTELLERS FALCONS DE 
VILLAFRANCA, kaleetan eta plazan.

22:30 SAGARTU IKUSKIZUNA, 
Gorosarrin –euria egiten badu, 
kiroldegian–.

23:45 DANTZALDIA OXABI 
taldearekin, plazan.

DOMEKA 1
EUSKAL JAIA

11:00 DIANA.

12:00 Musika Eskolako DANTZA 
TALDEA, plazan.

12:30 TALOGILEAK ETA SAGARDO 
KUPELAK, herriko plazan.

13:00 TRIKITILARIEKIN KALEJIRA.

14:30 HERRI BAZKARIA, plazan.

19:00 BURUHANDIEN 
TXIRRINDULARI LASTERKETA, 
plaza ondoan. Ondoren: Garilak 26 
taldearekin dantzaldia.

22:00 GARILAK 26 taldearekin 
dantzaldiak jarraituko du.

00:00 BANDERA JAITSIERA 
eta suzko erruberak. Ondoren: 
dantzaldiak jarraituko du.

12:00 14:00ak arte eta 17:00etatik 
20:00ak arte, WIPEOUT PARKEA: 
salto egin, bola eroak eta barredora. 
Dibertsioa tonaka umore laruarekin 
–Gorosarri eta Zaldibar antzokiko 
plazetan–.

EGITARAUA

goiENa

ESKORIATZA Herri bazkaria
Euskal Jai egunean izango da, urtero legez, herri bazkaria, eta, iaz 
moduan, 400 pertsona inguruk erosi dute bazkaritarako txartela.
Fernando Eskoriatza plazan, 14:30ean
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Gatzagako Goierri auzoko jaiak ospatzen. GOIENA

Goierri auzoko jaiak ospatuko 
dituzte gatzagarrek domekan
uztaileko lehen domekan egin ohi duten moduan, San 
Martin egunerako hainbat ekintza antolatu dituzte

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Domeka honetan, uztailak 1, 
ospatuko dute gatzagarrek San 
Martin eguna. Ohiturari jarrai-
tuta, Goierri auzoan dagoen 
ermitara joango dira uztaileko 
lehen domekan gatzagar asko. 
Bertan, meza, lauko txapelketa, 
herriko trikitilariak eta luntxa 
izango dira.

San Martin ermita jendez be-
tetzen dela adierazi du Leintz 
Gatzagako alkateak, Juanito 
Bengoak: "Urtero 50-60 lagun 
inguru batzen gara bertan, eta, 
jai xumea izan arren, giro apar-
ta izaten dugu."

Asko dira oinez joaten direnak 
San Martin ermitaraino; izan 
ere, leku gutxi izaten da apar-
katzeko, eta, horrenbestez, Uda-
lak adierazi du oinez joatea 
komeni dela.

Lauko txapelketarako, gogoz 
Urteroko festan, ez dute hutsik 
egingo lauko txapelketara ani-
matzen diren herritarrek. Gai-
nera, irabazlearentzat sari ede-
rra egongo da: gazta bat, hain 
zuzen ere. "Guk, gatzagarrok, 
lauko txapelketa esaten dioguna 
Arrasate aldean doke izenez 
ezagutzen da".

I.B LEiNtz gatzaga
Leintz Gatzagako auto igoera 
uztailaren 7an izango da, eta 
aurten, 21. edizioa izango da. 
A+GAS taldeak antolatuko du 
igoera; 14:00etan hasiko da las-
terketa eta sarrera hamar euro 
izango da.

Aurten ere parte-hartzaileek 
Gatzagako errepide zaharreko 
bihurgune guztiak zeharkatu 
beharko dituzte, eta era horre-
tako igoeretan eguraldiak zere-
san handia duen arren, jende 
asko hurbilduko delakoan dau-
de antolatzaileak.

Errepidea itxi egingo dute 
Gatzagako auzokideek eta Es-
koriatzako hainbat auzotako 
baserriek GI-3310, Aingeruguar-
datik Gatzagaraino doan erre-
pidea, itxi egingo den jakina-
razpena jaso zuten. 13:00etatik 
19:00etara egongo da itxita, eta, 
08:00etatik 13:00etara, bertatik 
pasatzeko jakinarazpen mezua 
erakutsi beharko da. Hala ere, 
auto igoerak iraun bitartean, 
txanda batetik besterako tartee-
tan, pasatzeko aukera izango 
dute; gutxi gorabehera, 14:50ean, 
15:50ean eta 16:50ean.

Leintz Gatzagako 21. auto igoera 
jokatuko da uztailaren 7an
inguruko auzotarrei gutuna bidali die udalak, errepidea 
itxi egingo duetla jakinarazteko

Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatza musikaz betetzen den 
Errekan Gora jaialdian izango 
diren taldeak aurkeztu dituzte 
aste honetan Atxorrotx Kultura 
Elkarteko kideek. Askotariko 
jendeari zuzendutako kontzertuak 
eskainiko dituzte herriko hainbat 
txokotan. Aurten, gainera, uz-
taileko asteburuetan izango diren 
emanaldiez gain, egun handia 
irailerako utzi dute antolatzaileek. 
Hain zuzen ere, Atxorrotxen 
egingo duten jairako.

"Betiko formatua erabili dugu, 
musika oinarri izanda, mota 
ezberdinetako taldeak ekarriz, 
adin askotariko jendeari zuzen-
duta", adierazi du Edorta Ba-
randiaranek, Atxorrotx Kultura 
Elkarteko kideak.

Berrikuntza, Ibarraundi 
Aurtengo lekuei dagokienez, 
berrikuntza Ibarraundin izango 
den emanaldia da. Beste edizio 
batean eraikin barruan egin 
bazen ere, oraingoa kanpoaldean 
izango da.

Lehengo espirituari eutsi guran
Errekan Gora jaialdiaren ha-
maikagarren edizioa izango da 
aurtengoa, eta, hirugarren aldian 
egin zen moduan, Atxorrotx 
tontorreko festa egingo dute. 

Hain zuzen, 2010ean, trikiti-
lariak, bertsolariak eta Bizar-
dunak talde nafarra izan ziren 
Atxorrotxen eta aurten, berriz, 
umeen gunea jarriko dute, Zo-
pilotes Txirriaus taldea izango 
da eta beste hainbat ekintza ere 
izango direla jakinarazi dute 
antolatzaileek: "Hirugarren edi-
zioan egin zen moduko festa 
antolatu nahi dugu, eta, horren 
ostean, herrian emango diogu 
amaiera; sorpresatxoren bat 
edo beste izango da…".

Zopilotes Txirriaus taldeko 'Conejo' abeslaria kontzertuan. IMANOL SORIANO

Zortzi urteren ostean, 
berriz Atxorrotxera
Errekan goraren hamaikagarren aldia sendo dator. izan ere, musika talde bikainak 
izango dira uztaileko asteburuetan. Horrez gainera, hirugarren edizioan egin zen 
moduan, atxorrotxeko festa antolatu dute irailaren 15erako

ASKOTARIKO TALDEEN 
KONTZERTUAK 
HERRIKO HAINBAT 
LEKUTAN, ADIN 
GUZTIENDAKO

Estilo ezberdinetako 
kontzertuez gozatzeko 
aukera izango da.

Uztailak 7
• Willis Drummond 

Gernika plazan. 22:30.

Uztailak 13
• The Farras Maching 

Kalean zehar. 19:30.

Uztailak 20
• Alai abesbatza 

Ibarraundin. 22:30.

Uztailak 27
• Izaro 
Zaldibar plazan. 22:30.

Irailak 15
• Zopilotes Txirriaus…
Atxorrotxen.

Errekan Gora: 
egitaraua
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Oihana Elortza oÑati
Pasa dira urte batzuk Udalean 
Berdintasun Saila sortu zutene-
tik, eta, ordutik hona, hainbat 
ekimen, proiektu eta programa 
eskaini dizkie Udalak herritarrei. 
Orain, euren ustez, momentua 
iritsi da horiek diseinatzeko eta 
hausnartzeko talde bat sortzeko, 
eta parte-hartze prozesu bat ja-
rri dute martxan. Lehen saio 
irekia zapatuan 10:30ean egingo 
dute, Eltzian.

Prozesua
Parte-hartze prozesuaren lehe-
nengo geltokia zapatu honetan 
bertan izango da. Saio irekia 
izango da eta helburua da beste 
herri batzuetako esperientziak 
ezagutzea. Esaterako, Hernanikoa, 
Azpeitikoa eta Errenteriakoa 
ezagutzeko aukera izango da.

Beste herri batzuetako espe-
rientziak ezagutu ostean, udaz-
kenean, hau da, irailean, azaroan 
eta urrian, beste hiru saio egin-
go dituzte. Prozesua dinamizatzen 
ari den Emun Aholkularitzako 

Olatz Irizarrek azaldu du hiru 
saio horietan gai hauek lantze-
ko asmoa dutela: "Lehenengoan, 
kontseiluaren oinarria finkatu-
ko dugu; diagnostiko partekatu 
bat egingo dugu parte hartuko 
duten guztien artean, lankidetzak 
sortuko ditugu, eta saiatuko 
gara kontseilu horren helburuak, 
funtzioak, partaideak... eraba-
kitzen. Bigarren saioan, funtzio-
namendua irudikatzen saiatuko 
gara: eragin-ahalmena, maizta-
suna, gaiak... Eta hirugarrenean, 
bukaera emateko, saiatuko gara 
kontseiluaren proiektua bera 
definitzen: lan arloa, zein ibil-
bide izango duen...".

Kontseiluaren sorrera "ema-
kumeendako ahalduntze arike-
ta bat" izateko asmoz sortu dela 

azaldu dute aurkezpenean, eta, 
parte-hartzaileei dagokienez, 
"zabala" izatea gura dute. Beraz, 
"berdinzale" guztiak animatu 
dituzte saioetan parte hartzera. 
"Berdintasun zerbitzua herrita-
rrendako da eta garrantzitsua 
da euren hitza kontuan hartzea.  
Talde sortu gura dugu horreta-
ra dedikatuko dena, diseinatze-
ra, hausnarketara...", azaldu du 
Berdintasun zinegotziak, Leire  
Zumaldek.

Sarea
Prozesu horren helburuetako 
bat izango da Berdintasun Kon-
tseilua sortzea. Han hartuko 
diren erabakiak, gero, lotesleak 
izango dira. Baina beste helbu-
ru bat ere badu prozesu parte-
hartzaileak, Leire Zumalde zi-
negotziaren esanetan: "Aldi 
berean, prozesu honek eta talde 
horrek izango du beste helburu 
bat: emakumeen sarea indartzea, 
emakumeak ahalduntzea, parte-
hartzean eragitea, eta beste 
hainbat helburu", 

Zubia, Irizar, Zumalde, Beltran de Guevara, Etxegoien eta Andres, martitzen goizean udaletxean egindako aurkezpenean. A.T.

Berdintasun Kontseilua 
sortzeko lehen urratsa
berdintasun kontseilua sortu gura du oñatiko udalak, eta, hori gauzatzeko, sistema 
parte-hartzailea jarri dute martxan. Hango erabakiak lotesleak izango dira 
udalarendako. Lehenengo saio irekia zapatuan izango da, 10:30ean, Eltzian

EMAKUMEEN SAREA 
INDARTZEA ETA 
EMAKUMEAK 
AHALDUNTZEA ERE 
BADA HELBURUA

O.E. oÑati
Udalak eta Txaloka ludotekak 
prest dute dena udalekuetarako. 
580 umek hartuko dute aurten 
parte uztaileko udaleku irekie-
tan –3 eta 12 urte artekoak–. 
Aurreko urteetan egin duten 
moduan, aurten ere eskulanak, 
ur jolasak, ginkanak, txangoak 
eta beste hainbat jolas egingo 
dituzte. Leire Zumalderen esa-
netan, aisialdi hezitzaileak izan-
go dira, beste behin, euskaraz 
jolastuz eta gozatuz. Umeekin 
batera 62 begirale ibiliko dira 

eta koordinatzaileak beste lau 
lagun izango dira.

Azken urteetan bezala, gazte-
lekua eta ingurua izango da 
umeen topaleku nagusia. Aurten, 
baina, nagusienek institutu au-
rreko plazatxora joan beharko 
dute; bukatu ere hantxe buka-
tuko dute goiza. Ordutegia ohi-
koa izango da, 10:00etatik 13:00eta-
ra, eta zaintza zerbitzua 08:15etik 
10:00etara bitartean egongo da.

Arte udalekuak ere uztailaren 
2tik 27ra izango dira; 32 gazte 
daude, hiru taldetan banatuta.

580 ume, astelehenean hasiko 
diren aurtengo udaleku irekietan 
Nagusienen topalekua institutu aurreko plazatxoa 
izango da eta besteena, gaztelekua eta berdura azoka

Bihar, ekainak 30, egingo dute 
Fan Hemendik! eguna Oñatin. 
Manifestazioa 19:00etan abiatu-
ko da Foruen plazatik eta ondo-
ren kontzertuak egongo dira 
talde hauekin: Itziarren Semeak, 
Gadafiste Brothers, Gorpuzkings, 
Broken Legazy eta DJ Elvis Cai-
no. Eguerdian, 12:30ean, triki-
poteoa egingo dute eta 15:00etan, 
bazkaria.

Manifestazioa eta 
kontzertuak Fan 
Hemendik! egunean

E.A. oÑati
Herri Egunari begira, talo ta-
bernaren kudeaketaren eta he-
rri bazkariaren zerbitzatze lanen 
deialdiak atera ditu Kultura 
Sailak. Uztailaren 6a da batera-
ko zein besterako izena emate-
ko azken eguna.

Talo tabernaren kudeaketari 
dagokionez, aurkezten den tal-
dearen ardura izango da: hor-
niketa eta ustiaketa osoa. Era 
berean, lortutako irabaziak 
taldearentzat izango dira.

Herri Eguneko herri bazka-
riari dagokionez, berriz, bazka-

rirako mahaiak atondu eta baz-
karia zerbitzatzea izango da 
talde horren ardura. 40 pertsonaz 
osaturiko taldea izan behar da 
eta 13:00etarako kiroldegi aurrean 
egoteko konpromisoa hartu behar 
du talde horrek.

Bestalde, unibertsitatearen 
klaustroan egin ohi den artisau 
azokarako izen-ematea uztaila-
ren 2tik 13ra bitartean egongo 
da zabalik.

Izena emateko, kultura.idaz-
karitza@onati.eus helbidera 
idatzi edo 943 78 03 53 zenbakira 
deitu behar da.

Talo tabernarako eta herri 
bazkarirako izen-ematea, irekita
Herri Eguneko talo tabernaren kudeaketaren eta herri 
bazkariaren zerbitzatze lanen deialdiak atera ditu udalak

Apustua
Zubillagan, sega eta aizkora 
apustua egongo da zapatuan, 
17:00etan: Arkaitz Lizarralde 
eta Alex Azkargorta, Daniel 
Españaren eta Jose Benitoren 
kontra. 

Kintada
1981ean jaio ziren oñatiarrek 
uztailaren 7an egingo dute 
kintada, Etxe-Aundin; 12:30ean 
Oñati tabernan elkartuko dira.

oHaRRak
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Eneko Azurmendi oÑati
Une latzenetan ere euskarari 
hauspoa eman ziotenak batzuk. 
Jaiotzetik euskara modu natu-
ralean jaso eta erabili dutenak 
beste batzuk. Baita kanpotik 
etorri arren euskara ikasi du-
tenak eta ikasten dabiltzanak 
ere. Oñatik udazkenean egingo 
den Euskaraldia ekimenerako 
prestatu duen taldea zabala da, 
adinez, jatorriz eta lanbidez, 
baina denek ere gauza bat dute 
batera: azaroaren 23tik aben-
duaren 3ra bitartean iraungo 
duen Euskaraldian ahobizi-ak 
eta belarriprest-ak izateko gertu 
egotea eta ingurukoak ere ho-
rretara animatzea. Hauxe da 
Oñatiko hamaikakoa: Eider 
Quintas, David Bernaza, Euxe-
bi Osa, Ana Mari Liziaga, Xabier 
Infante Artza, Markel Irizar, 
Irati Barrena, Itziar Altuna, 

Josu Zubia, Nieves Gomez eta 
Oihana Diaz.

Pasa den egubakoitzean, Foruen 
plazan egindako ekitaldian aur-
keztu zuten hamaikakoa. Kideak, 
eskuetan Euskaraldia osatzen 
zuten letra bana zutela, beraien 
izena entzutean agertu ziren 
herrikideen aurrera, haien txa-
lo artean.

"Gogotsu" eta "pozik"
Erronka polita dela azpimarra-
tu dute guztiek, eta, era berean, 
erronkari aurre egiteko prest 
azaldu dira, "gogotsu".

Esan moduan, zabala da ha-
maikakoa eta askotariko erron-
kak izango dituzte. Ahobizi-ek 
inguruko guztiei euskaraz egitea 
izango dute helburu eta belarri-
prest-ek, berriz, alboan duten 
guztiei euskaraz egiteko eska-
tuko diete.

Erronkari aurre 
egiteko prest 
dira ordezkariak
Euskaraldiak oñatin izango dituen hamaika enbaxadoreak aurkeztu dituzte; talde 
zabala da, adinez, jatorriz eta lanbidez, eta guztiak ere "gogotsu eta pozik" azaldu 
dira "erronka polit" horretan parte hartzeko; nor bere zereginean zentratuta, noski

Zergatik 
erabaki duzu 
'ahobizi' edo 
'belarriprest' 
izatea?

EIDER QUINTAS
'aHobizi'-a

"Gurasoak erdaldunak izan arren, nire 
hizkuntza euskara da, eta hau aukera ona 
da hori posible dela erakusteko. Gurasoei 
euskaraz egitea ekarriko dit honek; izan 
ere, berba ez, baina ulertu ulertzen dute".

DAVID VERNAZA
'bELaRRiPRESt'-a

"Ekuadorkoa naiz. 18 urte daramatzat 
Oñatin eta 15 bat urte euskara ikasten. 
Parte hartuko dut, Oñatin euskaraz egiten 
delako eta integratzeko eta lagun berriak 
egiteko euskara beharrezkoa delako".

ANA MARI LIZIAGA
'aHobizi'-a

"Proposamena gustura onartu dut. 
Antzerkian aritzen naiz, eta taldekideei 
euskaraz egiten saiatzen naiz. Batzuek 
oraindik ez dute ulertzen, eta erronka 
polita daukat haiei euskaraz egitearekin".

XABIER INFANTE 'ARTZA'
'aHobizi'-a

"Euskararen ezagutza gorantz doan arren, 
oro har, kalean ez da nik nahi nukeen 
beste entzuten. Euskarak kaleko hizkuntza 
izan behar du, eta hori lortzeko iniziatiba 
polita da Euskaraldia".

MARKEL IRIZAR
'aHobizi'-a

"Euskarak egiten gaitu euskaldun. Jende 
askok, jakin arren, ez du erabiltzen, eta 
hori bultzatu behar dugu. Anje Duhaldek 
dioen moduan, maita nazazu gutxiago eta 
erabil nazazu gehiago".

IRATI BARRENA
'aHobizi'-a

"Niretzako, oso garrantzitsua da euskara, 
nire eguneroko esparru guztiak lotzen 
dituelako. Parte hartzeko gonbidapena 
pozik onartu nuen, oso egitasmo polita 
iruditzen zaidalako".

EUXEBI OSA
'aHobizi'-a

"Oñatin euskararen erabilera ona da, baina 
oraindik badago beharra kontzientziatzeko, 
bai euskara dakitenen artean, baita ez 
dakitenen artean ere, eta Euskaraldia 
ekimen polita da hor eragiteko".

JOSU ZUBIA
'aHobizi'-a

"Euskara irakasle naiz, eta horrek euskara 
baloratzen eta euskarari zentzua ematen 
irakatsi dit. Gure sormen prozesu guztiak 
euskaraz egiten ditugu, eta horrek ematen 
dio zentzua, azken finean, gure jardunari".

NIEVES GOMEZ
'bELaRRiPRESt'-a

"Jaengoa naiz. Bost urte daramatzat 
Oñatin bizitzen eta lau euskara ikasten. 
Oñatin bizi naiz eta hemen euskaraz berba 
egiten da. Beraz, Euskaraldian parte 
hartzea erabaki dut".

OIHANA DIAZ
'aHobizi'-a

"Segidan eman nuen baiezkoa. Euskara ni 
naiz, nire bizitza euskararen bueltan 
antolatzen dut, edozein harremanetarako 
lotura da niretzat. Ea ekimen honek 
euskara indartzeko balio duen".

ITZIAR ALTUNA
'aHobizi'-a

"Ekimen interesgarria da, batez ere, 
erabilera bultzatzea helburu duelako. Nik 
optika ireki nuenean, esfortzu berezia egin 
nuen informazioa euskaratzeko. Esan nahi 
dut euskararekiko konpromisoa badudala".
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Iker Oñate oÑati
Urteroko ohiturari jarraiki, as-
teburuan herri lasterketa egin-
go dute Torreauzoko San Pedro 
jaietan, hogeita batgarrenez. 
Gaur-gaurkoz, Abixaran taldea-
ren esku dago horren antolake-
ta –hirugarren urtea da–. Eta 
ohikoa dute helburua: "Guztion-
dako erosoa eta erakargarria 
izango den lasterketa bilaka 
dadin lan egitea". Hala, aurten-
goan ere egina dute horretarako 
urratsik: Joelette aulkia erabi-
liko dute, aniztasun funtzionala 
duen Urdin Mendiolaren parte 
hartzea ahalbidetzeko. Hain zu-
zen ere, domekan egingo dute  
7,5 kilometroko lasterketa, 
10:30ean, Torreauzon bertan. 

Gauzak horrela, besteak beste,   
asteburukoa "urrats berria" 
izango da kirolaren "balio inte-
gratzailearen" bidean. Eta Mon-
tes Solidarios taldearen laguntza 
izango dute horretarako; aniz-
tasun funtzionala duten pertso-
nak kirolean barnera daitezen 
lanean dihardu hark. 

Herri lasterketa 
Torreauzokoa ez da edozelako 
lasterketa. Antolatzaileek korri-
ka egin "gura duen orori" eskai-
ni gura diote horretarako auke-
ra. Hala, "asko" dira bertan 
parte hartzen dutenak. Eta, hori 

horrela, herriko eragile ezber-
dinen sostengua du kirol probak. 
"Komertzioek, esaterako, urtero 
ematen dizkigute zozketarako 
opariak eta sariak. Asko dira 
euren aletxoa jarri dutenak", 
azaldu dute Abixaranekoek.

Izen ematea 
Oraindik zabalik dute izen-ema-
tea. Interesa duenak www.he-
rrikrosa.eus webgunean, Aloña 
Mendi tabernan eta Mendizabal 
dendan eman dezake izena; 8 
euro ordaindu beharko ditu. 
Eta, bestetik, egunean bertan 
ere izango da horretarako au-
kerarik. Torreauzon bertan es-
kainiko dute izena emateko 
aukera, 10:00ak bitartean. Kasu 
horretan, 12 euro ordaindu behar-
ko ditu lasterketan esku hartu 
gura duenak –xehetasun gehia-
go, 39. orrialdean–.

Montes Solidarios taldeko bi kide, Joelette aulkia alboan dutela. ABIXARAN

Guztiendako lasterketa 
eginez, urratsez urrats
asteburuan egingo dute torreauzoko lasterketaren 21. edizioa. Eta aurten ere izango 
da berrikuntzarik; izan ere, Joelette aulkia erabiliko dute, aniztasun funtzionala duen 
gazte oñatiar bati kirol proban esku hartzea ahalbidetzeko

JOELETTE AULKIARI 
ESKER, ANIZTASUN 
FUNTZIONALA DUEN 
GAZTE BATEK ESKU 
HARTUKO DU AURTEN 

Trauti Eguna egingo dute 
zapatuan, Ezina ekinez egina 
lelopean. Eta, hain zuzen ere, 
egitarau oparoa antolatu dute 
bultzatzaileek. Besteak beste, 
Joelette aulkiaren aurkezpena, 
elbarrien bitartekoekin 
eraikitako jolasak –gurpil aulkia, 
esaterako– eta luntxa izango 
dira herriko plazan –11:00etatik 
14:00etara bitartean egingo 
dute–.

Izan ere, Trautikoak jakitun 
dira aniztasun funtzionala 
dutenek kirola egiteko dituzten 
zailtasunez. Eta horri kontra 
egiteko bitartekoak eskaini gura 
dituzte; horien artean da 
Joelette aulkia. "Horren bidez, 
korrika egiteko edota mendira 
joateko aukera dute 
mugikortasun urria duten 
pertsonek. Hori bai, aulkia 
eroango duen norbait izan 

beharko dute", argitu dute. 
Hala, Joelette aulkia izango dute 
eguneko protagonista; tartean, 
Azeri Natura Guztiontzat 
enpresak du horren ingurukoak 
eskaintzearen ardura –12:30ean 
hasiko da ekintza–.

Eta horretan geratu barik, 
jolasak, luntxa –13:00etan– eta 
Urbiara igotzeko aukera 
–15:00etan– izango dira. Azken 
horretan, taldeko presidente 
Mikel Etxezarreta Joelette 
aulkian igoko da Urbiara.

Trauti Egunean ere, Joelette aulkia

I.O. oÑati
Real Oviedo futbol taldeak eguaz-
tenean iragarri du Andoni Ugar-
te 23 urteko oñatiarraren fitxa-
keta; bigarren taldean jokatuko 
du. Hala, aukera aprobetxatuz, 
oraingoaz eta  aurrera begirakoaz 
jardun du Ugartek.
Real Oviedoko jokalari zara eguaz-
tena ezkero.
Hala da. Realetik irtenda, jakin 
banekien estilo bereko egitasmo 
baten parte izan gura nuela.  Az-
ken finean, pasa berri dena den-
boraldi zaila izan da niretzako. 
Ez dut gura beste jokatu. Eta 
elite mailako taldean jarduteko 
aukerak murriztea dakar horrek. 
Hori bai, motibazioz heltzen diot 
datorrenari. Bigarren taldean 
jokatuko dut –Bigarren B mailan–, 
lehen taldera jauzi egiteko lanean 
–Bigarren Mailan dago–. 
Hilabete eskas pasa da denboraldi 
berria Realetik kanpo egingo ze-
nuela iragarri zenetik. Hilabete 
gogorra izan da? 
Aukerak aztertzeko unea izan 
da. Finean, aukera asko genituen 
mahai gainean, askotarikoak. 
Euskal Herriko taldeak, Estatu-
koak eta atzerrikoak ziren –In-
galaterrakoak, adibidez–. Eta, 
tartean, Real Oviedoren eskain-
tza iritsi zen duela egun gutxi. 
Egia esan, nahiko azkarra izan 
da asturiarrekin izandako nego-
ziaketa. Ikusi bainuen ezin nue-
la aukera pasatzen utzi. 23 urte 
baino gehiago duen jokalariak 
lehen taldeaz debutatuz gero, 
bertan geratu beharra du –ezin 
du bigarren taldera itzuli–. Eta 

talde askoren atzera egitea dakar 
horrek. Real Oviedok, baina, 
nahasketa egin gura zuen, taldea 
jokalari gazteekin eta 23 urte 
ingurukoekin –edo zaharragoe-
kin– osatu.  Eskertzekoa da hori.
Bigarren B mailara igo berria da 
Real Oviedo Vetusta. Zer espero 
daiteke? 
Maila berrira egokitzea dagoki-
gu. Talde gaztea da. Eta jokala-
riak motibatuta egongo dira, 
seguru. Ilusioz. Garrantzitsua 
da hori. Bada, ea azkar egoki 
gaitezkeen; denboraldia hastea-
rekin bat ikusiko dugu hori.
Denboraldiari ekiteko gogoz zaude, 
beraz.  
Bai. Aurten ez dut gura beste 
jokatu. Zelaian jarduteak dakar-
tzan sentsazioak berreskuratu 
gura ditut. Denboraldi ona egin. 
Eta talde nagusian jokatzen 
saiatu. Gogor lan egin behar da 
horretarako. Eta egingo dut.

Ugarte, aurkezpenean. REAL OVIEDO

"Jokatzearen sentsazioak 
berreskuratu gura ditut"
ANDONI UGARTE REaL oViEDoko JokaLaRia
Real oviedok asteon iragarri du ugarteren fitxaketa 

Aloña Mendiko eskubaloi sailak 
ere bukatutzat eman du denbo-
raldia –aurreko aste bukaeran 
izan zuten urte bukaerako afa-
ria–. Eta, besteak beste, orain 
artekoak eman duenaren buel-
tako balorazioa eskaintzeko 
aprobetxatu zuten hitzordua: 
"Urte oparoa bizi izan dugu. 
Emaitzetatik harago, eskubaloiaz 
gozatzeko aukera izan dugu as-

tero, herrian bertan. Eta gozatu 
egin dugu, gainera". 

Hain zuzen ere, maila askota-
riko jokalariek eta saileko ba-
tzordeko kideek esku hartu 
zuten afarian. Eta horiek eske-
rrak gura eman izan zizkieten 
herritarrei, "urte osoan eraku-
tsitako babesarengatik".

Denboraldiari bukaera eman-
da, atseden hartzea dagokie Aloña 
Mendikoei –abuztu bukaeran 
berrekingo diete entrenamen-
duei–. Beraz, "motxila goraino 
betetzeko" unea dute orain. 

Urtea "oparoa" izan 
da Aloña Mendiko 
eskubaloi sailarentzat
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E.A. oÑati
Gari & Maldanbera taldeak kon-
tzertua eskainiko du uztailaren 
4an Lazarraga lorategian, Kalean 
egitasmoaren baitan.

Hertzainak taldeko abeslari 
ohia taldeko formatuan dabil 
azken urteotan, eta orain, zeha-
tzago esanda, Maldabera taldea-
rekin. Natxo Beltran da bateria-
jolea, Oier Aldekoa baxu-jolea-
Miguel Moyano gitarra-jolea eta, 
nola ez, Iñaki Garitaonandia 
Gari ahotsa. 2016ko abenduan 
atera zuten Estutu izeneko diskoa. 
Lehengo rock erradikal euskal-
dunetik urrundu da legazpiarra, 
eta orain, pop doinu lasaiak dira 
nagusi haren lanetan.

Garik aitortu du dagoeneko 
ez dela "eroso" sentitzen "anpli-
fikadorea piztu, bolumena igo 
eta zarata horretan". Adierazi 
du "geroz eta urrunago" dagoe-
la espazio horietatik. Disko ho-
netan hori nabaritzen da, doinu 
berriak dira-eta harengan.

Garik 
kontzertua 
eskainiko du 
uztailaren 4an
Maldanbera taldearekin 
ari da orain, eta Lazarraga 
lorategian izango da, 
eguaztenean, 19:00etan 

Eneko Azurmendi oÑati
Lehiaketa hori European Grand 
Prix izeneko txapelketako parte 
da, mundu mailan prestigio 
handiena duena, hain zuzen. 
Europako sei hiritako lehiaketek 
osatzen dute txapelketa hau: 
Tolosa; Arezzo (Italia); Maribor 
(Eslovenia); Tours (Frantzia); 
Varna (Bulgaria) eta Debrecen 
(Hungaria). Seikote horretatik, 

bitan parte hartzea falta zaio 
Ganbarari, Varnan eta Debre-
cenen, eta azken horretan lehia-
tuko da datorren egubakoitzean 
eta zapatuan –uztailaren 6an eta 
7an–. Musika garaikidea izango 
da lehiaketa honen oinarria, eta 
"errepertorio konplexua" eska-
tzen duena, Ganbara abesbatza-
ko zuzendari Aitor Biainen 
esanetan. “Musika garaikidea 

landu beharko dugu, 1945etik 
gaur egunera artekoa. Izan ere, 
Bela Bartok konpositore hun-
gariarraren omenezko lehiake-
ta da, eta, horren ondorioz, 
landu beharreko musikak hura 
hil zen urtetik –1945– gaur egu-
nera bitartean konposatutakoa 
izan behar du".

Taldearentzako erronka han-
dia izango dela dio: "Orain arte 

programa zabala eduki dugu, 
garai ezberdinetako musikarekin 
–Errenazimenduko musika, XIX. 
mendeko musika erromantikoa, 
Inpresionismoa...–. Baina lehia-
keta honetan konpetentzia han-
dia edukiko dugu, garaikidea 
delako. Estilo garaikidean abes-
batza gehienak erosoago sentitzen 
dira, ez duelako beste garaieta-
ko musikak moduko jakintzarik 
eskatzen. Gu ere ondo moldatzen 
gara garaikidean, baina aurka-
ri gogorrak izango ditugu".

Arlo mistoan ariko da Oñati-
koa, beste zazpi abesbatzarekin 
batera: bi estatubatuarrak, bi 
errusiarrak, danimarkar bat, 
turkiar bat eta irlandar bat.

Zortzi aukeratuen artean iza-
tea dagoeneko sari handia dela 
aitortu du Biainek. Hala ere, 
irabazteko ilusioarekin joango 
dira Hungariara. "Maila handia 
dago, baina gu ere ondo presta-
tuta goaz, eta irabaztera joango 
gara. Hala ere, hemen egotea 
jada saria da guretzat, 50-60 
abesbatzak izena ematen dutela 
kontuan hartuta".

Mitologia ikuskizuna, irailean 
Gaur, egubakoitza, aire zabalean 
Kirrukuako zelaietan egitekoak 
ziren Euskal mitologia, gure his-
toria emanaldia irailaren 21era 
atzeratu dute Ganbara Fakto-
riakoek, "ekaitz arriskua dela 
eta". Sarreren diruaren itzulke-
ta edo aldaketa Txokolateixan 
egin ahal izango dute herritarrek, 
uztailaren 27ra bitartean.

Ganbara abesbatza, Arantzazun. GANBARA ABESBATZA

Hungariako Debrecen 
hirian ariko da Ganbara
uztailaren 5ean hasiko da, Hungariako Debrecen hirian, bela bartok international 
Choral Competition, eta han izango da oñatiko ganbara abesbatza; bihar, zapatua, 
emanaldi hori prestatzeko kontzertua egingo du ganbarak Santa anan, 13:00etan
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IMANOL SORIANO

Arbolaren bueltan bat eginda
Aurten, lehen aldiz, bi bider jaso dute arbola antzuolarrek. Izan ere, 
Kalebarrengo jaiak eta San Juan bezpera eguna ospatu zituzten zapatuan. 
Lehenengo, Zurrategin altxatu zuten arbola; ondoren, plazan. San Juan 
zortzikoaz eta soka dantzaz gain, Kalebarrengo jai batzordekoei eta 
txistulariei aurreskua eskaini zieten dantzariek, omenaldi gisa. 

Maider Arregi aNtzuoLa
Ekintzaz gainezka datoz aurten 
ere San Martzial jaiak. Bihar 
emango zaie hasiera jaiei, etxa-
fuego jaurtiketarekin, eta dome-
kara arte festa giroa izango da 
nagusi Lizarraga auzoan. 11:30ean 
meza eta ostean gazta eta ardoa 
banatuko dituzte, denendako. 
Ondoren, herriko trikitilari gaz-
teen emanaldiak girotuko du 
eguerdi partea.

Gaztetxoek gozatzeko aukera 
ere izango dute, 17:00etan umeen-
dako jolasak izango baitira, 
Idolazen eskutik; baita txokola-

te-jana ere. 20:00etan, herriko 
trikitilarien txanda izango da. 
Herri afariaren ostean, suzko 
erroberak eta izozkia ez dira 
faltako zapatua borobiltzeko. 
Domekan, 11:30ean, San Mar-
tzialera igoera egingo dute txi-
rrindulari gaztetxoek. 12:00etan 
meza eta ondoren salda –luntxa, 
erretiratuendako–. 13:00etan, 
sari banaketa egingo dute eta 
ondoren, Oinarin taldeak saioa.

14:00etan, herri bazkaria izan-
go da, eta  erromeria Agurtzane 
eta Ion Elustondorekin. Festak 
iluntzera arte iraungo du.

San Martzial eguna ospatuko 
dute Lizarraga auzoan
Musika, dantza, festa eta, nola ez, izozkia eta suzko 
erroberak aurten ere San Martzial festetan

Maider Arregi aNtzuoLa
Herri atseginagoa izateko aha-
leginetan dihardute Antzuolako 
Landatxope erretiratuen elkar-
teak, Udalak eta herriko esta-
blezimendu eta ile-apaindegiek.

Hala, Antzuolako 22 estable-
zimendu eta ile-apaindegiri, 
herri lagunkoiago baten alde 
egindako lana aitortu diete Uda-
lak eta Landatxope elkarteak.

Ahalegin hori, baina, denek 
egin beharra dutela azpimarra-
tu du Beñardo Kortabarriak, 
Antzuolako alkateak, baita Uda-
lak berak ere. Izan ere, herri 
txikietan gertutasuna izatea 
herria bizirik mantentzeko ezin-
bestekoa dela dio. "Gure ahale-
gina herri atsegina egitea den 
moduan, herriko establezimen-
duena ere bada. Jendea eroso 
hartuz, atsegina izanez, zain 
dagoenari aulki bat eskainiz, 
ikusmen arazoa dutenendako 
prezioak handiago jarriz... de-
taile txikiak dira, baina horiek 
laguntzen dute jauzia egitera", 
azaldu du Kortabarriak.

Establezimendu lagunkoiak 
Antzuolako 22 establezimendu 
eta ile-apaindegiri herri lagun-
koiagoaren aldeko lana aitortu 
die Udalak eta Landatxopek. Eta 
herriko establezimenduak ere 
beti prest daudela herritarrei 

laguntzeko eta elkarlanean jar-
duteko dio Xinkona dendako 
Alaitz Jauregik. Establezimendu 
lagunkoietako bat da Xinkona; 
hau da, komertzio erosoa eta 
irisgarria herritarrendako. La-
guntza eta gertutasun horrek, 

hain justu ere, egiten du herri 
lagunkoiago Antzuola. "Oso de-
taile polita iruditu zaigu erre-
konozimendu hau. Gu beti prest 
gaude laguntzeko, baina herri 
mailan dagoen borondatea txa-
lotzekoa da. Elkarlana da", ar-
gitu du Alaitz Jauregik.

Irisgarria eta erosoa den es-
tablezimendu horietako bat da 
Xinkona: "Nagusiendako eta 
ezinduendako egokitua daukat 
denda. Gurpil aulkiak sartu 
daitezke lasai barruan ibiltzeko; 
komuna ere badut, behar due-
narendako zabalik".

Landatxopeko, Udaleko eta establezimenduetako ordezkariak. ANTZUOLAKO UDALA

'Herri lagunkoia' bizirik 
dagoen herri erosoa da
antzuolako 22 establezimendu eta ile-apaindegik herri atseginago eta erosoago 
baten alde egindako urratsa txalotu berri dute Landatxope erretiratuen elkarteak eta 
antzuolako udalak. 'Herri lagunkoia' ekimenak emandako beste pauso bat da

NAGUSIENDAKO ETA 
EZINDUENDAKO 
EGOKITU DITUZTE 
HERRIKO HAINBAT 
ESTABLEZIMENDU

Gu ere laguntzeko gaude dioen 
kartela jarrita dute herriko 22 
establezimenduk eta ile-
apaindegik. Gune lagunkoia dela 
esan nahi du, eta bertan eroso 
egongo dela jakingo du 
herritarrak. Hala, Antzuola 
Lagunkoia ekimenaren baitan, 
beste urrats bat egitea lortu 
dute, herri atseginagoa eta 
erosoagoa izan dezaten 
antzuolarrek. Lagunkoiak gara kartela. MAIDER ARREGI

'Lagunkoiak gara' dioen kartela

Uholdeek eragindako kalteen 
ondorioz, liburutegiak Udal 
Gimnasioan izango du behin-
behineko kokapena, Eguzki 
auzoan. "Liburutegia egokitzeko
lanetan gabiltza eta adieraziko 
dugu noizko egongo den zabal-
tzeko moduan. Bitartean, mese-
dez, liburutegitik hartutako 
materialik baldin badaukazue, 
eduki etxean, behin-behineko 

liburutegia zabaldu arte", argi-
tu du Antzuolako Udalak.

Gizarte langilea, berriz, uda-
letxean egongo da, beheko so-
lairuan, ate handitik sartu eta 
eskuinaldean. Luze joko du 
Torresoroa berriz lehengo egoe-
ran ipini arte. Izan ere, guztia
berritzeko proiektua egin behar 
da, lehiaketara atera, esleitu, 
eta obra egin. Horregatik, zer-
bitzuen behin-behinekotasuna-
ren eragozpenak ulertzea eska-
tzen dizuegu herritarroi", azpi-
marratu dute.

Behin-behineko 
liburutegia, Udal 
Gimnasioan
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Larraitz Zeberio ELgEta
Alkate txikiak atzo hartu zuen 
aginte makila eta ordutik hona 
festa da nagusi herrian. Gaur, 
neska-mutikoendako puzgarriak 
eta erretiratuen bazkaria dira 
nagusi, eta, horrekin batera, 
Skasti taldeak 23:15ean egitekoa 
duen kontzertua. Luze joko du 
gauak DJ Bull-ek hartuko baitu 
lekukoa. Aurretik, 19:00etan, 
FreshCool umore ikuskizuna 
egingo du Tio Teronen Semeak 
dantza taldeak.

Iraitz Lazkano alkateak jaietan 
parte hartzera animatu ditu 
herritarrak: "Ahal dugun dena 
egin dugu denendako moduko 
jaiak egiteko. Ilusio guztiarekin 
egindako jaiak dira. Ondo pa-
satzeko eta errespetuz jarduteko 
eskatzen diegu herritarrei, nor-
malean jardun gaitezkeen mo-
duan jardun gaitezkeelako jaie-
tan ere". Azpimarratu du Elge-
tako jaietan ez dela eraso sexis-
tarik onartuko. Hain zuzen ere, 
Elgetako emakume taldeak 
sentsibilizazio ekintza berezia 
egin zuen atzoko brindisean.

Euskaraldiak ere presentzia  
nabarmena izan du jaien hasie-
ran. Euskaraldia batzordeak 
pegatinak atera ditu eta herri-
tarrei jaietan ere euskaraz egi-
teko dei egin diete.  

Zirkulazio aldaketak 
Jaiak direla-eta kontuan hartu 
beharreko zenbait aldaketa dau-
de herrian. Egunotan oinezkoek 
izango dute lehentasuna erdi-
gunean. "Domekara arte itxita 
egongo da Elgeta gurutzatzen 
duen errepide nagusia eta ibil-
gailuek Torrealdetik egin behar-
ko dituzte sartu-irteerak. Auto-
bus geltokia Berraondokoan 
egongo da", esan du Lazkanok. 
Gogorarazi du domekako feria 
dela-eta Berraondokoa aparka-
lekua ezingo dela erabili zapa-
tuko 07:00etatik aurrera. "Bertan 
muntatzen dira ganadu feria 
egiteko behar diren hesi guztiak. 

Autorik badago aparkatuta, 
erretiratu eta poligonoan lagako 
da", esan du. Feria egunean El-
getara etortzekoak direnei, berriz, 
Pagatza industrialdean aparka-
tzeko eskatzen zaie, zirkulazioan 
arazorik ez eragiteko. 

Gaueko autobus zerbitzua 
Azken urteetan moduan, jaieta-
ko egun batez gaueko autobus 
zerbitzu berezia ipiniko du Gi-
puzkoako Foru Aldundiak. Gaur 
gauean egongo da zerbitzua 
martxan, 00:00etatik 06:30era. 
Antzuola, Bergara eta Elgeta 
lotuko ditu. Ordutegia ikusgai 
dago Ozkarbipeko taulan zein 
Elgeta.eus atarian. 

Herri bazkarirako txartelak 
Gaur eguerdian neska-mutikoen 
bazkaria dago. Txartelak astean 
zehar egon dira salgai. Biharko 
herri bazkarirako, berriz, orain-

dik ere eskuragarri daude. Jaie-
tan herritar gehien elkartzen 
dituen ekimena da eta paella 
izango da aurten ere. "Herri 
bazkarirako txartelak Julian 
Markiegiren kioskoan daude 
salgai, bost eurotan. Egunean 
bertan ere mahai bat egongo da 
txartelak saltzeko, bai paellara-
ko, bai saiheskirako". 

Kuadrillen jokoak eta karaokea 
Herri bazkariaren ostean, kua-
drilla jokoak izango dira aurten 
ere. Parte hartzeko, izena eman 
behar da danonartian@elgeta.
eus helbide elektronikoan. Sei 
edo zazpi laguneko taldea osatu 
behar da. 

Domeka arratsaldean, berriz, 
karaoke lehiaketan parte har-
tzeko aukera izango dute herri-
tarrek. Bi kategoria daude aur-
ten, eta 33 euskal kantarekin 
osatutako zerrenda aukeran. 
Zerrenda hori udal webgunean 
dago ikusgai. Karaoke lehiake-
tan parte hartu nahi dutenek 
ere danonartian@elgeta.eus hel-
bide elektronikoan eman behar 
dute izena. Herri Eskolako zein 
udaleku zerbitzuko hainbat nes-
ka-mutikok egin dute aukera. 
Helduak animatzea falta da orain.

Ferixa Nagusiko jaietako herri bazkaria, orain dela bi urte. AITOR AGIRIANO

Herrikideekin batera 
festa egiteko egunak
Domekara bitartean jaietan dira elgetarrak, eta, atzoko mozorro festaren ostean, gaur, 
umeen eta erretiratuen eguna dute. Herritar gehien elkartzen dituen ekimena herri 
bazkaria izan ohi da. bihar izango da eta txartelak salgai egongo dira ordura arte

GAUR, SKASTI 
TALDEAK EGINGO DU 
KONTZERTUA PLAZAN; 
ETA ONDOREN,          
DJ BULL-EK

L.Z. ELgEta
Martitzenean elkartu zen Elge-
tako udalbatza ekaineko osoko 
bilkura egiteko. Hainbat gai izan 
zituzten mahai gainean; tartean, 
Euskaraldiari atxikimendua 
agertzeko adierazpen instituzio-
nal bat. Aho batez onartu zuten. 
Hala, udalbatzak bat egiten du 
ekimenarekin, eta sustatzaile 
izango da. Egitasmoa zabaltzeko 
konpromisoa hartzen du Udalak, 
eta herritarrak bertan parte 
hartzera gonbidatuko ditu. Or-
dezkari politikoek, gainera, be-
larriprest edo ahobizi izango 

dira Euskaraldian, azaroaren 
23tik abenduaren 3ra.

Baratze parkea 
Udalak, bestalde, berritu egingo 
du baratze publikorako hitzar-
mena Ekogunearekin. Premia 
berriak agertu dira eta txertatu 
egin dira 2021eko abenduaren 
31ra arteko kontratuan. Prezioa 
da 2.874 euro urtean, BEZa bar-
ne. Ekoguneak aholkularitza, 
lurren analisiak eta hitzaldi bat 
egingo ditu. Baserritarren azo-
kan izango da eta urtean behin 
ingurua garbituko du.

Euskaraldiarekiko konpromisoa 
agertu du udalbatzak, aho batez
Elgetako udalak Ekogunearekin duen hitzarmena 
berritzea erabaki dute udal ordezkariek

GOIENA

Udalekuetan urarekin jolasean
Astelehenean zabaldu zituen ateak Udalak eskainitako udaleku zerbitzuak. 
Bost asteotan 80 neska-mutiko pasako dira bertatik. Askotariko jarduerak 
egingo dituzte. Eguraldi egokia zegoela ikusita, martitzenean ur jolasak 
egin zituzten. Arduradunek hiru ur putzu ipini zituzten Maala parkean, 
neska-mutikoen gozamenerako.

Elgetatik kanpo euskara ikas-
teagatik diru laguntza deialdia 
egin du Udalak aurten ere. Es-
kaera egiteko epea uztailaren 
6an amaitzen da. Elgetan errol-
datuta egotea, 16 urtetik gorakoa 
izatea eta, gutxienez, ikastaroa-
ren %80an parte hartu izana 
ziurtatzea dira bete beharreko 
baldintzetako hiru. Argibideeta-
rako, jo udaletxera: 943 76 80 22.

Euskara ikasteagatik 
laguntza eskatzeko 
epea zabalik da Azken barikua

Gaur, hilak 29, hileroko 
elkarretaratzea presoen 
eskubideen alde, 20:00etan.

Liburutegi zerbitzua
Urrira bitartean udako 
ordutegia dute liburutegian. 

Artile bilketa
Uztailaren 5ean egingo dute 
aurrez eskatzen dutenendako. 
Deitu 943 50 47 21 telefonora.

oHaRRak



28    BERGARA Egubakoitza  2018-06-29  GOIENA ALDIZKARIA

Jokin Bereziartua bERgaRa
Bergarak ere aurkeztu du aza-
roaren 23tik abenduaren 3ra 
izango den Euskaraldira begi-
rako hamaikakoa. Hamaika egun 
horietan, ahobizi edo belarriprest 
ikurra soinean eramango dute 
hamaika lagun horiek –beste 
hainbat herritarren moduan– eta 
hizkuntza ohiturak aldatzeko 
ariketa egingo dute.

Oraindik euskaraz ondo ez 
moldatu arren euskaraz zuzen-
tzea gura duten bost belarriprest 
izango dira hamaikako berezi 
horretan: Julia Pajares, Dina 
Haquiesa, Mari Carmen Santxo, 
Antonio Herzog eta Enrique 
Nieto. Eta horiekin batera, eus-
karaz bizi diren eta bereziki 
hamaika egun horietan euska-
raz bakarrik zuzenduko diren 
sei ahobizi-ak ere izendatuta 
daude: Aitor Jiang, Joxu Arana, 

Julen Irizar, Anaje Narbaiza, 
Arantzazu Garitano eta Iñigo 
Almortza.

Aurkezpena, atzo, Irala kalean 
Atzo iluntzean egin zuten ha-
maikakoa aurkezteko ekitaldia, 
Irala kalean, pintxo-pote ordua 
zela aprobetxatuta. Musikari 
gazteek eman zioten hasiera 
ekitaldi labur bezain biziari eta 
umore klabean aritu ziren aur-
kezleen gidaritzapean banan-
banan igo ziren agertokira Ber-
garako Euskaraldian protago-
nismo berezia izango duten 
hamaika enbaxadoreak. 

Euskaraz ondo moldatzen ez 
direnek lotsak gainditu eta he-
rri osoaren aurrean euskaraz 
mintzatuta erakutsi zuten ikasi 
gura dutela eta hasieran gazte-
leraz erantzun arren, eurei eus-
karaz zuzentzea gura dutela.  

Euskarak badu 
konpromisoaren 
hamaikakoa
atzo iluntzean aurkeztu zuten, iralan, Euskaraldirako 'ahobizi'-en eta 'belarriprest'-en 
enbaxadoreak izango diren hamaika pertsonak, eta goiENa horiekin guztiekin egon da; 
helburu nagusia da azaroaren 23tik abenduaren 3rako tartean hizkuntza ohiturak aldatzea  

Euskaraldiarekin 
bat egiteko 
proposamenari 
zergatik eman 
diozu baiezkoa?

DINA HAQUIESA FATMAWATI
'bELaRRiPRESt'-a

"2007an Indonesiatik etorri, familia osatu 
eta denda baten egiten dut lan. Oraindik 
ikasten ari naiz, baina zuek niri euskaraz 
egitea nahi dut. Familia giroan, lagun 
artean, dendan... edozein lekutan". 

ENRIQUE NIETO ELVIRA
'bELaRRiPRESt'-a

"Euskaraz ia dena ulertzen dut eta hitz 
egin ere dezente egiten dudala esango 
nuke. Euskaraldian belarriprest-a izango 
naiz eta, gainera, ahal dudan guztietan 
euskaraz erantzuten ahaleginduko naiz".

IÑIGO ALMORTZA
'aHobizi'-a

"Herriz herri eta jairik jai ibiltzen naiz ni. 
Joaten naizen tokira joaten naizela, lehen 
hitza euskaraz egiten dut beti. Beraz, 
Euskaraldiko hamaika egunetan ere 
ahobizi-a izango naiz". 

ANAJE NARBAIZA ALDAI
'aHobizi'-a

"Euskaraldiarekin gehiago izango gara ahoan 
euskara erabiliko dugunok eta lortuko dugu 
gure komunitatean, komunikazio arazoak 
dutenei era naturalean laguntzea; hartara, 
euskara modu naturalean bistaratuko dugu". 

ANTONIO HERZOG HERZOG
'bELaRRiPRESt'-a

"Denean ibiltzen naiz ni. Hainbat elkartetan 
parte hartzen dut –Caritas, odol emaileak, 
elikagaien bankua...– eta Euskaraldian 
parte hartzera animatu naiz. Belarriprest-a 
izango naiz, euskaraz ulertzen dut eta". 

ARANTZAZU GARITANO
'aHobizi'-a

"Haurrei beti euskaraz hitz egiten diegu eta 
eurei euskaraz hitz egiteko eskatzen diegu. 
Baina zer gertatzen da gurasoon artean? 
Hizkuntza ohiturak aldatu ditzagun eta 
eman diezaiegun hizkuntza eredu egokia". 

AITOR JIANG PAN
'aHobizi'-a

"Jatorriz txinatarra izan arren, txikitatik 
Bergaran bizi naiz eta euskalduna naiz. 
Ezezagunak, askotan, gazteleraz zuzentzen 
zaizkit, baina ni, egunerokoan –eskolan, 
lagunen artean...– euskaraz aritzen naiz".

MARI CARMEN SANTXO PARIZA
'bELaRRiPRESt'-a

"Euskara ez dut zuetako askoren moduan 
txikitatik jaso eta euskaltegian ari naiz. 
Bilobekin euskaraz egiten dut, baina leku 
askotan kosta... Horregatik, ikasgelatik kanpo 
ere, besteek niri euskaraz egitea nahi dut". 

JULEN IRIZAR LASKURAIN
'aHobizi'-a

"Kirolari esker leku askotan egon naiz eta 
jende asko ezagutu dut. Euskaraz ulertzen 
dutenekin euskaraz egiten dut, eta, eurek 
gazteleraz erantzun arren, ulertzen badute 
euskaraz jarraitzen dut". 

JULIA PAJARES
'bELaRRiPRESt'-a

"Malagatik etorri nintzen, duela hiru urte, 
bikotekidea hemengoa delako. Euskal 
Herria oso leku polita da, jende ederraz 
beteta. Euskara ikastea oso lagungarri izan 
zait zuen artean integratzeko".

JOXU ARANA OREGI
'aHobizi'-a

"Euskaraldiaren enbaxadoreetako bat izango 
naiz, batez ere, industria munduan, eta 
hizkuntza ohiturak aldatzen saiatzea erronka 
polita izango da. Enpresak ahobizi-ez eta 
belarriprest-ez josita ikusi nahi ditugu".
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Kaleko txakur kakak murrizteko 
asmoz Irabazik aurkeztu zuen 
mozio baten harira, astelehene-
ko osoko bilkuran eztabaida 
beroa izan zen, bereziki, Aiert 
Lizarralderen (Irabazi) eta Lan-
der Arregiren (EAJ) artean. 
Edukiez baino gehiago, prozedu-
raz eta formez eztabaidatu zuten.

Tonu altuan, edukiez harago 
Gezurretan edota mareatzen 
aritzea eta udal idazkariaren 
profesionaltasuna zalantzan 
jartzea leporatu ziren. "Iraba-
ziko ordezkaria gezurretan ibi-
li da eta udal langile baten 
profesionaltasuna zalantzan 
jarri du; halako salaketarik ez 
dugu sekula ikusi. Leporatu 
digu txosten juridiko baten zen-
tzua eta idazketa desbideratzea, 
eta hori onartezina da. Halako 
errespetu faltarik, gezurrik eta 
irainik ezin da onartu", esan 
zuen Elena Lete alkateak bilku-
raren amaieran. Aiert Lizarral-

de ere haserre irten zen bilku-
ratik: "Komunikazio ikuspegitik 
ez naute errespetatzen, ez dida-
te lanik egiten uzten. Udaletxea 
euren kortijo bihurtu dute; 
imajinatu zein den egoera, txa-
kur kaken gaiarekin euren bo-

to-emaileak direnak etorri zaiz-
kit zerbait egiteko eskatzera". 
Udal idazkariaren txostena za-
lantzan jarri izanaren inguruan 
galdetuta, Lizarraldek dio beste 
kasuren batean txosten bati 
kontra-txostena aurkeztu behar 

izan diotela. Mozioko eskaeren 
artean txakurren DNA errolda 
bat egitea eta egungo animalien 
ordenantza aldatzea eskatzen 
zuen Irabazik, baina, Udal Go-
bernuak idazkariaren txosten 
juridikoa aztertzeke dagoenez 
eta gaiak lanketa bat behar due-
la argudiatuta, uztailaren 23ko 
osoko bilkuran landuko dute. 

Udaltzaingorako araudia 
Bestalde, Udaltzaingorako arau-
di berria onartu zuten EAJren 
eta Alderdi Sozialistaren aldeko 
botoekin, EH Bilduren kontra-
koekin eta Irabaziren abstentzioa-
rekin. Araudi berriak ez du Ber-
gararako Udaltzaingoaren eredua 
zehazten, EH Bilduko Gorka 
Artolaren arabera: "Proposamen 
batzuk egin genituen, baina Go-
bernuak guztiak bota zituen atze-
ra. Komunitarioa eta gertukoa 

izango den eta bitartekari lanak 
egingo dituen Udaltzaingo ere-
duaren alde gaude. Legeak hala 
eskatuta korrika eta presaka egin 
da, baina aurrerantzean eredua 
definitzen saiatu beharko dugu". 
Udal Gobernuak polizia eredu 
"gertukoa eta koordinatua" gura 
duela dio eta onartu berri den 
araudi hori irekita dagoela Ber-
garako ezaugarrietara egokitzeko. 

Asteleheneko osoko bilkura 
osorik ikusteko aukera egongo 
da Goiena telebistan: bihar, ekai-
nak 30, 22:00etan hasita; eta etzi, 
uztailak 1, 15:00etan eta 23:00etan. 

Aiert Lizarralde (Irabazi) eta Lander Arregi (EAJ) eztabaida bizian aritu ziren. J.BEREZIARTUA

Eztabaida beroa eta bizia 
txakur kaken harira
kaleko txakur kakak murrizteko irabazik aurkeztutako mozio batek eztabaida beroa eragin 
zuen osoko bilkuran; edukietan baino gehiago, prozeduran eta formetan zentratu zen 
eztabaida. bestalde, aldaketei irekita dagoen udaltzaingorako araudi berria onartu zuten 

UDALTZAINGORAKO 
ARAUDI BERRIA 
ONARTU ZEN EAJ-REN 
ETA SOZIALISTEN 
ALDEKO BOTOEKIN

Espermatozoide azkarrena

Zerbait gaizki egiten dutenean, nire alabei askotan esaten diet, 
broma giroan: "Pentsatzea nire espermatozoide azkarrenak 
izan zinetela, imajinatu besteak nolakoak izango ziren...". 

Irudikatu pelikula: milioika lehiakor kabroitxo euren artean 
borrokan lehenengoak izateko. Bigarren heldu dena oraindik 
fotofinish-a eskatzen dagoela uste dut. 

Esaten dute gizonezkoak oso konpetitiboak garela; nola ez, 
lehiakortasuna odolean daramagu. Beno, kasu honetan, beste 
likido batean... 

Baina gauza bakar batez nago ziur: amaren obulua onena 
izan zela... Borobilena, erakargarriena... Horrelakoak dira 
amak. Ni ere, nire amaren obulu onena eta nire aitaren 
zapaburu azkarrena –edo tranpatiena?– izango nintzen... 

Eskerrak eman nahi dizkiet nire gurasoei lasterketa 
interesgarri horren ondorengo urteetan egindako lanagatik –
lasterketan jarritako gogoagatik ere bai, noski–, eta gaur egun 
nire espermatozoideak hain ondo zaintzearren eta 
maitatzearren. 

NiRE uStEz

ASIER ELORZA

J.B. bERgaRa
Dena dago gertu domekako San 
Martzialgo erromeriarako. Ur-
teko erromeria handiena da, 
egun kutunenetako bat bergara-
rrendako. Aurten ere une gore-
na 12:00etan biziko da, dantzaldi 
bereziarekin. Sebastian Lizaso 
eta Maddalen Arzallus bertsola-
riek jardungo dute aurten eta 
arratsaldeko erromeria Obana-
kue taldeak eskainiko du. 
21:00etan jaurtiko dute jaitsie-
rako suziria. Aurten ere, azken 
urteetan San Martzialen bertan 
pilatu izan den zikinkeria dela 

eta, Udalak ingurunea zaintzeko 
eskatu du. Besteak beste, eskatu 
dute zuhaitzak eta enbor zaharrak 
errespetatzeko –ezin da iltzerik 
sartu, esaterako–, hondakinak 
gaika batzeko, San Martzialgo 
azpiegiturak eta elementuak ez 
mugitzeko –haur jolasak, 
mahaiak, iturriak, hesiak, in-
formazio-panelak...–, lurrean 
surik zuzenean ez egiteko eta 
berdegunea txukun uzteko. 

Bi orduz bidea itxita
Bestalde, San Martzialen ibil-
gailuen kopurua murrizteko, 
herribusa egongo da 09:30etik 
14:00etara eta 16:00etatik 20:30era. 
Geltokiak Oxirondo plazan eta 
San Martzialen bertan egongo 
dira. Hortaz, San Martzialerako 
bidea itxita egongo da 10:00eta-
tik 11:00etara eta 21:00etatik 
22:00etara.Dantzaldia San Martzialen. I.S.

Urteko erromeria handiena etzi, 
San Martzial zaintzeko eskariaz
Herribusa egongo da 09:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:30era, eta geltokia oxirondo plazakoa izango da

Atzoko Harrotasunaren Egunaren harira –Aretxabaletan manifestazioa 
egin zen bailara mailan– adierazpen bateratu bat onartu zen. "Jendarte 
anitzago eta integratzaileago baten alde" lan egiteko konpromisoa 
jasotzen da adierazpenean, "sexu-orientazioa inorendako oztopo izan 
gabe". Aldeko botoa eman arren, EH Bilduk uste du ez dela serioa iaz 
hartutako konpromisoak bete gabe daudela konpromiso berriak 
hartzea. Gobernuari eskatu zioten mozio sinbolikoez harago joan eta 
konpromisoak betetzeko –udaletxean ortzadarraren bandera jarrita 
egon da egunotan, adibidez–. Bestalde, La Manada-koak aske utzi 
izana salatzeko mozio bat ere onartu zen aho batez. "Gure etsipen eta 
haserrea erakusten dugu auto berri honen aurrean. Erabaki honek 
babesik gabe uzten ditu emakume guztiak. Hau ez da justizia", diote.

LGTBIQ kolektiboaz eta 'La Manada'-z
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ARANTZAZU EZKIBEL

Gaur amaituko da futbol campusa
Astelehenetik gaur arte, 8 eta 14 urte arteko 130 neska-mutiko ibili dira 
futbolaz gozatzen Agorrosinen eta Ipintzan, Ander Capa futbol jokalari 
profesionalaren, Sportmadness kirol elkartearen eta BKEren eskutik. Adinen 
arabera, beroketak egin dituzte lehenengo, teknika lantzen aritu dira 
ondoren, hamaiketakoa egin dute, eta, azkenik, partiduak jokatu dituzte.

J.B.  bERgaRa
Errekalde jauregiko lorategia 
berrantolatzeko lanak hasita 
daude eta obrak Artzamendi 
enpresari adjudikatu zaizkio 
142.520 eurotan (BEZa barne). 
Hiruzpalau hilabete iraungo 
dute lanek. Lorategiaren ardatz 
nagusia eta bide sarea osotasu-
nean berreskuratuko da, bai 
oinezkoena eta baita ibilgailue-
na ere; arrapalak arinduko dira; 
euri urak jasoko dira; ureztatze 
sistema berria egingo da eta 
argiteriaren azpiegitura berria 
exekutatuko da, besteak beste. 

Kalterik ez eragiteko helburua
Errekalde jauregiak ondare izen-
dapena duela-eta, lan metodolo-
gia "oso zehatzarekin" egingo 
dute lan eta bertan dagoen lan-
daretza ekologikoki babestuko 
dute ezaugarriak eta bizi-luzera 
aintzat hartuta. 

Indusketa gehienak eskuz 
egingo dira, landaretzaren sus-
traiei kalterik ez egiteko. Eta 
bidezidorren trazatu originalak 
berreskuratzerakoan bere ga-
raian egindako indusketa ar-
keologikoaren irizpideak jarrai-
tuko dira. 

Metodologia zehatza eta zaindua   
Errekalde jauregiko lorategirako
Lanak hasita daude eta hiruzpalau hilabete iraungo 
dute; aurrekontua 142.250 euro da (bEza barne)

Pintura eta argazkiak
Pedro Luis Ormazabalek 
Argazkigintzatik abstrakziora 
izenburu duen erakusketa 
irekiko du uztailaren 1ean 
Aroztegin, eta uztailaren 
15era arte egongo da zabalik.  

'Bergara loratzen'
Etxeko balkoiak apaintzea 
helburu duen ekimenaren sari 
banaketa uztailaren 4an 
egingo da, Oxirondon (19:00).

oHaRRak

Atzo Harrotasunaren Eguna 
ospatu ostean, LGTBIQ kolek-
tiboa ikusarazi eta gizartea sen-
tsibilizatzeko asmoz, Udalak 
zenbait ekintza bultzatu ditu; 
gaiarekin lotutako irudiak jarri 
dira hiru markesinatan eta li-
buru sorta berri bat erosi da 
liburutegian eskuragarri jartze-
ko. Eta ortzadarraren bandera 
jarri dute udaletxean.

LGTBIQ kolektiboa 
ikusarazteko 
ekintzak, martxan 

Jokin Bereziartua bERgaRa
Neguko eta udaberriko kultura 
ekitaldietarako Seminarixoa 
nobedadea izan da aurten, bai-
na uda giroa heltzen denean ez 
dago kalea bera baino areto 
egokiagorik. "Areto barruko 
ekitaldiek harrera ona izaten 
dute, oro har, baina udan denok 
kalean nahi dugu egon", adie-
razi du Udaleko Kultura tekni-
kari Edurne Kortak. Horregatik, 
aurten ere kultura ekintzak 
kalera aterako ditu Udalak. 

Berumuga zikloaren goi mai-
lako zuzenekoez gain –ikus 40. 
orria–, askotariko kale ikuski-
zun eta antzerkiak, kontzertuak, 
folklore jaialdiak eta aire libre-
ko pelikulak izango dira. Uz-
tailean hiru kale ikuskizun 
egongo dira, guztiak 19:00etan 
hasita: uztailaren 5ean, Torna-
do taldearen Lapur minak kale 
antzerkia egongo da Santa Ana 
parkean; uztailaren 12an, Mar-
keliñe taldearen Chef Nature 
kale antzerkiaz gozatzeko au-
kera egongo da San Martin 

plazan; eta uztailaren 26an, 44. 
Nazioarteko Folklore jaialdiaren 
barruan, Irlandako Trim the 
Ve lve t  e ta  Thai landiako 
Chanthaburi igoko dira San 
Martin plazako agertokira. Kor-
tak azpimarratu duenez, dantza 
ikusgarriez eta ezberdinez go-
zatzeko aukera egongo da. 

Abuztuko eguenak, kulturaz blai
Oporretara joan barik herrian 
geratuko direnendako bost ikus-
kizun izango dira abuztuko eguen 
guztietan, 20:00etan hasita: hi-
laren 2an, Ganso taldearen es-
kutik Babo Royal antzerkia 
Santa Ana parkean; hilaren 9an, 
Igelaren bandaren kontzertua 
Fraiskozurin; hilaren 16an, Sua-
kai elektriko Irala kalean; hila-

ren 23an, Barre taldearen Esko-
bien atzien ikuskizuna; eta 
abuztuko eskaintzarekin amai-
tzeko, hilaren 30ean, Pantxoa 
eta Arantxa bikotearen kontzer-
tua Labegaraietan. 

Aire libreko zinema  
Uztaileko eta abuztuko kultura 
eskaintzaren beste klasikoetako 
bat da aire libreko zinema. Uz-
taileko bi filmak umeei daude 
zuzenduta, bereziki; hilaren 
3an, Batman eta hilaren 17an 
Printze txikia. Espoloian izan-
go dira, 19:00etan; euria bada, 
Seminarioko karpan eskainiko 
dituzte filmak. 

Abuztuan, berriz, lau pelikula 
ikusi ahalko dira San Martin 
plazan –euriarekin seminarioko 
karpan izango da–, 22:00etan 
hasita. Hain justu, abuztuko 
martitzen guztietan egongo da 
pelikularen bat: hilaren 7an, 
Ballerina; hilaren 14an, Un Ita-
liano en Noruega; hilaren 21ean, 
Richard zikoina; eta hilaren 28an 
Star Wars. 

Uztailaren 5ean Tornado taldearen Lapur minak kale ikuskizunaz gozatu ahalko da Santa Ana parkean (19:00). HITZA

Uda garaian aretoak 
kalea behar duelako izan
uztailean eta abuztuan zehar, kale ikuskizunez, kontzertuez, irlandako zein 
thailandiako dantzariak batuko dituen folklore jaialdi batez eta aire libreko zinemaz 
gozatzeko aukera izango dute bergararrek herriko txoko ezberdinetan, musu truk

FOLKLORE JAIAREN 
BARRUAN, IRLANDAKO 
ETA THAILANDIAKO 
DANTZARIAK IGOKO 
DIRA AGERTOKIRA
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Arantzazu Ezkibel Galdos bERgaRa
Eguraldi iragarpenei begira pasa 
dituzte azken egunak Bergaran. 
Euskalmeteko arduradunekin 
harremanetan egon dira, eta, 
azkenean, gaur, barikua, egite-
koa zen "kontzertu errepikaezi-
na" bertan behera uztea eraba-
ki dute. Arrazoia: ekaitz arriskua 
iragarri dute ordu horretarako. 
Gauzak horrela, kontzertuaren 

eguna irailera atzeratzea eraba-
ki dute Udalak eta eragileek.

"Pena" hartu dute, baina, kon-
tzertua plazan eta aire zabalean 
egitekoa zenez, ezin izan dute 
beste erabakirik hartu: "Bage-
nekien arrisku hau egon zite-
keela", esan du Valen Moñuxek.

"Erabakia zaila izan da, herri-
tar askok eta askok lan handia 
egin dutelako", adierazi dute 

udal ordezkariek. 330 herritarrek 
parte hartu behar zuten ema-
naldian. Data berria zehazteke 
dagoen arren, asmoa da iraileko 
emanaldirako parte hartzaile 
guztiak aintzat hartzea. "Harre-
manetan gaude eta datorren 
astean egingo dugu batzarra. 
Orduan erabakiko dugu data 
berria, eta jakingo dugu ea denak 
emanaldirako prest egongo di-

ren", dio Moñuxek. Bide batez, 
Bergarako Udalak "bihotzez" 
eskertu nahi die "egiten ari di-
ren ahalegina".

Sarrerekin zer egin 
Doako emanaldia zen arren, 
gonbidapenak aurrez eskuratu 
behar ziren. Bada, udal ordez-
kariek azaldu dute gonbidapen 
horiek balio gabe geratu direla. 
"Parte hartzaile guztiekin egin-
go den bileraren ostean emango 
dugu informazio gehiago", azal-
du dute.

Nabarmendu behar da 900 
gonbidapen banatu zituztela bi 
eguneko epean. 

Iraileko data, behin betikoa 
Datorren astean batzartuko dira 
parte hartzaile guztiak eta or-
duan adostuko dute data berria. 
"Iraileko data hori behin betikoa 
izango da eta aurreikusten da 
emanaldia San Martin Agirre 
plazan egitea, baina, orduan 
ere eguraldiak eragingo balu, 
zehaztutako data berean Udal 
Pilotalekuan egingo litzateke 
emanaldia", azaldu dute udal 
ordezkariek. 

Valen Moñuxek azaldu du hasi 
dela bigarren plan horretarako 
azpiegitura pentsatzen: "Pena 
ematen dit, baina, pilotalekuan 
egingo balitz, azpiegitura ezber-
dina izango litzateke. Ohiko 
emanaldi baten antz handiagoa 
izango luke, ez gaur egun pen-
tsatuta duguna".

Errepikaezina izango da 
Izan ere, gaurko aurreikusita 
zegoen emanaldia "errepikaezina 
eta inoiz ikusi gabea" dela azal-
du dute Valen Moñux eta Alfre-
do Gonzalez Chirlaquek. Musika 
emanaldi bat baino gehiago izan-
go litzateke, ikus-entzunezko 
baten itxura hartuko lukeena. 

Taula gainera herriko elkarte 
eta artistak igoko lirateke: Mu-
sika Banda, Orkestra Sinfonikoa, 
Orfeoia, Orfeoi Gaztea, Aritzeta 
Abesbatza, Musika eskolako 
abesbatzak, Xamatz dantza taldea, 
Txistulari Taldea, Erraldoi Tal-
dea, Edu Muruamendiaraz, Ma-
nex Alberdi, Saioa Vivanco, 
Aitor Garitano, Argiñe Agirre-
zabal eta Aitzol Mujika. Horiez 
gain, Maddi Iñarrak eta Juan 
Martin Elexpuruk ere lagundu 
dute emanaldian: San Martzial 
obrako Euskal Estanpak zatiko 
letra Iñarrak idatzi du eta San 
Martzialgo maitasun kantak 
abestiaren hitzak Juan Martin 
Elexpururenak dira.

Emanaldia lau zatitan banatu-
ko dute: lehenengo zatian, euskal 
musika izango da protagonista, 
Euskal festara eta Mendi mendi-
yan obrekin; bigarren zatian, 
XX. mende bukaerako euskal 
musika, Udazken Koloretan, Xal-
badorren heriotzean  eta Baga, 
Biga, Higa; hirugarren zatian, 
San Martzial obra eskainiko 
dute; eta, emanaldia bukatuko 
dute James Horner-en Finale 
obrarekin.

Esan bezala, ez da ohiko kon-
tzertua izango. Ikus-entzunezkoak 
ere izango du protagonismoa. 
Valen Moñuxek 15 minutuko 
ikus-entzunezkoa prestatu du eta 
han, Bergararen historia jasotzen 
duten mugarri batzuk agertuko 
dira; adibidez, Ilustrazio garaian 
Elhuyar anaiek wolframioa aur-
kitu zuteneko pasartea. "Berga-
ra izan dena" erakutsi nahi dute.

Joan zen zapatuan egindako entsegua, frontoian: Gonzalez Chirlaque, Agirrezabal eta Garitano. ENEKO AZURMENDI

Bertan behera utzi dute 
plazako emanaldia 
alerta horia ezarri du Euskalmetek ekaitz arriskuagatik; hori horrela, aire librean 
egitekoa zen emanaldia irailera atzeratu dute. gaurko banatutako gonbidapenak balio 
gabe geratu dira. bergararen 750. urteurrena ospatzea zen emanaldiaren asmoa

IRAILEAN EGINGO DA 
EMANALDIA ETA DATA 
BERRIA BEHIN 
BETIKOA IZANGO DELA 
ADIERAZI DUTE
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Maider Arregi bERgaRa
Bergara mundura zabaltzeko 
helburua du VerBergara ekime-
nak. "Bergara edo Vergara abi-
zena duen jende asko dago mun-
duan barrena, baita herri hone-
kin modu batera edo bestera 
lotura dutenak. Bergara izan 
dena eta izango dena nabarmen-
tzeko eta zabaltzeko asmoz abia-
tutako ekimena da. Bergara 
mundura zabaltzeko eta kanpoan  
ezagutzera emateko ekimena da 
VerBergara", azaldu du ekime-
naren bultzatzaile Gotzon Arze-
lusek. 

Hala, munduko edozein txo-
kotatik V/Bergara ikusteko eta 
ezagutzeko bidea izango da.

'V/Bergara', sare sozialetan 
Uztailaren 6tik aurrera, V/Ber-
gara edonoren esku egongo da 
sare sozialetan propio sortutako 
kanal ezberdinetan. "Parteka-
tzeko eta komunitatea osatzeko 
helburuarekin jaio dira sare 
sozialetan kontu ezberdinak. 
Hiru zehazki: Facebooken, Ins-
tagramen eta Linkedinen zabal-
du dira guneak. Elkarlanean, 
herriko ikastetxeetako ikasleek 
dihardute Bergararen izena 
munduan zabaltzeko lanean 
murgilduta".

Orain, herritarren lana da 
gonbidapenak partekatzea eta 
zabaltzea euren kontaktuen ar-
tean. "Bergararekin lotura mun-

duan zehar askok eta askok dugu. 
Munduan pertsona edo entitate 
askok dute V/Bergara abizena 
edo izena, eta kasu guztietan 
horren jatorriak gure herriare-
kin zerikusia du. Pertsona askok 
izan dugu edo izango dute, gai-
nera, harremana herri honekin: 
asko dugu partekatzeko eta asko 
da lotzen gaituena", argitu du 
Arzelusek". 

Bergarako herriarekin lotura 
dutenen komunitatea osatzea 
erakusleiho aparta da. "Uztaila-
ren 6an abiatuko den ekimena 
da eta hasi besterik ez da egin, 
gainera. Epe luzean, komunita-
te indartsua eratu gura dugu 
VerBergara ekimenarekin".

'VerBergara', herritarren 
komunitatea sustatuz
bergararen 750. urteurrenaren harira, munduan barrena bergararekin harremana eta 
abizena konpartitzen dutenen komunitatea osatzeko ekimena jarri du abian herriko 
gazte talde batek. Helburua da 'Verbergara' munduan zabaldu eta konpartitzea 

Erakusketak
• Uztailak 15: Bergarako historia bost pasartetan.
• Uztailak 22: Bergararen garapena. Laboratorium museoan.
• Abuztuak 1: Antzinako kirol argazkien erakusketa. Aroztegi 

aretoan.

Hitzaldiak
• Urriak 18: Bergarako balioen inguruko hitzaldia.
• Azaroak 15: Euskararen presentzia Bergarako historian zehar.
• Azaroak 22: Bergara garai modernoan. Gizartea eta ondarea.
• Azaroak 29: Bergara eta Ilustrazioa: RSBAP proiektua.
• Abenduak 13: Baserriaren eta baserri gizartearen historia Bergaran.

Oharra: zenbait hitzaldi eta erakusketaren lekua eta ordua 
zehazteke daude oraingoz. 

Agenda: hitzaldiak eta erakusketak

V/Bergara sare sozialetan. BERGARAKO UDAL ARTXIBOA
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Imanol Beloki bERgaRa
750. urteurrenean, ikerketak 
ere badu bere lekua; izan ere, 
ekainean hasi ziren Aritzetako 
San Migel baselizan indusketa 
arkeologikoa egiten. Iosu Etxe-
zarraga historialariaren gida-
ritzapean, aztarnak topatzeko 
hasi dituzte lanak, eta dagoe-
neko egin dituzte hainbat aur-
kikuntza.

Bergarako Udalak diruz la-
gunduko du proiektua. San 
Migel da Bergarari buruzko 
lehen aipamen idatzian azaltzen 
den lekuetako bat, XI. mendean 
jada, lurraldea Nafarroako Erre-
sumaren parte zen garaian. 
Hala, indusketak fruituak ema-
ten ari dira. Honela adierazi du 
Iosu Etxezarraga historialariak: 
"Urteurreneko testuinguruan 
ikerketa lan arkeologikoak egi-
teak duen interesa oso handia 
da. Orokorrean, hiribilduen 
sorrera ospatzen denean, foru-
gutuna ematen den unetik au-
rrerako historiari begiratzen 
diogu, batez ere, baina, gutxitan, 
aurretik leku horrek aurretik 
zer historia izan zuen. Horren 
arrazoietako bat gure lurral-
deari buruzko XIII. mende au-

rreko dokumentu eskasia izan 
da. Hala ere, gaur egun arkeo-
logia da arazo hori saihesteko 
modu egokiena eta modu ho-
rretako ikerketak informazio 
oso baliagarria ematen ari dira 
Erdi Aroaren hasiera ezagutzen 
has gaitezen".

Hilobi bat aurkitu dute 
"Zundaketa ertz batean zabaldu 
dugu. Horrek eremu interesga-
rria murriztu du, irekitako ere-
muaren zati bat aldapan baita-
go. Hala ere, gelditzen den ere-
muan zenbait aurkikuntza egin 
dugu. Alde batetik, eraikuntza 
prozesuarekin berarekin lotu-
tako datuak lortzen ari gara, 
eta, bestetik, haurtxo baten hi-
lobia topatu dugu. Aurkikuntza 
hau garrantzitsua izan daiteke, 
oraindik bakarra den arren, 
eliza honek noizbait hilerria 
izan zuela esan nahi bailezake".

Aritzetako San Migel baselizan indusketa lanetan. IOSU ETXEZARRAGA

Aritzetako San Migel 
baselizan indusketetan
5x4 metroko koadroa zabaldu da, hego hormaren kontra. kanpoko zelaian ere 
miaketa arkeologikoak egingo dira, tontorraren goiko aldean eta bere magalean, 
antzinako aztarnarik baden jakite aldera. Dagoeneko aurkitu dute haur baten hilobia

HAUR BATEN HILOBIA 
AURKITUTA, 
BASELIZAK NOIZBAIT 
HILOBIA IZAN ZUELA 
PENTSA DAITEKE
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Iker Oñate bERgaRa
Asko dira hiri-gutunaren 750. 
urteurrenaren aitzakiapean an-
tolatu diren ekimenak; urte 
berezirako pintxoa aukeratu 
dute, tartean. Hain zuzen, maia-
tzean egin zuten lehiaketa –he-
rriko bederatzi elkartek esku 
hartu zuten bertan–, eta, orain, 
epaimahaiak hobetsitako pintxoa 
dastatzen hastea dagokie berga-
rarrei. Hain zuzen ere, Madura 
elkartearen proposamena izan 
zen puntuazio handiena lortu 
zuena: Tranpantojua. 

Horren bidez, Bergarako bi 
postre irudikatu gura izan ditu 
elkarteak: tostoia eta erreilenoa.   
Herriarekin lotura izan behar 

baitzuen urteurreneko pintxoak, 
ezinbestean. "Herriko postre 
tipikoak irudikatu gura izan 
ditugu. Batetik, txigortutako 
ogia eta artoa erabili ditugu 
Tostoiaren antza emateko. Eta, 
bestetik, txanpiñoia eta maio-
nesa –azafrai pixka batekin– 
erabili ditugu erreilenoa irudi-
katzeko", argitu du Ainhoa 
Bengoak, Madura elkarteko 
presidenteak.

Besteak beste, tabernek egite-
ko "erraza" izan zitekeen pintxoa 
sortzea zen Madurakoen asmoa. 
Eta hori ere aintzat izan zuen 
epaimahaiak. "Egiteko erraza 
litzatekeen pintxoa sortu gura 
genuen, tabernenetan-eta egin 
beharko zuketela kontuan izan-
da", azaldu du Jonbi Bengoak, 
elkarteko kideak. 

Herritarren gustuko
Esan moduan, maiatzean auke-
ratu zuten urteurreneko pintxoa. 
Eta asteon zabaldu dute herri-
tarrengana. Besteak beste, Oxi-
rondo azokara hurbildutakoek 
eguaztenean dastatu zuten Tran-
pantojua. Eta atzo eroan zuten 
zenbait tabernatara, pintxo-po-
tera. Eta gaur, barikua, bana-

tuko dituzte Matxiategiko taber-
netako pintxo-potean.

Oro har, orain arte, harrera 
ona izan du pintxoak. "Oso ona 
dago. Arina da. Eta gozo puntua 
ematen dio txanpiñoien erdian 
dagoen saltsak. Erraz jaten da", 
dio Oxirondo azokara hurbildu-
tako herritarrak. Eta bide bere-
ko adierazpenak egin ditu beste 
batek, pintxoa dastatu berritan: 
"Osagaiek ederto egiten dute bat 
pintxoan. Gustura jaten da Tran-
pantojua". 

Urteurreneko gozoa
Bestalde, Basque Culinary Cen-
terrekin batera, gozo bat sortzen 
dihardute 750. urteurrenaren 
harira. Zehatz esanda, Bergara-
ko erreilenoa oinarri, herriko 
ikurretako bat den wolframioa-
ri keinu egin gura izan diote 
bultzatzaileek. Aurki emango 
dute horren berri.

Pintxoa egin berritan, Tranpantojua eskuan, Oxirondo azokan. IKER OÑATE

Urteurrena sabelean, 
'Tranpantojua'-ri esker
gastronomiaren alorra ere hartu du hiri-gutuna gogora ekartzeko egitasmoak. Hain 
zuzen ere, urte bereziko pintxoa aukeratu zuten maiatzean: 'tranpantojua'. Eta hori 
dastatzeko aukera izan da asteon, oxirondo azokan eta tabernetan

GAUR ERE EGONGO DA 
'TRANPANTOJUA' 
DASTATZEKO AUKERA, 
MATXIATEGIKO 
PINTXO-POTEAN
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Iragana kalera, egungo Bergara ulertzeko 

1268ko Alfontso X.aren hiri-gutuna. B.U.

ALFONTSO X.-A ETA 
HIRIBILDUAREN SORRERA
Gaztelak egungo Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoa menderatu ostean, 
Alfontso X.a Jakitunak Villanueva de 
Vergara hiribildua sortu zuen 
Ariznoan, 1268ko uztailaren 30ean, 
eta Gasteizko Forua eman zion. Hala, 
Gasteiz eta Debako eta Mutrikuko 
portuak lotzen zituen Errege Bidean 
etapa seguru bat sortu nahi izan 
zuen. Hortaz, merkataritza eta 
artisau izaera garbiarekin sortu zen 
hiribildua. Hiri-gutunak eskubide eta 
pribilegio batzuk eman zizkien 
biztanleei eta jauntxoei. 

Errege Seminarioa. B.U.

BERGARAREN DISTIRA 
ZIENTZIAN ETA HEZKUNTZAN
Euskal Ilustrazioaren sinbolo den 
1776an sortutako Errege 
Seminarioa zientziaren eta 
hezkuntzaren aurrerapenerako 
instituzio abangoardista izan zen. 
Testuinguru hartan, besteak beste, 
Elhuyar anaiek wolframioa 
deskubritu zuten. Ondoren, 
1850ean, gero Elementala izango 
zen Bergarako industria-eskola 
sortu zen. Eta goi mailako 
ikasketen eskaintza osatzeko, 
1976an, UNEDek bere egoitzetako 
bat Bergaran kokatu zuen. 

Bergara, 1915 inguruan. APRAIZ BUESA

UDAL FUNTZIONAMENDUA, 
BATUTAKOAK ETA DESANEXIOAK
Muga jurisdikzionala zabaldu egin 
zen Oxirondo (1348) eta Uzarraga 
(1391) gaineratu zitzaizkionean. 
Hala ere, Uzarraga –egungo 
Antzuola– behin betiko 
desanexionatu zen 1629an. 
Hiribilduaren antolamendua 
Gasteizko Foruan xedatutakoaren 
araberakoa zen. Foruari jarraiki, 
alkatea zen hiribilduko agintari 
gorena eta erregearen ordezkaria; 
kontzeju irekiak egiten ziren, 
biztanle guztiak kapareak ziren eta 
muga jurisdikzionala ezartzen zen. 

Emakumeak ehungintzan lanean. B.U.

EMAKUMEAK BERGARAKO 
INDUSTRIAN
1846an Algodonera martxan jarri 
zenean heldu zen industria 
modernoa Bergarara, eta arlo 
horretan emakumeen eginkizuna 
nabarmendu beharra dago. 
1900ean; ehungintzako eskulanaren 
%33,7 emakumeena zen; 1915ean, 
%39,13; eta 1930ean, %46,1. 
Gehienek ezkondu arte egiten zuten 
lan, etxean laguntzeko, eta langile 
gehienak 10 eta 30 urte artekoak 
ziren. Espezializazio gutxiko lanak 
ziren emakumeentzat, eta, beraz, 
soldata baxuenekoak. 

Bergarako alkateen mugimendua. B.U.

1970EKO HAMARKADAKO 
HERRI MUGIMENDUA
Diktaduraren gainbeheraren 
testuinguruan, herri mugimenduak 
pisu handia hartu zuen hiru zutabe 
nagusiren bueltan: Promocion 
Cultural elkartea, Alkartu Nai eta 
Udala bera –Bergarako alkateen 
mugimenduarekin, esaterako–. 
Herritargoa inplikatzea lortu, 
hamaika ekimen abian jarri eta herri 
sentimendua errotu zen orduan; bizi 
kalitatea hobetzearen, bizitza 
kulturalaren dinamizazioaren eta 
demokrazia politikoaren aldeko 
borrokak indar handia hartu zuen. 

bergarako hiri-gutunaren 750. urteurrenaren bueltako mahai historiko-zientifikoak egindako sintesia oinarri hartuta, aldi baterako erakusketa jarriko 
dute kalean eta Laboratorium museoan, uda ostean, 1268tik gaur egunera arteko bost pasarte berezi nabarmenduta
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Bergarako Hiri-Agiriaren 750. urtebetetzea dela-eta, honako hau ekarpen txiki 
bat besterik ez da Agiriaren inguruan.

Azaltzat har dezakeguna herriko artxibategian daukagun pergaminozko diploma 
dotore bat da. Agiri horrek Alfontso X.a erregearen kantzelaritzak ematen zituenen 
ohiko egitura du –Arrasatekoa, 1260an emana, oso antzekoa da–: hasierako 
protokoloa –krismon bat–, hartzailea(k), emailea, edukia, erabakia, eta baieztapen 
solemnea gurutzedun gurpil baten bidez –disco rodado delakoa–, non erregearen 
izena agertzen den.

Arestian esan bezala, Agiria Alfontso X.ak emana da, Sevillan zegoenean, eta 
sinatzen duen urtean, Gaztela, Toledo, Leon, Galizia, Sevilla, Kordoba, Murtzia, 
Jaen, Baeza, Badajoz eta Algarveko erregea zen –urruti zegoen Espainiaren 
batasunaren ideia–. Eta asmoa hiri, villa bat sortzea da, eta non? "En Vergara e 
senaladamiente en aquel logar que dicen Ariznia". Eta bertan bizi eta biziko 

direnei forua emango zaie. Eta hemen dator 
"bitxikeria": Gasteizko forua (1181) emango 
zaie, Nafarroako erregea zen Antso VI.a 
Jakintsuak Gasteizi eman ziona, eta latinez 
idatzita, gainera. Beraz, bergararrak latinez 
idatziriko foruaz baliatuko ziren euren 
eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko. 87 
urteko tartean, euskara jakingo zuen errege 
nafarraren kantzelaritzak latina erabili zuen 

Gasteizko euskaldunei forua emateko, eta Gaztelako erregeak gaztelera Bergarako 
euskal hiztunentzako. 

Mamia Gasteizko hiri-gutunean aurkituko dugu, non bertako giza taldearen 
antolakuntzarako beharrezkoak ziren eduki zehatzak agertzen ziren, eta arlo 
desberdinei eragiten zien –ekonomikoak, sozialak, politikoak–; eta gainera,  
idatzita.

Esaterako, etxebizitzaren bortxaezintasuna bermatu nahi zen –ez dadila sar 
zuen etxeetan justiziaren ofizialik, ezta errege ofizialik ere; ez dezala indarrez 
zuena den gauzarik hartu–; bizilagunen bortxaezintasuna –Erregeak hiribilduan 
ezarritako jaunak ez dezala inolako bortizkeriarik egin zuen aurka, eta ez dezala 
herrikoa ez den merinorik edo borrerorik ezarri, baizik auzokoa den bateren 
bat...–. Eta horrela, arlo desberdinak ukitzen ditu foruak: belardietan ganadua 
bazkatzeko eta mendietako egurraren ustiaketaren ahalmena; lursailen 
jabetza eta erabilera; auzotarren arteko harremanen inguruko arauak eta 
isunak, auzokide izan behar zuen alkatearen hautaketa... 

Harreman ekonomiko eta merkantilaren inguruko arauak, eta, nola ez, 
erregearekiko betebeharrak. Arestian aipaturiko arauak antzekoak izan ohi 
ziren hiri-foru gehienetan.

Eta bukatzeko: zer egingo dugu 1595. urtean zurezkoa zen eta orain 
egoera penagarrian dagoen harrizko zubi zaharrarekin? Pista emana dago, 
ea inor jarraitzeko gai den.

Azala eta mamia
XABIER LARRAÑAGA HiStoRiaLaRia

ZER EGINGO DUGU 1595. 
URTEAN ZUREZKOA ZEN 
ETA ORAIN EGOERA 
PENAGARRIAN DAGOEN 
HARRIZKO ZUBI 
ZAHARRAREKIN?

NiRE uStEz

750 urte pasa dira orduan hemen bizi zirenek zera adostu zutenetik: hobe 
zela elkarturik bizitzea, bananduta baino. Urteak pasa dira, eta mendeak ere 
bai, eta gorabehera asko, baina orduko gogo hura, gaur ere, gurekin dago.

Bananduta bizitzeak, garai haietan, jauntxoen bidegabekerien menpe egotea 
zekarren, eta, honen aurrean, herri xehea hiri baten elkartu zen. Hiriko lurrak, 
orubeak, beraien artean nahiko parekatuta banandu ondoren, guztiok berdintsu 
izan nahian edo, elkarrekin bizitzeko arau batzuk onartu zituzten, bai beraien 
arteko elkarbizitzarako eta baita etorri ahal ziren bidegabekeriei aurre egiteko.

Eta barne arau haiek, urteak joan eta urteak etorri, ohitura eta lege bihurtzen 
joan ziren.

Ez da ibilbide erraza izan. Sarritan izan dira herrian desadostasunak, 
liskarrak eta indarkeria, gerrak eta hondamendiak, baina indartsuagoa izan 
da elkarrekin jarraitzeko gogoa. Udalaz gain, hor egon dira eta daude hainbat 
eta hainbat elkarte eta elkargo, kofradia eta 
anaiarte, denak herritarren arteko elkar laguntza 
sendotzen.

Eta, pixkanaka, historia izaten eta egiten joan 
ziren. Gero, historia idazten joan da. Sarritan 
kontatu digute historia mota bera, bertan jainkoak 
eta enperadoreak agertzen dira, errege-erreginak 
eta printzeak, aita santu eta apezpiku, duke eta 
konde, eta hauen tankerako beste hainbat. Hauen 
ikuspuntutik historia bat da, goitik beherakoa, eta 
herritarren ikuspuntutik beste bat da, behetik gorakoa. Urte askotan irakatsi 
dizkigute erreinuen eta printzeen historia, hauek bakarrik historia egin ahal 
izan balute bezala. Herritarren historia ere idatziz doa. Ez ditzagun galdu 
jakin-mina eta irakur nahia.

Jakina handiki hauen ekintzak eta erabakiak bergararrongan eragina izan 
zutela, eta hauen aurrean malgutasunez jokatu behar izan zutela gure 
arbasoek, bakoitzak bere interes kontrajarriak defendatzen zituelako, baina 
herriaren nortasuna bergararrona izan da beti.

Gure erakundeen legitimitatea herritik sortuak izatean datza, ez errege 
batek emandakoak izatean. Horregatik izan da beti Udala hain garrantzitsua, 

gertukoa eta herriarena zelako, herria ordezkatzen zuelako, eta ez errege 
honen edo bestearen nahia.

Sortu zirenetik, urteek aurrera egin ahala, hiriak, herritarrak 
biltzetik, lurraldea biltzera pasa ziren Gipuzkoa sortuz, berriro ere 
elkarrekin bizitzea hobe zela pentsatuz, bideak eginez, zubiak 
eraikiz, gure arteko harremanak eta joan-etorriak errazago eta 
askatasunean egin ahal izateko. Gure ibilbidea bukatu ez delakoan 
gaude. Herritarrek nahi badute, lurralde horiek elkartzen joan 
daitezkeelakoan gaude, zerbait berria sortzeko. Bideak eginez, 

zubiak eraikiz. Historia egunero egiten da. Jarrai dezagun egiten.

Elkarrekin bizitzeko nahia
ANDONI LARRAÑAGA HiStoRiaN LizENtziaDuNa

HERRITARREK NAHI 
BADUTE, LURRALDEAK 
ELKARTZEN JOAN 
DAITEZKEELAKOAN GAUDE, 
ZERBAIT BERRIA 
SORTZEKO... ZUBIAK 
ERAIKIZ



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Eguazten arratsaldeko euri lan-
garrak ez zuen, hasiera batean, 
Mojategiko parte-hartze libreko 
saioan marka onak egiten lagun-
du –zorua bustita zegoen–. Baina 
aire zabaleko denboraldia aurre-
ra doa eta atletak dagoeneko 
sasoi puntu onean daude. Horie-
tako bat da Ibai Fernandez. 100 
metroko korrikaldia egin aurre-
tik, harmailetatik zera esaten 
zion lagun batek: "Gaur egun 
handia izan behar da, Ibai!". Eta 
Arrasatekoak baietz esaten zuen 
buruarekin, irribarrea ahoan.

Astebete lehenago, Murtzian, 
Arrasate Atletikoko inoizko ko-
rrikalari azkarrenak ez zuen saio 
ona izan. 100 metrokoan ez da 
askorik behar hanka sartzeko, 
denbora gutxian dena egin behar 
izaten delako ondo, eta Fernan-
dezek finalerdian ez zuen hamai-

ka segundoko langa gainditu 
(11.05). Hala, marka horrekin 
finaletik kanpo geratu zen, eta, 
aurreratu moduan, eguaztenean 
kendu zuen arantza: "Ez nuen 
halakorik espero, irteeran ez 
naiz-eta batere fin ibili", adiera-
zi zuen saio amaieran. Ikusteko 
dago, baina, federazioak zer egi-
ten duen eguazteneko markekin, 
epaileek arazoak izan zituzten-eta 
kronometroarekin.

Kalitatezko entrenamendua 
Atleta batzuendako, gutxieneko 
markak ontzeko lan-saioa izan 
zen eguaztenekoa. Beste batzuek, 
berriz, entrenamendu moduan 
hartu zuten arratsaldea: "Nor-
malean baino tentsio handiagoa-
rekin entrenatzeko balio izaten 
dute halakoek, kalitatezko en-
trenamendu modura", zioen Ma-
len Ruiz de Azuak. Izan ere, 

eguazteneko hitzorduak ez zuen 
balio nazioarteko txapelketara 
sailkatzeko; hain zuzen ere, Ruiz 
de Azuak uztailaren 21 eta 22ko 
asteburuan izango du Espainia-
ko Txapelketa absolutua, eta 
eguaztenean 4,10eko marka egin 
zuen Mojategin; aurten, segurue-
nik, kirol ibilbidea amaitutzat 
emango duen Jonathan Perezek 
4,25eko marka egin zuen; eta 
Super Amarako Mikel Campon 
izan zen pertikarekin arratsal-
deko onena (5 metro). 

Maialen Axpe, Tarragonan 
Bestalde, Maialen Axpe arrasa-
tearra Tarragonan egiten dabil-
tzan Joko Mediterraneotarako 
sailkatu da. Arrasatearrak atzo, 
eguena, iluntzean zuen pertika-
saltoko saioa, baina erredakzioa 
itxi orduko oraindik hasteke 
zeuden finalak –www.goiena.eus 
atarian dago txapelketa horren 
berri–.

Gainontzeko emaitzei dago-
kienez, Tessy Eboselek 12.9 egin 
zuen 100 metrokoan, gizonezkoen 
200 metrokoan Joseph Anthony 
Espinal izan zen onena (22.2), 
emakumezkoen 400 metrokoan 
Nerea Ircio (58.2), gizonezkoen 
800 metrokoan Ivan Legal (1.54.9), 
emakumezkoen 800 metrokoan 
Raquel Echeverria (2.19.9), gi-
zonezkoen 1.500 metrokoan Josu 
Cuadrado (4.15.8), emakumezkoen 
1.500 metrokoan Idoia Pico (4.34.6) 
eta luzera saltoan Irati Mitxe-
lena (5,96) eta Asier San Sebas-
tian (6,80).

Euriak ez zuen 
atleten lana eten
 ATLETISMOA  Mojategin egin zituzten, eguaztenean, parte-hartze libreko atletismo 
saioak. Eguraldiak ez zuen lagundu marka onak lortzen, baina atletek neurria eman 
zuten; ibai Fernandezek, esaterako, marka ondu zuen 100 metrokoan (10.74)

Asteburuan jokatu dituzte, 
Gijonen eta Murtzian, 
Espainiako Atletismo 
Txapelketak –20 eta 18 urtez 
azpikoen kategorian–, eta 
Arrasate Atletiko Taldeko 
ordezkariek azpimarratzeko 
lana egin dute. Hain zuzen, 
nabarmentzekoa da 
Eskoriatzako Alex Agirianok 
lortutako dobletea.

Salto hirukoitzean 14,73ko 
marka egin zuen eta luzera-
saltoan, 7,13koa: "Duen 
adinerako, kontuan hartzeko 
markak dira, bai Estatu mailan eta baita nazioartean ere", adierazi 
du Fernando Zufiriak. Hala, urrezko domina horiei esker Europako 
Txapelketarako txartela eskuratu du eskoriatzarrak –abuztuaren 
8an egingo dituzte txapelketak, Hungarian–. Bestetik, Eneko 
Carrascal ere birritan igo zen podiumera Murtzian; gainera, marka 
pertsonala egin zuen luzera-saltoan (7,28).

Alex Agiriano. A. ATLETIKO

Alex Agiriano Hungarian izango da

"EZ NAIZ BATERE 
ONDO IRTEN, EZ NUEN 
DENBORA ONA 
EGITERIK ESPERO"
ibai FERNaNDEz, atLEta Arrasate Atletiko Taldeko Mikel Agirre luzera-saltoan. X.U.

Jonathan Perez pertikarekin; bere azken denboraldia izan daiteke aurtengoa. X.U.

Ibai Fernandez arrasatearra, ezkerretik lehena, 100 metroko lasterketan. XABIER URZELAI
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Aloña Mendiko atleta Eritz Campos, Beñat Guridi, Igor Mugarza eta Eric Martin. X.U.

Xabier Urzelai oÑati
Hutsuneak bete asmoz leloarekin 
egingo dute, oraingo domekan, 
uztailak 1, Torreauzo krosa 
–10:30ean, Etxe Aundi jatetxe 
parean–. Abixaran emakumezko 
kirol taldeak antolatzen duen 
hirugarren edizioa izango da, eta 
aurten ere herri lasterketa an-
tolatzeko helburuak bere horre-
tan jarraitzen du, baina emaku-
mezkoen parte-hartzea sustatuz. 

Horretarako, azken edizio 
hauetan hainbat ekimen egin 
dituzte. Batzuk keinu txikiak 
izan dira; beste batzuek, berriz, 
emaitza polita eman dute: "Orain-
dik antolatzaile ez ginenean 
lasterketan atzetik joateko era-
bakia hartu genuen, horren 
azkarrak ez ziren korrikalariak 
animatzeko, eta denok eroso 
sentitzeko. Eta, horrekin batera, 
korrika egitearen onura alda-
rrikatu genuen". 

Bada, halako keinuek emaitzak 
eman dituzte; izan ere, 2013tik 
2017ra bitartean emakumezkoen 

parte-hartzea hazi egin da: 2013an 
%18koa zen emakumezkoen 
presentzia eta iaz ia %30era 
iritsi zen –egia da hazkundea, 
orokorrean, herri lasterketa 
guztietan izan dela–. Domekan 
kopuru horrek gora egiten ja-

rraitzea gurako lukete Abixara-
nekoek: "Izen-ematea aurrez 
egin daiteke, eta hainbat aban-
taila daude, gainera. Esaterako, 
prezioa merkeagoa dela –8 euro– 
eta egunean bertan ezingo dela 
taldekako modalitatean izenik 
eman. Mendizabal dendan za-
patu goizean ere izena eman 
ahal izango da, eta Herrikrosa.
eus atarian zapatu gauerdira 
bitartean ere bai".

Montes Solidarios-ekin lanean 
Kirolaren balio integratzailea 
nabarmentzeko ahaleginean, 
domekako Torreauzo krosak 
beste nobedade bat izango du, 
Arabako Montes Solidarios tal-
dearekin elkarlanean dibertsi-
tate funtzionala duten herritarrak 
kirolean murgiltzeko ahalegina 
egingo dute eta.

Lasterketari dagokionez, atle-
tek urteroko ibilbideari egin 
beharko diote aurre: 7,5 kilome-
troko lasterketa, Olatera joan-
etorria eginda.

2016ko lasterketan. I.SORIANO

'Hutsuneak betetzera' 
dator Torreauzo krosa
 ATLETISMOA  Domekan egingo dute, abixaran emakumezko taldeak antolatuta, herri 
lasterketa; emakumezkoen parte-hartzea sustatzearekin batera, dibertsitate 
funtzionala duten pertsonak kirolean murgiltzeko ekimena egingo dute

Uztailaren 14an, bizikletarekin 
harremana duten bi hitzordu 
izango dira Debagoienean.  

Batetik, Eskoriatzan Eskox-
treme mendiko bizikleta martxa 
egingo dute –08:30ean, Bolato-
kitik–. Aspalditik dute izen-ema-
tea zabalik, Kirolprobak.com-en, 
nahiz eta egunean bertan ere 
egongo den aukera izena ema-
teko. Bi ibilbide izango dituzte, 
37 eta 50 kilometrokoak.

Iluntzean, berriz, Oñatin Kan-
toikrit lasterketa egingo dute, 
22:00etan hasita. Urtero moduan, 
piñoi finkoko bizikleten laster-
keta izango da, gauez, eta zir-
kuitu erabat urbanoari hamabost 
itzuli emango dizkiote, 24 kilo-
metroko lasterketa osatuta. 

 TXIRRINDULARITZA  Hilaren 
14an, Kantoikrit eta 
Eskoxtreme probak

Asteburu honetan bertan, ekai-
naren 30ean eta uztailaren 1ean, 
Badajozen jokatuko den auto-
nomia arteko Espainiako Txa-
pelketan arituko dira Ainhize 
Barrainkua aretxabaletarra eta 
Mikel Ugarte oñatiarra. Aloña 
Mendiko eta Saltoki Trikidea-
keko kideak, hurrenez hurren, 
Euskal Selekzioarekin arituko 
dira.

Aurten lau alditan irabazi du 
txapela Barrainkuak, 23 urtez 
azpiko mailan. Euskadiko txa-
pelduna da duatloi eta triatloi 
esprint distantzian. Bestalde, 
Ugarte bigarren geratu zen Es-
painiako Triatloi Txapelketara-
ko sailkatzeko Aguilar de Cam-
pon egindako proban.

 TRIATLOIA  Barrainkua 
eta Ugarte Espainiako 
Txapelketara doaz

Joan den asteburuan jokatu 
zuten, Tuñan (Asturias), Espai-
niako Enduro Openeko bosgarren 
eta azken proba, eta bertan lor-
tutako puntuei esker Markel 
Uriartek lortu du Opena poltsi-
koratzea, elite mailan.

Aretxabaletakoa lider iritsi 
zen egutegiko azken hitzordura, 
baina gertu zuen bigarren sail-
katu Alvaro Garcia, bien artean 
28 puntuko aldea baino ez zegoen 
eta. Uriarte lehenengo postu 
hori defendatzeko gauza izan 
zen, eta Tortosan (Katalunia), 
La Adradan (Avila), Montefaron 
(Coruña), Cuencan eta Tuñan 
(Asturias) egindako lanari esker 
jantzi du txapela aretxabaleta-
rrak.

 ENDUROA  Markel 
Uriartek irabazi du 
Espainiako Opena

1.500 metrotako emakumezkoen lasterketa, taldea apurtu berritan. X.U.

Malen Ruiz de Azua, pertika gainditzeko bidean. 4,10 egin zuen. X.U.

Ibai Fernandez arrasatearra, ezkerretik lehena, 100 metroko lasterketan. XABIER URZELAI
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Seminarioko aretoko ateak irai-
lera bitartean itxita, herriko 
askotariko txokoak agertoki 
bihurtuko ditu Bergarako Uda-
lak; eta, urtero moduan, Espoloia 
Berumuga musika zikloaren 
erdigunea izango da. "Hala izan 
da beti eta halaxe izango da 
aurten ere; garai batean, kioskoan 
izaten ziren kontzertuak, eta, 
dagoeneko kioskorik ez badago 
ere, toki berean dagoen karpa 
izango da agertokia", azaldu du 
Kultura zinegotzi Maite Agirrek.

Orain arteko aldietan moduan, 
uztaileko egubakoitzetan, 
22:00etan hasita eta doan, publi-
ko guztiarentzako izango dira 
lau kontzertuak.

Kalitate handia, formatu txikian 
2000n ekin zion Udalak musika 
beltza oinarri duen zikloa anto-
latzeari eta 2011 ezkero Beru-
muga izena du. Gaztelupeko 
Hotsak diskoetxekoen laguntza-
rekin osatu dute egitaraua: 
"Euskal Herrian jazza eta, oro-
korrean, musika beltza oinarri 
duten jaialdiak egiten dira, eta 
guk eskaintzen duguna ere bide 
beretik doa, formatu txikiagoan 
bada ere, baina goi mailako ka-
litatearekin. Hortaz, Bergaran 
aurkituko duzuena da punta-
puntako musikarien gertuko 
emanaldiak jaialdi handietan 
horren erraz lortzen ez den pu-
blikoarekiko gertutasunarekin", 
dio Gaztelupeko Ubane Uzinek.   

Bertakoak eta atzerrikoak 
Jatorri eta formatu askotariko 
taldeak gonbidatu dituztela gai-
neratu du Uzinek: "Lautik bi 
taldetan emakumeak dira buru. 
Lehenengoan, Ingalaterratik 
datorren Shirley Davisek zazpi 
laguneko taldea izango du lagun; 
dantzan egiteko sekulako ikus-
kizuna eskaintzen dute. Euskal 
Herrian ohikoa ez den funk 
doinuak ekarriko ditu Bilbotik 
The Cherry Boppers taldeak, 
bigarrenean. Jaialdi handietan 
ibiltzen den Ash Grundland 
izango da hirugarrenean. Orain 
da hura ekartzeko unea, izen 
handia hartzen ari da eta; eta 
azkenean ere ikuskizun ederra 
bermatuta dago".  

Kultura zinegotzi Maite Agirre, Gaztelupeko Hotsak-eko Ubane Uzin eta Kultura teknikari Edurne Korta, Espoloian. JOKIN BEREZIARTUA

Egubakoitzetan, musika 
beltzari lekua Espoloian
bergarako udalak, Soraluzeko gaztelupeko Hotsak diskoetxearekin elkarlanean, 
berumuga musika zikloa abiatuko du datorren astean; uztaileko egubakoitzetan 
doako kontzertuak izango dira, orain arte moduan, Espoloian entzungai –karpan–

Shirley Davis & The 
Silverbacks 
Uztailaren 6an, soul estilo 
purua afrobeat ukituekin 
osatutako doinuek hartuko 
dute Espoloiko agertokia. 
Kasualitate batzuen eraginez 
sortutako egitasmoa da: 
Tucxone Records argitaletxeko 
ordezkariek Shirley Davis 
ingelesa kantuan entzun, eta, 
haren ahotsarekin txundituta, 
Davisi euren zigiluarekin bat 
egiteko proposatu zien.

The Cherry Boppers
Uztailaren 13an, 2004an Bilbon 
jaiotako zazpikotea izango da. 
Erritmo afroamerikarrak 
jazzarekin eta soularekin 
nahastu eta hedatzeko asmoz 
sortutako taldeak ibilbide 
emankorra du: lan asko 
argitaratu dituzte, eta emanaldi 
asko eskaini Frantzian, 
Alemanian eta Herbehereetan. 
For dancers only lan 
berriarekin helburu zehatza 
dute: publikoa dantzan jartzea.

Ash Grunbald Band
Uztailaren 20an, Australiako 
rock-and-blues musika eszenan 
izen handia duen artista power 
trio formatuan izango da 
Espoloian jotzen hirugarrena. 
Hamabi urtean bederatzi disko 
argitaratzea bada Grunbalden 
ibilbidearen erakusle garbia. 
Ahots zakar eta sakonarekin, 
eta itxitako errepertorio barik, 
inprobisazioaren jeinutzat eta 
rock-blues psikodelikoaren 
maisutzat dute adituek.

Welma Powell & Bluedays
Uztailaren 27an, Ameriketako 
Estatu Batuetako artistak, 
oraingoan ere Bluedays taldea 
lagun duela, kaleratu berri 
duen bigarren lana aurkeztuko 
du. Chicagoko blues elektrikoa 
du Powellek ezaugarri nagusi, 
adiera bat baino gehiagoko 
hitzekin osatutako abestietan. 
Adituen esanetan: "Indarra, 
karisma gainezka, abesti 
hunkigarriak eta itzelezko 
presentzia taularen gainean". 

Aurtengo musikari gonbidatuak
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'Handia': Bai 
Euskarari Laguna 
Egubakoitzean banatu zituzten Bai 
Euskarari sariak, Tabakaleran egin 
zuten ekitaldian. Handia filmeko 
zuzendariek, Aitor Arregik eta Jon 
Garañok, Bai Euskarari Laguna 
saria jaso zuten, antolatzaileen 
esanetan, "euskal kultura eta 
zinemaren industria etengabe 
hazteko lan egiteagatik". Fideslan 
enpresak eta Talleres Mitxelenak 
ere sari bana eskuratu zuten.

BAI EUSKARARI ELKARTEA

Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Bergarako margolarien elkar-
teko kide askok dute ohitura 
Euskal Herriko txoko ezberdi-
netan egiten dituzten Sketchcrawl 
ekimenetan parte hartzeko –ka-
leko marrazketa topaketa–. Orain 
dela hiru urte, Baionan egin 
zuten ekitaldira joan ziren Ber-
garakoak, eta Beart-eko presi-
dente Karlos Galarragak dio han 
sortu zela bi margo taldeen ar-
teko elkarlana. "Batak bestearen 
herrian erakusketak egiteko 
aukerak aztertzen hasi ginen, 
eta honako hau dagoeneko hi-
rugarrena da".

Margolariek kudeatutako aretoa 
Bergarakoen moduan, Baionako 
margolariek ere Udalaren la-
guntza dute euren jardunerako. 
"Kasu bietan, Udalak utzitakoak 
dira elkarteen egoitzak, baina 
funtzionamendua ez da bera; 
hau da, gurea margotzeko edo 
lanerako txokoa da eta eurena, 
berriz, erakusketa aretoa da. 
Hortaz, Baionako margolariek 
kudeatzen duten galeria da Des 
Corsaries, eta ez galeria komer-
tziala; arratsaldeetan izaten da 
zabalik. Alde zaharreko etxe 
zahar batean dago, AEK euskal-
tegiaren ondoan. Areto txukuna 
eta atsegina da, beirate handi 
bat du, argiztapen ona du".

23 lan: askotarikoak 
Ekainaren 16an zabaldu zuten 
erakusketa eta uztailaren 7ra 
bitartean izango da dira Berga-
rakoen lanak ikusgai. "Tekni-
kari dagokionez, askotarikoak 
daude: akuarelak, olioak  eta 
akrilikoak dira gehienak; baina 
badaude hiru dimentsioko hain-
bat artelan ere. Irudiei dagokie-
nez ere, askotariko estilokoak 
daude: abstraktuak, erretratuak 
eta paisaiak. Azken horietan, 
txoko asko daude margotuta: 
Bergarakoak, gehienbat, baina 
badira Baionakoak ere".

Inauguraziora Bergarako lagun 
talde bat joan zen, eta "egun-
pasa ederra egin zuten mugaren 
bi aldeetako margo taldekoek"; 
harrezkero, sare sozialen bitar-
tez ari dira erakusketaren ibil-
bidea jarraitzen. "Astean hirutan, 
margolanen argazkiak igotzen 
dituzte Facebook kontura; eta 
erakusketa harrera ona izaten 
ari dela kontatu digute. Uztai-
laren 7an beste egun-pasa bat 
egingo dugu elkarrekin, eta or-
duan zehaztuko ditugu irailean 
Aroztegi aretoan egingo duten 
erakusketaren gainerakoak". 

Beart elkarteko kideak eta lagunak Baionako erakusketaren inaugurazioan. BEART

Beart-ekoen margolanak 
Baionan daude ikusgai
baiona ttipian dagoen Des Corsaries galerian bergarako margolarien elkarteko 23 
artistek egindako lanen bilduma uztailaren 7ra arte ikus daiteke; trukean, bergarako 
aroztegi aretoan erakusketa egingo dute, irailean, baionako margo taldekoek 
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Deba. Guztiz berritua 
dagoen apartamentua 
salgai edo alokagai. Gela 
bat, sukalde-jangela-
egongela eta komuna 
ditu. Trastelekua prezioan 
barne. Igogailua, berokun-
tza elektrikoa eta leiho 
bikoitzak dauzka. Bikote 
batendako egokia da. 30 
metro koadro. Telefonoa: 
659 41 90 54 

 103. ERRENTAN EMAN
Calpe (Alacant). Aparta-
mentua ematen da erren-
tan hondartzatik 100 
metrora. Egongela, bi 
logela, sukaldea, komuna 
eta terraza. 655 74 57 97 

Donostia. Etxebizitza 
ematen da errentan Gro-
sen. Abuzturako. Lau 
pertsonarendako. Hondar-
tzatik bost minutura. Te-
lefonoa: 609 47 86 91 

Trastelekua Bergaran. 
Trastelekua ematen da 
errentan Matxiategi 14an. 
Hilean 50 euro. Telefonoa: 
607 69 49 93 

104.ERRENTAN HARTU
Antzuola. Etxebizitza 
errentan hartuko nuke. 
605 72 52 93 

Bergara edo Arrasate. 
Etxebizitza behar dut 
errentan. Bi edo hiru lo-
gelakoa. Berdin da jantzi 
barik badago edo igogai-
lurik ez badu ere. Telefo-
noa: 632 77 35 38 

Bergara. Etxe bila nabil 
Bergaran. 450 euro ordain 
ditzaket. 684 14 95 54 

Bergara. Etxebizitza har-
tuko nuke errentan. Tele-
fonoa: 696 84 19 51 

 105. ETXEAK OSATU
Logela Arrasaten. Arra-
saten logela ematen da 
errentan. 659 05 53 65 

 3. LOKALAK

303. ERRENTAN EMAN

 4. LANA

401. ESKAINTZAK

Elgeta. Abuztuaren 4tik 
irailaren 4ra, zaintzaile bat 
beharko genuke pertsona 
nagusi bat zaintzeko. 
Etxean bertan bizi izateko. 
Ahal bada euskalduna. 
677 30 58 45 (Amaia) 

 402. ESKAERAK
Arrasate. Esperientzia 
handia duen neska umeak 
eta nagusiak zaintzeko eta 
etxeko lanak egiteko ger-
tu. Berehala hasteko 
prest. 618 03 65 02 (Ele-
na) 

Arrasate. Nagusiak zain-
tzen, garbiketan eta etxe-
ko lanak egiten jarduteko 
gertu nago, 13:00etatik 
aurrera. 632 83 32 44 

Arrasate. Neska gertu 
orduka nagusiak zaintze-
ko. 632 93 19 94 

Arrasate. Neska gertu 
zerbitzari moduan lan 
egiteko. 667 88 69 79 

Arrasate. Zaintza lanak 
egingo nituzke zapatuko 
15:00etatik domekako 
20:00etara bitartean. 
Telefonoa: 632 48 38 91 

Bergara. Etxebizitza 
behar dut errentan. Pre-
sazkoa da, oraingo etxea 
laga behar dut-eta. Tele-
fonoa: 695 33 23 07 

Debagoiena. Emakume 
a r d u r a t s u a  g e r t u 
15:00etatik aurrera nagu-
siak zaintzeko zein atariak 
eta etxeak garbitzeko. 
Orduka eta asteburuetan 
ere bai. Esperientzia eta 
erreferentziak ditut. Tele-
fonoa: 631 86 83 69 
(Glenda) 

Debagoiena. Emakume 
arduratsua gertu nagusi 
eta umeak zaintzeko edo-
ta garbiketan aritzeko. 
602 82 64 15 

Debagoiena. Emakumea 
gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Etxean bertan bizi 
izaten, orduka eta baita 
gauetan ere. 602 09 36 
01 

Debagoiena. Emakumea 
nagusiak zaintzeko gertu. 
Etxean bertan bizi izaten 
edota gauetan. Telefonoa: 
602 32 76 80 

Debagoiena. Emakumea 
prest orduka pertsona 
nagusiak zaintzeko. Te-
lefonoa: 685 22 54 01 

Debagoiena. Emakumea 
prest orduka pertsona 
nagusiak zaintzeko. Te-
lefonoa: 667 96 92 05 

Debagoiena. Erizaintzan 
eskarmentua duen neska 
nagusi eta umeak zain-
tzeko. Baita garbiketan 
aritzeko ere. Etxean ber-
tan bizi izaten, orduka zein 
asteburuetan. Telefonoa: 
688 62 52 20 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen 
jarduteko gertu. Sozisa-
nitario titulua daukat. 
Orduka zein gauez. Baita 
ospitalean ere. Interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 634 84 41 94 

Debagoiena. Gizona ger-
tu atari, taberna edo 
etxeen garbiketak, bana-
ketak, baserri lanak, 
etxeak hustu, nagusiei 
lagundu edota bestelako 
lanak egiteko. Autoa dau-
kat. 632 77 35 38 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
atari eta abarren garbike-
tan lan egingo nuke. Te-
lefonoa: 632 79 91 43 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen zein gar-
biketan lan egingo nuke. 
Baita etxean bizi izaten 
ere.747 74 47 06 

Debagoiena. Nagusi zein 
umeak zaintzen eta gar-
biketan jarduteko gertu 
nago. Etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. Tele-
fonoa: 602 32 02 68 

Debagoiena. Nagusi zein 
umeak zaintzen eta gar-
biketan jarduteko gertu 
nago. Orduka edo egu-
nean zehar. 675 61 78 92 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu, baserri lanak egin 
edo bestelako lanetarako 
prest. 685 22 54 01 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu nagusi eta 
umeak zaintzeko edota 
garbiketan aritzeko. Inte-
resatuok deitu zenbaki 
honetara: 632 72 01 19 

Debagoiena. Neska ger-
tu arratsaldetan edo as-
teburuan orduka nagusiak 
zaintzeko. Baita ospita-
lean ere. Geriatria titulua 
eta autoa dauzkat. Tele-
fonoa: 600 00 51 60 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusi eta umeak 
zaintzeko. Baita garbike-
tan aritzeko ere. Etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
zein asteburuetan. Tele-
fonoa: 634 04 52 39 

Debagoiena. Neska ger-
tu nagusi eta umeak 
zaintzeko. Baita garbike-
tan aritzeko ere. Etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
zein asteburuetan. Tele-
fonoa: 688 85 82 06 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka lan egiteko 
nagusiak edo umeak 
zaintzen. Etxean bertan 
bizi izaten edo orduka, 
baita ospitalean egoteko 
ere. 662 02 45 80 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaindu edo gar-
biketa lanak egingo nituz-
ke. Baita etxean bertan 
bizi izaten ere. Telefonoa: 
612 20 77 57 

Umeak zaindu. June 
naiz, HUHEZIko Lehen 
Hezkuntzako ikaslea eta 
uztailean umeak zaintzea 
gustatuko litzaidake. Te-
lefonoak: 688 84 99 79 
edo 610 49 43 48 

Umeak zaindu. Neska 
euskalduna Bergaran 
uztailean umeak zaintze-
ko prest. 656 32 17 37 

Zaintzailea. Emakume 
arduratsua gertu pertsona 
nagusiak zaindu, etxeko 
lanak egin eta abarreta-

rako. Pertsona helduak 
zaintzeko tituluarekin. 
Disponibilitate guztiare-
kin. Interesatuok deitu 
telefono honetara: 602 05 
56 27 

 7. ANIMALIAK

703. EMAN
Katakumea. Hiru hilabe-
teko katakume emea 
ematen da opari. Gorria 
eta zuria da. Interesatuok 
deitu telefono honetara: 
637 52 89 83

 Txakurkumeak. Arao-
tzen arratoi-txakurku-

meak ematen dira opari. 
Hilabete dute. Interesa-
tuok deitu telefono hone-
tara: 616 01 40 17 edo 
615 00 69 35 

 8. DENETARIK

804. HARTU
Trikitixa. Gure alaba triki-
tixa ikasten ari da eta ezin 
diogu bat erosi. Baten 
batek trikitixaren bat era-
biltzeari utzi badio, gure 
alabarendako hartuko 
genuke. Eskerrik asko. 
Interesatuok deitu telefono 
honetara: 653 01 95 78 

 805. TRUKATU
Fardel berrerabilgarriak. 
Jaio berriendako fardel 
berrerabilgarriak trukatu 
edo erosiko nituzke. Mila 
esker. Telefonoa: 615 73 
45 53 (Ione) 

  805. TRUKATU
Txistua Bergaran. Ber-
garan plastikozko karpe-
ta txuri bat galdu genuen 
maiatz erdialdera. Ba-
rruan txistu bat du. Nor-
baitek aurkitu badu deitu 
mesedez ondorengo te-
lefonoetara: 618 79 36 45 
edo 645 70 39 45

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea Saldu/Errentan. 
 Lokala Saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra Saldu/alokatu. 
 animaliak/Saldu. 
 Denetarik/Saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

ARETXABALETA
Goiaran

erretegia errentan 
ematen da.

Erabat berritua.
657 79 24 86

Ile-apaintzailea
Berrirekitzera 

doan ile-apaindegi 
baterako 

esperientziadun 
pertsona behar da.

637 03 61 95
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 29 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Zapatua, 30 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Domeka, 1 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Astelehena, 2 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Martitzena, 3 FERNANDEZ: Musakola / 943 79 22 26
Eguaztena, 4 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguena, 5 SANCHEZ ALVAREZ: Santa Marina 32 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 29 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Zapatua, 30 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 8
Domeka, 1 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 8
Astelehena, 2 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Martitzena, 3 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguaztena, 4 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguena, 5 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 29 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 30 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 1 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 2 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 2
Martitzena, 3 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 2
Eguaztena, 4 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 5 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)
2018ko abenduaren 31ra arte:
IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

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

(22:00etatik 09:00etara)
2018 osoan:
MOZOS: Iparragirre 2  
943 76 12 15

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK

Jose Felix Agirre Bengoa. Arrasaten, 19an. 63 urte.
Mikel Biain Zanguitu. Oñatin, ekainaren 21ean. 43 urte.
Kontxita Egaña Arozena. Bergaran, 21ean. 95 urte.
Felipe Altuna Egidazu. Bergaran, ekainaren 22an. 88 urte.
Joaquin Suarez Rodriguez. Oñatin, 22an. 89 urte.
Kontxi Etxebarria Aspe. Arrasaten, 23an. 94 urte.
Pilar Agirre Sirena. Arrasaten, ekainaren 24an. 92 urte.
Iñaki Cid Freitas. Bergaran, ekainaren 24an. 54 urte.
Manuela Gutierrez Lopez. Arrasaten, 26an. 85 urte.
Jesus Jauregi Castro. Bergaran, ekainaren 26an. 73 urte.
Modesto Barrutia Bideburu. Arrasaten, 27an. 92 urte.
Jose Ignacio Garitaonandia Portillo. Aramaion, 
ekainaren 27an. 81 urte.

HiLDAKOAK

ESKER ONA

Aramaion, 2018ko ekainaren 29an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko ekainaren 27an hil zen, 81 urte zituela.

Jose Ignacio 
Garitaonandia Portillo

ESKER ONA

Arrasaten, 2018ko ekainaren 29an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2018ko ekainaren 27an hil zen, 92 urte zituela.

Modesto
Barrutia Bideburu

OROigARRiA

zure kuadrilla.
Oñatin, 2018ko ekainaren 29an.

Lagunen lagun eta guztion gidari.
gure bizitzan izar distiratsu eta alaia.

Faltan botako zaitugu.
 

"Nigan sinesten duenak, nahiz eta hil, bizi egingo da
eta niregan sinesten eta bizi dena, ez da inoiz hilko".

-goian bego-

2018ko ekainaren 21ean hil zen.

 Mikel
Biain Zanguitu

OROigARRiA

Eskoriatzan, 2018ko ekainaren 29an.

Maitasuna ez da inoiz itzaltzen,
eta inoiz itzaltzen ez delako,

une oro gure oroimen eta bihotzean zaitugu.

2017ko uztailaren 1ean hil zen, 71 urte zituela.

Jesus
Cortazar Garro

uRTEuRRENA

Aurrez esker on bertaratuko zareten guztioi. 
 Oñatin, 2018ko ekainaren 29an.

Urak dakarrena,
urak darama,

zuk emandakoa,
gurekin gelditzen da.

—
urteurreneko meza Oñatiko Mikel Deunaren Eliza Nagusian izango da, 

zapatuan, ekainaren 30ean, 19:00etan.

Antonio Villarren alarguna

2017ko uztailaren 3an hil zen, 86 urte zituela.

Ana Mari
Irazoqui Belasti

OROigARRiA

Bergara igeri Elkartea.
 Bergaran, 2018ko ekainaren 29an.

 Besarkada bat familiari une latz hauetan.

Bergara igeri Elkarteko lehen entrenatzailea

2018ko ekainaren 26an hil zen, zestoan, 73 urte zituela.

Jesus
Jauregi Castro

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker 

ona goiena Paperean eta goiena.eus-en: 176 € /  goiena 

Klubeko bazkideendako 156 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.
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tXutXu-MutXuak

5

4

1

6

3
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7

3. Beart-ekoak, Baionan
Bergarako artistek ikasturtea bukatutzat 
eman dute, eta, hori ospatzeko, Baionara 
irteera egin zuten.

6. Abel Barriola, Oñatiko pilotariekin
Aloña Mendiko pilotariek denboraldi 
bukaerako ospakizuna egin zuten, Abel 
Barriola gonbidatuen artean zutela.

7. Ezkontza festa ospatuko dute
Leire Arregik eta Santi Muiñok Arrasaten 
ospatuko dute. "Izan zoriontsu, eta ondo ibili 
Japonian, familiaren eta lagunen partetik".

5. Azken entrenamendua elkarrekin
Aloña Mendi txirrindularitza saileko ziklista 
guztiek elkarrekin egin zuten azken irteera. 
Markel Irizarren laguntza izan zuten.

4. Kintoak, Euskaraldiarekin
2001ean jaiotako eskoriatzarrek 
Euskaraldiaren murala ipini zuten kultura 
etxearen alboko paretan.

2. Euskal Ikasleen Orkestra Gaztearekin
Maitane Suinaga eta Uxue Garitano 
bergararrek entseguak egin dituzte Bilboko, 
Gasteizko eta Donostiako kontzertuetarako.

1. Mizpirualdekoak, Altsasura
Hango egoitzak gonbidatuta, egun-pasa 
ederra egin zuten. Egoiliarrekin batera, 
boluntarioak ere egon ziren. 

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo kintada 
egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
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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Urte
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; 
hiru bide dituzu:

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.

zoRioN aguRRak

aRRaSatE
Luken eta Jon
Ekainaren 20an, 
urtebetetzea. Zorionak, 
Luken eta Jon! Oso 
ondo ospatu zuen 15. 
eta 12. urtebetetzeak 
San Joanetan!

aRRaSatE
Gorka Maria Seco
Ekainaren 24an, 25 
urte. Zorionak, tio 
Gorka! Disfrutatu zure 
egunaz San Juan jaien 
giruaz, ostien ospatuko 
dogu-ta etxeko giruan! 
Besarkada handi bat 
etxeko danen eta, 
bereziki, Juleren eta 
Alaiaren partetik.

bERgaRa
Julen Oruna Martinez
Ekainaren 24an, 3 
urte. Zu zara gu denon 
argia! Segi horrela, 
txapeldun! Asko maite 
zaittugu!

oÑati
Julen Orueta Diez
Ekainaren 23an, 3 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Primeran 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Patxo potolo bat, 
familia osoaren 
partetik!

oÑati
Maddi Zubeldia 
Arrese
Ekainaren 29an, 6 
urte. Zorionak, Maddi! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean. Patxo handi 
bat, etxeko danon 
partetik.

oÑati
Helene Olalde 
Agiriano
Ekainaren 29an, 10 
urte. Zorionak, bihotza! 
Oso ondo pasaizu 
zeure egune! Muxu 
pila bat, etxeko guztien 
partetik.

oÑati
Laiatz Altube
Ekainaren 27an, 5 urte. 
Urte askotako, politt 
hori! Jarraitu zaren 
moduko xalada izaten. 
Muxu asko aitatxoren, 
amatxoren eta 
hainbeste maite duzun 
Lexuriren partetik.

aREtXabaLEta
Ane Miren Zabala 
Ibarra
Ekainaren 27an, 37 
urte. Zorionak eta oso 
ondo pasatu zure 
egunean! Muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik. Bereziki 
Agate, Kerman eta Inar.

bERgaRa
Iker Bolibar Amor
Ekainaren 26an, 9 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Dagoeneko bederatzi 
urte! Primeran pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta muxu handi bat, 
etxeko guztien partetik!

oÑati
Aratz Idigoras lopez
Ekainaren 25ean, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun, jada zazpi 
urte! Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta besarkada potolo 
bat, familia osoaren 
partetik!

oÑati
Ane Buquete Diaz de 
Gereñu
Uztailaren 1ean, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Egun zoragarria pasatu 
dezazula espero dugu, 
maitte zaittugun 
danok. Milaka muxu 
zuretzat!

aRRaSatE
Maider Barandiaran 
Garai
Ekainaren 30ean, 3 
urte. Zorionak, 
poxpolintxo! Alaitasun 
eta bizi poz horrekin 
jarraitu dezazula beti! 
Zoragarri zaude eta 
izugarri maite zaitugu.

aRRaSatE
Ekain Rodriguez 
Sanzberro
Ekainaren 30ean, 4 
urte. Zorionak, 
Ekaintxo! Iratiren eta 
Aimarren partetik.

bERgaRa
Markel Larrañaga 
Fernandez
Ekainaren 30ean, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Oso ondo 
pasatu zure egunian, 
etxekoen partetik. 
Patxo potolo bat.

bERgaRa
Elene Contreras 
Arakistain
Ekainaren 29an. 
Zorionak, Elene! Bost 
urte bete dituzu, 
maitxia. Patxo eta 
besarkada handi bat, 
familiakoen eta, batez 
ere, Juneren partetik. 

bERgaRa
Pello Garitano 
Mendibil
Ekainaren 29an, 79 
urte. Zorionak, Pello! 
Ondo-ondo pasatu 
urtebetetze eguna. 
Muxu handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

aREtXabaLEta
Magali Arriola Uralde
Uztailaren 3an, 4 urte. Zorionak, printzesa! Zure 
lehenengo merendola gertu dago laguntxo 
guztiekin ospatzeko. Primeran pasatu zure eguna 
eta muxu erraldoi bat, etxeko guztion partetik.

aRRaSatE
Izadi Balanzategi 
Robledo
Uztailaren 3an, 
urtebete. Zorionak 
printzesa!  Ondo 
pasatu zure eguna! 
Aitatxo, amatxo, 
amama Kontxi, tia 
Maitane, Dobi eta Sua.

aRaMaio
Lur Agirre 
Arriolabengoa
Uztailaren 3an, 3 urte. 
Zorionak, sorgintxo! 
Primeran pasatu zure 
egunien. Patxo 
handi-handi bat, 
etxeko danon partetik! 
Pilo bat gure zaitxuau!

bERgaRa
Iraia Igarza Gimbert
Uztailaren 1ean, 11 urte. Zorionak, Iraia! Muxu 
handi bat etxekoen eta, bereziki, Juneren eta 
Ikerren partetik. Ondo pasatu zure eguna.

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako 
zorion agurrak bakarrik iragarriko ditugu.
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

ZAPATUA, 30

09:00 1 2 3  Hemen da miru

09:30 Kantari 40

10:00 Kantari 39

10:30 1 2 3  Hemen da miru

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Jaiak: San Juanak

13:00 48 ordu

13:30 Hurretik: Jose Ramon 
Vitoria

14:00 Amaia DJ

14:30 Tolosaldeko hiru 
tontorrak

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 48 ordu

16:30 Kantari 40

17:00 Kantari 39

17:30 Amaia DJ

18:00 48 ordu

18:30 Asteko errepasoa

19:15 Osoko bilkura: Oñati

20:00 Kantari 39

20:30 Amaia DJ

21:00 Jaiak: San Juanak

22:00 Osoko bilkura: 
Bergara

DOMEKA, 1

09:00 1 2 3  Hemen da miru

09:30 Kantari 39

10:00 Kantari 40

10:30 1 2 3  Hemen da miru

11:00 Jaiak: San Juanak

12:00 Asteko errepasoa

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Jaiak: San Juanak

15:00 Osoko bilkura: 

Bergara

16:30 Jaiak: San Juanak

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 Osoko bilkura: Oñati

19:00 Amaia DJ

19:30 Kantari 39

20:00 Kantari 40

20:30 Jaiak: San Juanak

21:00 Hurretik: Jose Ramon 

Vitoria

21:30 48 ordu

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Osoko bixlkura: 

Bergara

EGUBAKOITZA, 29

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Onein

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Hurretik: Jose Ramon 
Vitoria

13:00 Kantari 38

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Tolosaldeko hiru 
tontorrak

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Onein

17:00 Albisteak

17:15 Amaia DJ

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Kantari 37

19:30 48 ordu

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hurretik: Jose Ramon 
Vitoria

21:30 Amaia DJ

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Jaiak: San Juanak

48 ORDUAN GAINDITU BEHARREKO ERRONKA
‘48 ordu’ Egunena, 21:30

GOIENA

ESKORIATZAKO, ARAMAIOKO ETA ELGETAKO JAIAK
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

ASTELEHENA, 2

TORREAUZOKO 
KROSEKO IRUDIAK
‘Harmailatik’ 

21:30

ASTELEHENA, 2

HERRIETAKO JAIAK, 
AITOR AGIRIANOREKIN
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

ASTE BUKAERA

BERGARAKO OSOKO 
BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

Zapatua, 22:00/ Domeka, 15:00, 

23:00

ASTE BUKAERA

OÑATI: OSOKO BILKURA
‘Osoko bilkura’ 

Zapatua, 19:15/Domeka, 18:30

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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EGUBAKOITZA 29
ESKORIATZA San Pedro jaiak 
Zarimutzen
12:30ean, meza; ostean, luntxa eta 
trikitilarien emanaldia. Aurten, 
Jesus Maria Urrutia omenduko 
dute. 
Zarimutzen. 

ARETXABALETA Buruarinak 
egiteko ikastaroa
Ipuitantai taldeko kideak izango dira 
irakasleak. Aurrez eman behar da 
izena: ipuitantai@gmail.com-en  
edo 722 68 08 28 telefonoan.
Araba ibilbidean, 17:00etan. 

OÑATI San Pedro jaiak 
Zubillagan
19:00etan, txupinazoa eta meza;
19:30ean, barbakoa eta tola 
txapelketa, 16 urtetik 
gorakoendako; eta 22:00etan, 
umore gaua.
Zubillagan. 

ESKORIATZA Oihal akrobaziak
Erakustaldia egingo dute San Pedro 
jaietan.
Gorosarri plazan, 18:30ean.

ELGETA 'Tio Teronen semeak' 
ikuskizuna
Festamentua ikuskizuna egingo 
dute Ferixa Nagusiko jaietan.
Mendizaleen plazan, 19:00etan.

OÑATI San Pedro jaiak, 
Torreauzon
20:00etan, meza emango dute 
auzoko elizan.
Torreauzon, 20:00etan. 

ARRASATE Big bandaren 
kontzertua
Udako kontzertua egingo du 
Arrasate Musikaleko taldeak.
Monterron parkean, 22:30ean.

ESKORIATZA Niko Etxart eta 
Som Earl & Kiki Graciet taldeak
San Pedro jaietako kontzertua.
Gorosarri plazan, 22:30ean.

ELGETA Skasti taldea eta DJ 
Bull
Ferixa Nagusiko jaietako kontzertua 
egingo dute,
Gorosarri plazan, 22:30ean. 

ZAPATUA 30
BERGARA San Martzial eguna
07:00etan, letania San Martzialera, 
eta ostean, txokolate-jana.
San Martzial Bergara 07:00etan.

ANTZUOLA San Martzial jaiak 
Lizarraga auzoan
10:00etan, jaien hasiera; 11:00etan, 
plater jaurtiketarako probak; 
11:30ean, meza eta ostean, gazta 
eta ardo dastatzeak; 17:00etan, 
umeendako jolasak; 18:30ean, 
txokolate-jana; 20:00etan, 
trikitilariak; eta 21:00etan, afaria 
eta erromeria.
San Martzial ermitan.

OÑATI Berdintasun Kontseilua: 
batzar irekia
Prozesua martxan ipintzeko bilera 
herritarrendako.
Eltzian, 10:30ean. 

OÑATI Fan hemendik! eguna
12:30ean, triki-poteoa; 15:00etan, 
bazkaria; eta 19:00etan, 
manifestazioa.
Oñatin.

OÑATI San Pedro jaiak 
Zubillagan
11:00etan, haur parkea; 13:00etan, 
haurrendako toka txapelketa; 
16:30ean, haur parkea; 17:00etan, 
sega eta aizkora apustua; 
19:00etan, txorimaloak; 19:30ean, 
disko festa Gauargi taldearekin eta 
txahal errea burruntzian; 23:00etan, 
mozorro lehiaketako sari banaketa; 
eta 23:30ean, suzko erruberak.
Zubillagan. 

OÑATI Trauti eguna
Ezina ekinez egina lelopean egingo 
dute. 11:30ean, ibilbidea, itsuek 
ibiltzeko dituzten zailtasunak 
ezagutzeko; 12:30ean, Joelette 
aulkiaren aurkezpena; 13:00etan, 
luntxa; eta 15:00etan, Urbiara 
igoera.
Foruen plazan.

OÑATI 'Herrixa kantuan'
Musika Eskolak eta Txantxiku 
Ikastolak elkarrekin antolatzen 
duten kantu biraren azken saioa. 
Ostean, bazkaria egingo dute. 
Foruen plazan, 12:00etan. 

OÑATI San Pedro jaiak, 
Torreauzon
12:00etan, etxafuegoak; 13:00etan, 
poteoa; 16:00etan, mus txapelketa; 
17:30ean, Txan magoaren 
emanaldia, txokolate-jana eta 
gozokiak; eta erromeria.
Torreauzon.

ARETXABALETA 'Uhinak': DJ 
saioak
DJMister, Loreak, BRGS eta 
Galiano, Izotzeko pistan, 15:00etan; 
Gorka, BRGS eta Koldo Intermusic, 
Ezkutu tabernan, 23:00etan; eta 
Eder eta Joseba, Haizea tabernan, 
23:00etan.
Aretxabaletan.

ELGETA Jainaga eta 
Narbaizarekin erromeria
Ferixa Nagusiko jaiak. 
Mendizaleen plazan, 16:00etan.

ESKORIATZA Haurren 
danborrada
San Pedro jaietako ekintza. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

ARAMAI0 Flamenko emanaldia
Malendantza taldearen emanaldia,  
San Martin jaietan. 
Bizente Goikoetxea plazan, 
18:00etan.

ESKORIATZA Falcons de 
Vilafranca taldekoen saioa
Ohiko castell-ekiko desberdinak 
diren formak ikusteko aukera, San 
Pedro jaietan. 
Eskoriatzan, 19:30ean.

ARAMAIO Eingou taldea
San Martin jaiak. 
Bizente Goikoetxea plazan, 
20:00etan.

OÑATI Itziarren Semeak, 
Gadafiste Brothers, Broken 
Legazy, DJ Elvin Caino eta 
Gorpuzkings
Fan Hemendik! eguneko 
kontzertuak. 
Foruen plazan, 21:00etan.

ESKORIATZA 'Sagartu' ikuskizuna
Musika, antzerkia eta dantza 
bateratzen dituen ikuskizuna, San 
Pedro jaietan. 
Gorosarri plazan, 22:30ean.

ESKORIATZA San Peters Oi!, 
Mareo, Newroz eta Rude Pride 
taldeak
San Pedro jaietako kontzertua.
Santa Marina plazan, 22:30ean.

ARAMAIO Arkada Social, 
Nevadah eta WC taldeak 
San Martin jaietako kontzertua.
Txosnagunean, 00:00etan. 

DOMEKA 1
ELGETA Ferixa Nagusia
Jaietako azken eguneko azoka: 
ganadu erakusketa, artisauen 
postuak, jatekoak, edatekoak...
Mendizaleen plazan, 09:00etan.

BERGARA San Martzial eguna
09:30ean, Alborada; 11:00etan, 
meza San Martzialen; 12:00etan, 
dantzak eta aurreskua; 15:30ean, 
herri kirolak; 18:00etan, erromeria; 
eta 21:00etan, jaitsiera.
San Martzialen.

ARRASATE Errozio erromeria
10:00etan, salbe errozieroa 
Al-Andalus elkartean; 10:15ean, 
prozesioa; 10:45ean, lore-
eskaintza; 11:00etan, meza eta 
ostean, sevillanak eta Arruena 
parkeraino erromeria; eta 
19:00etan, Errozioko Amari agurra.
Arrasaten.

OÑATI San Pedro jaiak, 
Torreauzon
10:30ean, Torreauzoko 21. krosa; 
12:30ean, meza; 13:00etan, luntxa, 

eta herriko trikitilarien, dantzarien 
eta bertsolarien saioak; eta 
14:30ean, bazkaria.
Torreauzon.

SKORIATZA 'Paper margotuak: 
Ganuza etxeko ezkutuko 
altxorrak' erakusketa 
XIX. mendeko paper panoramikoak 
ikusteko aukera: 12:00-14:00 eta 
18:00-20:00. Zaharberritzea egin 
dutenek azalpenak emango dituzte. 
Gaur da ikusteko azken eguna.
Ibarraundin.

ESKORIATZA Euskal jaia
San Pedro jaietako azken eguna. 
12:00etan, musika eskolako dantza 
taldearen saioa; 12:30ean, 
talogileak eta sagardo kupelak; 
13:00etan, trikitilarien kalejira; eta 
14:30ean, bazkaria.
Fernando Eskoriatza plazan.

OÑATI San Pedro jaiak, 
Zubillagan
11:00etan, meza, eta ostean luntxa; 
12:45ean, dantzariak; 13:30ean, 
pilotari gazteen partiduak; 
16:30ean, txorimaloak; 17:00etan, 
zinta lasterketa eta mus txapelketa; 
eta 19:00etan, Olatz Salvadorren 
kontzertua.
Zubillagan.

LEINTZ GATZAGA San Martin 
eguna
Goierri auzoan dagoen ermitara 
joango dira. Bertan, meza, lauko 
txapelketa, trikitilariak eta luntxa 
egongo dira.
Goierri auzoan, 11:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiENa

OÑATI Ganbara abesbatzaren kontzertua
Uztailaren 5ean hasiko da, Hungariako Debrecen hirian, nazioarteko 
txapelketa. Harako prestatu duen errepertorioa erakutsiko du herritarren 
aurrean Aitor Biainen zuzentzen duen taldeak. 
Bihar, zapatua, Santa Anan, 13:00etan.
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OÑATI 'Oñatiko altxorrak' bisita 
gidatua
Sancti Spiritus unibertsitatea eta 
parrokia ezagutzeko aukera, 
13:00etan eta 17:00etan.
Turismo bulegoan.

ESKORIATZA Wood Strings 
taldea
Aretxabaletako rock taldearen 
kontzertua.
Inkernu tabernan, 19:30ean.

ESKORIATZA Garilak 26 taldea
San Pedro jaietako kontzertua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
22:00etan. 

ASTELEHENA 2
OÑATI Arte udalekuak: hasiera 
LHko hirugarren mailatik DBHko 
hirugarren mailara artekoendako. 
Hilaren 27ra arte.
Bidebarrietan, 10:00etan.

OÑATI Udalekuak: hasiera 
Hilaren 27ra arte egingo dituzte.
Gaztelekuan, 10:00etan.

ARETXABALETA Patroigintza 
ikastaroa: hasiera 
Hastapen ikastaroa 10:00etan 
hasiko da, eta hobekuntzakoa 
15:00etan. Hogei ordukoak izango 
dira biak ala biak.
Arkupen.

ARRASATE 'Berrikuntza soziala 
tokiko garapenean' 
Nazioarte mailan, gizarte 
berrikuntzatik abiatuta lurralde 
garapen eta eraldaketa sozialeko 
esperientzia interesgarriak 
ezagutzeko jardunaldia.
Garaian, 11:30ean.

BERGARA Pintura erakusketa 
Pedro Luis Ormazabalen bilduma 
ikusgai egongo da uztailaren 15era 
arte.
Aroztegin, 18:00etan.

OÑATI Artilea jasotzeko 
zerbitzua 
Gaur atera behar da artilea ohiko 
puntuetara: Zañartun, Murgian, 
Olabarrietan, musika eskolaren 
alboan, Araotzen eta Urrintxon.
Sei puntuetan, 18:00etatik aurrera.

MARTITZENA 3
OÑATI Pintura ikastarokoen 
erakusketa
Ainhoa Caberorekin ikastaroa egin 
dutenen bilduma. Gaur zabalduko 
dute erakusketa, hilaren 27ra arte.
Arkupen, 11:00etan.

ARETXABALETA 'Paintball'-era 
irteera
LHko bosgarren mailakoak Debara 
joango dira gaztelekuko kuboko 
arduradunekin. Gaua Hondarribian 
pasako dute.
Postetxe aurreko geltokian, 
10:30ean.

BERGARA Uretako indusketa 
arkeologikoa umeendako
2007-2009 urteen artean 
jaiotakoendako ekintza. Informazioa 
eta izen-ematea, Laboratorium 
museoan.
Laboratoriumen.

BERGARA 'Batman' pelikula
Aire libreko zinema emanaldia, 
publiko guztiarendako, euskaraz. 
Euria egiten badu, Seminarioko 
karpan.
Espoloian, 19:00etan.

EGUAZTENA 4
OÑATI Euskal artzain-txakurrak 
hezteko ikastaroa: izen-ematea 
bukatu
Gaur da izena emateko azken 
eguna: Ehate.eus/eu/ikastaroak. 
Ikastaroa hilaren 6an egingo dute 
Larrain Gain elkartearen alboan.
Larrain Gainen.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Sasoiko produktuak eta herriko 
baserritarrenak erosteko aukera. 
Pintxo-potea ere egongo da.
Oxirondon, 18:00etan.

OÑATI Gari & Maldanbera taldea
Kalean egitaraua. Estutu diskoa 
aurkeztuko du. Debalde.
Lazarraga lorategian, 19:00etan. 

ARETXABALETA 'Jule' 
antzezlana
Umorea, fantasia eta irudimena 
bateratzen dituen ikuskizuna, 

familia osoarendako, Hortzmuga 
taldearekin. Debalde.
Mitarte kalean, 19:00etan.

BERGARA 'Bergara loratzen': 
sari banaketa
Balkoirik ederrenak sarituko dituzte. 
Ekitaldi irekia.
Oxirondon, 19:00etan. 

EGUENA 5
BERGARA 'Emakume 
baserritarrak', tailerra
Emakume baserritarren bizimodua 
hobetzeko politika publikoak izango 
dituzte hizpide.
Debagaraia Landa Garapen 
elkarteko egoitzan, 10:00etan.

OÑATI Garbigune ibiltaria
Azokan ondoan jasoko dute 
herritarren materiala, egun osoan.
Azoka ondoan, 10:30ean.

ARETXABALETA 'Gatz, titiritorto 
basatia' antzezlana
Gatz taldearen ikuskizuna, 
umeendako. Autokarabana batean 
helduko dira txotxongiloak; begi 
bakarrekoak, berdek eta horiak, eta 
isats luze batekin. Debalde.
Komentuko lorategian, 19:00etan.

BERGARA 'Oparitu zuhaitz bat' 
ekimena
Deba ibaiaren arazoak, kooperatiba 
energetikoak, Fiare banku etikoa 
eta Oparitu zuhaitz bat ekimena 
izango dituzte berbagai.
Udal liburutegian, 19:30ean. 

EGUEBAKOITZA 6
BERGARA VEUS-Amics 
De La Unio De Granollers 
abesbatzaren kontzertua
Debaldeko emanaldia egingo dute.
Seminarixoan, 20:00etan.

ANTZUOLA AKE-ren urteko 
batzarra
Bazkideendako bilera.
Olararen, 18:30ean.

BERGARA Shirley Davis &The 
Silverbacks taldea
Berumuga zikloa hasteko.
Espoloian, 22:00etan. 

Tully-ren protagonista nagusia 
40 bat urte dituen emakume 
bat da. Ezkonduta dago, bi 
seme-alaba ditu eta haurdun 
dago. Semeak arazo 
emozionalak ditu, eta, alaba 
berria jaiotzean, emakumeari 
lana pilatzen zaio. Familia 
zaintzeko bizi da, eta horrek 
neke fisikoa eta emozionala 
sorrarazten dio. Pixka bat 
askeago egoteko, gauetan 
jaioberria zainduko duen neska 
gazte bat kontratatuko dute. 
Agerraldi berriak familiaren eta 
emakumearen bizitza aldatuko 
du erabat. Neska gazteak 
freskotasuna eta laguntza 
ekarriko ditu emakumearen 
bizitzara. 

Jason Reitmanek ederki 
islatzen ditu pertsonaia 
nagusiaren zalantzak, 
frustrazioa eta sentitzen duen 

bakardadea. Emakumeak bere 
buruari galdetzen dio ea 
bizitzan hartutako erabakiak 
egokienak izan diren eta 
gazteetako ilusioak bidean 
geratu ez ote diren. Charlize 
Theronek oso ondo azaltzen du 
pertsonaiaren nahasmena. 

Pertsonaia nagusia oso ondo 
marraztuta badago ere, filmeko 
beste pertsonaia batzuk, 
senarra, anaia eta koinata, 
adibidez, nahiko lauak dira. 
Bukaera partean, filmean, 
biraketa nabarmen bat 
gertatzen da. Eta biraketa hori 
sinesgarria izan zedin, gauza 
guztiek oso ondo lotuta egon 
beharko lukete. Tully pelikulan 
ez da horrela gertatzen. Ezuste 
efektuari sendotasuna falta 
zaio. Hori horrela, azken 
emaitza espero baino ahulagoa 
da.

GASTEIZ

GORBEIA

El mundo es 
suyo
Egunero: 16:30, 
20:40, 22:30.

Campeones
Egunero: 18:20.
Domeka: 11:45, 
18:20.

Superagente 
canino
Egunero: 16:40, 
18:30.

Con amor, Simon
Egunero: 20:25, 
22:30.

Jurassic world
Egunero: 17:20, 
19:50, 22:30.

Sicario: el dia 
del soldado
Egunero: 17:30, 
20:00, 22:30.

Luis y los 
alienigenas
Egunero: 16:30, 
18:20.
Domeka: 11:45, 
16:30, 18:20.

¡Que guapa soy!
Egunero: 20:10, 
22:25.

Oh! Mammy blue
Egunero: 16:40, 
18:35, 20:30, 
22:25.

Han Solo
Egunero: 17:20.
Domeka: 12:00, 
17:20.

Los 50 son los 
nuevos 30
Egunero: 20:00, 
22:30.

Sherlock 
Gnomes
Egunero: 17:20.
Domeka: 12:15, 
17:20. 

Hereditary
Egunero: 20:00, 
22:30.

A la deriva
Egunero: 16:35, 
19:30, 20:25, 
22:20.

Colmillo blanco
Egunero: 17:30.

Vengadores
Egunero: 19:20, 
22:10.0

FLORIDA

En la playa de 
Chesil
Egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
20:25, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Sicario: el dia 
del soldado
Egunero: 17:30, 

20:00, 22:30.

Superagente 
canino
Egunero: 12:00.

Luis y los 
alienigenas
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:00.

El repostero de 
Berlin
Egubakoitzetik 
domekara: 22:30.

Formentera lady
Egubakoitzetik 
domekara: 20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 22:30.

Han Solo
Egunero: 11:45.

Campeones
Egunero:12:00.

Nidos desnudos
Egubakoitzetik 
domekara: 18:15, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Arizmendiarrieta
Egunero: 12:00.

Los perros
Egunero: 18:45, 
22:30.

Casi 40
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
20:45, 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 18:45, 
22.30.

Nos vemos alla 
arriba
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

BOULEVARD

Luis y los 
alienigenas
Egubakoitzetik 
martitzenera: 
16:00, 18:00, 
20:00.
Eguaztena eta 
eguena: 16:00, 
18:00.

A la deriva
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 15:50, 17:55, 
20:00, 22:05, 
00:10.
Martitzena: 15:45, 
17:55, 22:05.

El mundo es 
suyo
Egubakoitzetik 
domekara: 19:30, 
21:30, 23:30.
Astelehenetik 
eguenera: 21:30.

ziNEMa

KRITIKA

Tully  
Zuz.: Jason Reitman. Herr.: AEB (2018). Aktoreak: Charlize 
Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass. Iraupena: 94 minutu.

Azterketa emozionala 
ANTONIO ZABALA
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Europa

Milaka eta milaka pertsonak 
eskuak lotu berri dituzte 
erabakitzeko eskubidearen 
alde 202 kilometrotan zehar.

Hamarkada batzuk atzera 
eginez, honelakoak entzuten 
ziren gure inguruan: 
"Europa demokratikoa bada, 
Euskadi onartu beharko du". 
Esaten zen ere Euskadi 
Europako hamahirugarren 
izarra izango zela. Garai 
hartan (oker), uste zen kide 
berri bakoitzeko izar bat 
gehitzen zitzaiola Europako 
banderari

Kataluniako gehiengoa 
buru-belarri ari da izar 
horren atzetik, baina Europa 
itxita dago. Juncker-ek esana 
da ez duela nahi 98 estatuko 
Europa, bideragarria ez 
litzatekeelako izango. Hori 
bada argumentu nagusia     
–Ameriketako Estatu Batuak 
50 estatuk osatzen dituzte–, 
ondo dabiltza beste estatus 
bat aldarrikatzen duten 
nazioak, ez baitira asko: 
Eskozia, Flandria, Katalunia, 
Euskadi... Horri gehitzen 
badiogu Europak 
demokraziaren erreferentea 
izan nahi duela munduan eta 
Kataluniako procés-aren 
aurka Estatuko botereak 
nola ari diren jokatzen, 
Europa aldatuko da. 
Horrantz doa historia, 
aipatutako errealitateak 
gustura sentituko diren 
mapa batera. Eta 
horretarako, kilometro asko 
egin beharko dira.

azkEN bERba

ANDER 
ETXEBERRIA

Miren Arregi aRRaSatE
Uztaila ate-joka dago, eta, horre-
kin batera, askotariko udaleku 
proposamenak, han-hemenka. 
Horietako bat da EuskarAben-
tura. Euskaldunen aktibazioa 
helburu, uztailaren 1ean Maulen 
hasi eta hil beraren 31n Getxon 
amaituko den ibilaldia. 16 eta 17 
urte bitarteko 120 gazte euskal-
dunek –zazpi herrialdetakoak 

zein diasporakoak– espedizio bat 
abiatuko dute, beraz, Euskal 
Herriko zazpi lurraldeetan ba-
rrena. Espedizioa oinez garatuko 
da, Euskal Herriko Donejakue 
bidea jarraituz. Egun bakoitzean 
ekintza desberdinak izango dira: 
museoak bisitatu, hitzaldiak, 
tailerrak, kirol txapelketak, ez-
tabaidak, astronomia hitzaldiak, 
eta abar. 

Debagoiendar bi 
EuskarAbenturan parte hartuko 
duten 120 gazte horietatik bi dira 
debagoiendarrak. Elgetako Izar 
Han Xue Irazabal eta Arrasateko 
Lorea Ibarra. 16 urteko gazte bi 
dira domekan hasiko duten hi-
labeteko esperientzia zirraraz 
itxaron dutenak. Ikastetxean jaso 
zuten biek ere egitasmoaren be-
rri eta aukera polita iruditu zi-

tzaien Euskal Herria ezagutuz 
lagun berriak egiteko. "Beste 
udaleku batzuk bilatzen ibili 
nintzen aurretik", dio Izar Han 
Xue Irazabal elgetarrak. "Hau 
oso ideia polita iruditu zitzaidan, 
euskaraz delako, eta Euskal He-
rrian delako". 

Hautaketa prozesuaz 
Aukeraketa prozesua ere berezia 
izan da, hautagaiak lan bat aur-
keztu behar izan baitu. Literarioa, 
plastikoa, musikala edo ikus-
entzunezkoa izan zitekeen. "Eus-
kara eta emakumeak gaia auke-
ratu nuen nik", azaldu du Lorea 
Ibarrak. Gai horrekin lotuta, 
ipuin bat sortu zuen arrasatea-
rrak. Gustura gelditu zen lana-
rekin eta aukeratu egin zuten, 
gainera. "Ez nuen espero eta poz 
handia hartu nuen". 

Izar Han Xue Irazabal elgetarrak 
ere gai beraren bueltako lan 
plastiko bat aurkeztu zuen, ma-
rrazki bat. Hark ere pozik hartu 
zuen hautatua izan zela zioen 
deia. "Egindako esfortzuaren 
aurrean hautatua izateak harro 
sentiarazten zaitu". 

Espedizioa hasteko bi egunen 
faltan, irrikaz eta gogotsu daude 
bi debagoiendarrak. "Gogo han-
dia daukat, proposamen berria 
da eta badakit ondo ibiliko ga-
rela. Ibilbideak gogorrak izango 
dira baina horrek ez dit beldurrik 
ematen. Zerbaitek kezkatzekotan 
hori da, ezagutzen ez dudan jen-
dearekin joango naizela", dio 
Ibarrak. Irazabalek ere kezka 
berak partekatzen ditu. "Ezagu-
nik ez dudala bertan, hori da 
kezka sor diezadaken gauza ba-
karra. Halere, lagun berriak 
egiteko polita izango delakoan 
nago. Bestelakoan, zirraragarria 
izango delakoan nago". 

Izar Han Xue Irazabal elgetarra. OLATZ YONG LIAN IRAZABAL Lorea Ibarra arrasatearra. IMANOL IBARRA

EuskarAbentura: oinez, 
Euskal Herrian barrena 
uztailaren 1ean Maulen hasi eta hilaren 31n getxon bukatuko da Euskal Herriko 
zazpi lurraldeak zeharkatuko dituen ibilaldia. Euskaldunen aktibazioa helburu, 120 
gaztek hartuko du parte espedizioan. Debagoienetik bi lagun izango dira
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