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Eneko Azurmendi DEbagoiENa
EH Bilduk 12.609 boto eskuratu 
ditu Debagoienean eta EAJk, 
berriz, 12.055. Hirugarren inda-
rra Elkarrekin Podemos izan 
da, 5.431 botorekin, eta lauga-
rrena PSE-EE, 5.085ekin.

2016ko hauteskundeekin alde-
ratuta, EH Bilduk, EAJk eta 
PSE-EEk gora egin dute boto 
kopuruan, 3.271, 2.907 eta 1.732 
boto gehiago lortuta, hurrenez 
hurren. PPk eta Elkarrekin Po-
demosek, berriz, botoak galdu 
dituzte: popularrek 625 eta al-
derdi moreak, berriz, 3.377.

Parte-hartzeak gora egin du 
nabarmen, eta %75,75ekoa izan 
da Espainia mailan –2016an 
%66,48koa izan zen–.

Emaitzak, herriz herri 
Aramaion EH Bildu izan da al-
derdi bozkatuena, boto asko 
irabazita, eta bigarren indarra 
EAJ izan da –botoek gora hemen 
ere–. Elkarrekin Podemos izan 
da hirugarren indarra. Parte-
hartzea %76,83koa izan da 
–%65,71koa izan zen 2016an–.

Antzuolan EH Bildu nagusitu 
da, EAJ bigarren eta Elkarrekin 
Podemos hirugarren. Parte-har-
tzea %79,42koa izan da, bailara-
ko handiena – 2016an, %73,52–.

Aretxabaletan EAJk jaso ditu 
boto gehien eta EH Bildu gera-
tu da bigarren. Elkarrekin Po-
demos hirugarren bozkatuena 
izan da, PSE-EEren aurretik. 
Parte-hartzea %76,32koa izan 
da –2016an %66,52koa–.

Arrasaten ere jeltzaleak na-
gusitu dira, EH Bilduk baino 99 
boto gehiago eskuratuta. Hiru-
garren indarra PSE-EE izan da 
eta Elkarrekin Podemosek 1.000 
boto baino gehiago galdu ditu. 
Parte-hartzea nabarmen igo da, 
eta %72,30ekoa izan da –2016an 
%63,36koa izan zen–.

Bergaran EH Bilduk irabazi 
du, EAJrekiko 86 botoren aldea-
rekin. Hirugarren indarra El-
karrekin Podemos izan da, 900 
boto galduta, eta PSE-EE lauga-
rren. Parte-hartzea %76,21koa 
izan da –2016an %68,62koa–.

Elgetan ere koalizio abertzalea 
izan da garaile, EAJren aurretik. 
Bi hauengandik urrun geratu 
dira Elkarrekin Podemos eta 
PSE-EE. Parte-hartzea %79,04koa 
izan da –2016an %69,12koa–.

Eskoriatzan EAJk EH Bilduk 
baino 14 boto gehiago eskuratu 
ditu. Sozialistak izan dira hiru-
garren eta alderdi morea lauga-
rren, 12 botoren aldearekin. 
%74,06koa izan da parte-hartzea 
–2016an %64,40koa–.

EH Bildu oso nagusi izan da 
Leintz Gatzagan, 85 botorekin. 
EAJk 42 eskuratu ditu. Parte-
hartzea %75,53ekoa izan da 
–2016an %71,05koa–.

Oñatin, azkenik, EH Bilduk 
irabazi du, EAJk baino 259 boto 
gehiagorekin. Biek ere boto asko 
irabazi dituzte, eta alde handia 
atera diete Elkarrekin Podemo-
si eta PSE-EEri. Parte-hartzea 
%76,60koa izan da –2016an 
%66,18koa–.

Seitan EH Bildu 
eta hirutan EAJ
Espainiako gorteetarako hauteskundeetan, Debagoieneko bederatzi herritatik seitan 
EH bildu izan da nagusi eta Leintz bailarako hiru herritan EaJk eskuratu ditu boto 
gehien; bi horiek eta PSE-EEk gora egin dute; PPk eta Elkarrekin Podemosek, behera

"ULTRAESKUINAREN 
AURREAN, ONDO 
KONEKTATU DUGU 
HERRITARREKIN"
NEREa zubia, EH biLDu

"AUTOKRITIKA ETA 
HAUSNARKETA EGIN 
BEHAR DUGU, NON 
HOBETU IKUSTEKO"
igoR uRizaR, ELkaRREkiN PoDEMoS

"ARABAN ERE 
NAGUSITU GARA, ETA 
AZPIMARRATZEKOA 
DA HORI GURETZAT"
MiREN ELgaRRESta, EaJ

"ARRASATEN 1.000 
BOTO GEHIAGO LORTU 
DITUGU; PRIMERAKO 
EMAITZAK IZAN DIRA"
oSCaR gaRCia, PSE-EE
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Alderdien balorazioak 
Nerea Zubia EH Bilduko kideak 
honela azaldu du poza: "Gipuz-
koan zein Hego Euskal Herriko 
emaitzetan gora egin dugu, eta 
horren adierazle, bitik laura igo 
dugula diputatu kopuruan eta 
bosgarrena lortzeko atean gera-
tu garela. Ultraeskuinaren au-
rrean herritarren kezkarekin 
ondo konektatu du EH Bilduk".

EAJko kide Miren Elgarrestak 
ere ez du poza ezkutatu: "Eus-
kadin bai botoetan eta bai eser-
lekuetan irabazi egin dugu eta 

horrek asko pozten gaitu. Araban 
ere nagusitu gara eta hori ere 
nabarmentzekoa da".

Igor Urizar Elkarrekin Pode-
moseko kideak uste du galduta-
koa berreskuratzeko lan egin 
beharko dutela. "Autokritika 
eta hausnarketa egin behar dugu, 
non hobetu dezakegun ikusteko".

Oscar Garcia PSE-EEko kidea, 
azkenik, "oso-oso pozik" azaldu 
da: "Arrasaten, esaterako, 1.000 
boto gehiago eduki ditugu. Eus-
kadin lortutako emaitzak pri-
merakoak izan dira, eta gai izan 

gara geneukan eskuma hori 
garaitzeko".

Bergaran, alkatetza garesti
Debagoienean gaur egun alka-
tetzak dituzten indar politikoek 
irabazi zuten domekan, Bergaran 
izan ezik. Hain justu ere, 2015eko 
maiatzeko udal hauteskundeen 
ostean egin diren hauteskun-
deetan lautik hirutan irabazi 
du EH Bilduk, boto gutxiren 
aldearekin. Horregatik, alkate-
tza garesti izango da maiatzaren 
26an Bergaran.
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Eneko Azkarate ARRASATE
34 hautesle-zerrenda aurkeztu 
dira maiatzaren 26ko udal hau-
teskundeetara Debagoienean, 
duela lau urte baino bat gutxia-
go. Izan ere, Leintz Gatzagan ez 
da zerrendarik aurkeztu; ho-
rrenbestez, hauteskundeak dei-
tu beharko dituzte sei hilabete 
barru; inor aurkeztuko ez balitz, 
gestora bat izendatuko lukete.

Arrasaten hautesleen elkarte 
bat aurkezten da: Arrasate Au-
rrera. Politika kontuetan baino 
gehiago, hirigintzan eta Arra-
sateko gorabeheretan eragiteko 
aurkeztu dute. Eskoriatzan aur-
keztuko da beste hautesle elkar-
tea: Elizateetakoa. Beste berri-
tasun bat da Bergaran Podemos 
aurkeztuko dela lehen aldiz. 
Irabazirekin batera Elkarrekin 

Podemos koalizio moduan aur-
kezteko adostasunik lortu ez eta 
banatuta aurkeztuko dira, Arra-
saten –hau ere berritasuna, 
duela lau urte banatuta aurkez-
tu zirelako–, Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan ez bezala.

EH Bilduk eta EAJk alkateak 
jarri dituzte balioan alkatetzei 
eusteko. Mikel Biainek Oñatin 
izan ezik, beste alkate guztiek 

34 alkategai,  
baina Gatzagan 
bat ere ez
Espainiako hauteskundeak atzean utzita, maiatzaren 26koak daude jomugan. Udalak 
berritzeko bozketetarako zerrendak argitara eman dituzte. Hautagai batzuen izenak 
jakinekoak ziren, baina beste batzuen kasuan izan da ustekaberik
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errepikatzen dute alkategai. 
EAJren kasuan, Arrasate, Ber-
gara, Aretxabaleta eta Eskoria-
tzakoek; EH Bildurenean, An-
tzuola, Aramaio eta Elgetakoek.

Gatzagako kasua alde batera 
lagata, EH Bildu, EAJ eta PSE-
EE dira Debagoieneko gainera-
ko zortzi herrietan zerrendak 
aurkeztu dituzten bakarrak. 
Jeltzaleek Elgetan ere bai, au-
rreko hauteskundeetan Gu Geu 
Elgeta plataformaren baitan 
aurkeztu ostean, beste indepen-
dente batzuekin batera. PPk 
hiru herritan aurkeztu ditu ze-
rrendak: Arrasaten, Aretxaba-
letan eta Aramaion, azken ho-
netan, Iñaki Ortega: ekonomia-
laria eta legebiltzarkide izana. 

Alkategai 'ospetsuak' 
Elgetan eta Aramaion zailtasu-
nak izan dituzte jeltzaleek ze-
rrendak osatzeko eta kanpoko 
alkategaiak aukeratu dituzte; 
aurpegi ezagunak erakunde 
handiagoetan: Elgetan, Aintza-
ne Oiarbide Bide Azpiegiture-
tako diputatua izango da alka-
tegaia; Aramaion, berriz, Pedro 
Elosegi, Arabako Batzar Nagu-
sietako presidentea. Bestetik, 
Oñatin, Ainhoa Galdos izango 

da alkategaia. Zinegotzi eta ba-
tzarkide izana da.

Antzuolan, alkategai moduan 
errepikatuko du Basilio Orma-
zabalek, baina herritik kanpoko 
hautagaiak izango ditu ondoan: 
Aitor Urrutia legebiltzarkide 
eskoriatzarra bigarren doa eta 
Miren Elgarresta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Berdintasuneko 
zuzendaria hirugarren. Antzuo-
lan, gainera, hiru zerrendetan 
–EH Bilduk, EAJk eta PSE-EE– 
errepikatzen dute alkategaiek.

Mikel Biainek, agur
EH Bildun, lau alkatetatik ba-
karrak ez du errepikatuko: Mi-
kel Biainek. Zortzi urte egin 
ditu Oñatiko alkate, eta Izaro 
Elortzari pasa dio lekukoa da-
tozen hauteskundeetan ere al-
katetzari eusten ahalegindu 
dadin, Bilduk azken bi hautes-
kundeak irabazi ostean. Gaine-
rako alkateek errepikatu egiten 

dute. Oñatin bezala, Arrasaten, 
Bergaran, Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan alkategai berriak, 
kasu honetan 2015ean galdutako 
alkatetzak errekuperatzen saia-
tzeko. Eskoriatzakoa da erabat 
berria: Eluska Irazu. Beste he-
rrietan, esperientzia dute zine-
gotzi moduan. 

Elkarrekin Podemos eta PSE-EE
Elkarrekin Podemosek Igor 
Urizar aurkezten du alkategai 
Arrasaten; Rafa Bernal Aretxa-
baletan; eta Salva Gonzalez 
Eskoriatzan. Bergaran, Aiert 
Lizarraldek errepikatuko du 
Irabazirekin eta Jose Maria 
Sasieta izango da Podemoseko 
zerrendaburua. 

Sozialistek lau herritan erre-
pikatzen dituzte alkategaiak: 
Arrasaten, Aretxabaletan, An-
tzuolan eta Elgetan. Arrasaten 
eta Oñatin bakarrik aurkezten 
dituzte herriko zerrendaburuak; 
gainerakoetan, kanpokoak. Be-
rritasunak: Bergaran –Alberto 
Alonso oñatiarra–, Oñatin –Ai-
tziber Fenandez oñatiarra–, 
Eskoriatzan –Anabel Legaz arra-
satearra–, Elgetan– Elias de 
Castro eibartarra–, eta Aramaion, 
Francisco Nogales gasteiztarra.

GAUR EGUNGO ZORTZI 
ALKETATIK BAKARRA 
EZ AURKEZTEN,  
MIKEL BIAIN,  
OÑATIKO ALKATEA
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Miren Arregi aRRaSatE
Arazo eta erronka sozialei irten-
bidea bilatzea. Horixe da, besteak 
beste, munduak duen egitekoe-
tako bat. Baita Debagoienak ere. 
Izan naturarekin, berdintasuna-
rekin, gizarte justuago bat erai-
kitzearekin, dibertsitatearekin, 
lanarekin zein ekonomiarekin 
lotutakoak. XXI. mendeko erron-
kei komunitatean eta koopera-
zioan erantzutea beharrezkoa 
dela diote adituek. Denen arteko 
elkarlanetik etorriko direla ir-
tenbideak, eta ez nor bere kabuz 
aritzetik. Elkarlanetik, eralda-
ketaren inpaktua handiagoa 
izango da.

Hain justu ere, helburu horre-
kin lanean dihardu 2019ko urta-
rrila ezkero Debagoiena Entzuten 
Lankidetza Sareak, Debagoienean 
eraldaketa soziala eta sistema-
aldaketa bultzatuz. Sarea des-
berdinen arteko batura da; era-
kunde eta eragile desberdinez 
osatzen da eta Berrikuntza Pla-
taforma Irekien testuinguruan 
lan egingo du. 

Gakoa metodologian
Berrikuntza Plataforma Irekien 
lan egiteko moduak emaitza onak 
ematen ari dira munduan –Peru, 
India, Kolonbia edo Quebec dira 
adibide batzuk–. Aipatuekin ba-
tera, Debagoienean martxan jarri 
dena Agirre Lehendakari Cente-
rrek nazioarteko beste erakunde 
batzuekin elkarlanean sortutakoa 
da. Eragile-sareak bultzatzeaz 
gain, dagoeneko sortuta dauden 
ekimenen indarraz baliatzea da 
bidea, jadanik existitzen den eza-
gutza aurreratua baliatuz. "De-
bagoienean hainbat ekimen be-
rritzaile daude, baina guztiz 
deskonektatuta", dio Agirre 
Lehendakaria Centerko proiek-
tuen arduradun Itziar Morenok: 
"Plataformak aukera emango die 

konektatuta egoteko, eta, aldi 
berean, kanpotik ekarritako era-
gileekin proiektu horien guztien 
eragina biderka dezakegu".

Entzun, erantzunak emateko 
Eraldaketaren bidean, gizartearen 
erronkak eta beharrak identifi-
katzea da lehen urratsa: komu-
nitatearen ahotsa entzungo da 
–zein behar dituen, zein kezka, 
zein erronka identifikatzen di-
tuen– kanal eta metodologia ez-
berdinak erabiliz, hala nola et-
nografia, big data, parte hartzea... 
Agirre Lehendakaria Centerrek 
definitutako metodologia martxan 
jartzen dabil EMUN. "Gizartea 
entzuteko fasean elkarrizketa 
sakonak eta talde eztabaidak egi-
ten dihardugu. Gizartea ahalik 
eta ondoen ezagutzeko, talde plu-
rala aukeratu dugu. Aurrerago 
beste entzute modu batzuk ere 
irekiko ditugu. ", dio Ihabar Arria-
ranek. Entzutearen eta beharrak 
identifikatzearen ondoren etorri-
ko da proiektuak bultzatzeko, 
sortzeko edo konektatzeko unea. 

Herritarren iritzia jasotzeko ariketa saio bat, Bergaran. ITZIAR LARRAÑAGA

Eraldaketa sozialerako, 
herritarrei entzuten
gaur egungo eta etorkizuneko erronkei erantzun egokiak emateko moduak ahalbidetu 
gura ditu lehen urratsak egiten diharduen Debagoiena Entzuten Lankidetza Sareak. 
Erronka horien identifikaziorako herritarrak entzuteko ariketak egiten dihardute.

DEBAGOIENEKO 
GIZARTEAK DIOENA 
"ENTZUTEKO" 
BATZARRAK EGITEN 
ARI DIRA

Bubisher elkarteak zuzendaritza 
batzordea aldatu du
Sahararen subiranotasunaren alde egiten diren 
proiektuei jarraipena emateko asmoz dago elkartea

Imanol Beloki DEbagoiENa
Sahararen subiranotasunaren 
aldeko Bubisher elkartea sortu 
zela 13 urte pasata, aurten izan 
da elkarteko zuzendaritza ba-
tzordearen aldaketa. Aurreko 
kideek lankidetza utzi dute, eta 
kide berriak lortu dituzte. Hori 
horrela, Bubisherrek Sahararen 
subiranotasunaren aldeko au-
todeterminaziorako erreferen-
dum libre eta demokratikoa 
egiteko eskubidearen aldeko 
lankidetzan jarraituko du.

"Elkarteko kide kopurua gehi-
tuz joango den esperantza dugu. 
Oso garrantzitsua da, guretzat, 
gazteen inplikazioa elkarteko 
ekintza, egitasmo eta bileretan. 
Dituzten ideia berritzaileak – 
besteoi burutik pasatzen ere ez 
zaizkigunak – transmititu ditza-
kete. Halaber, ikas bidaia eta, 
orokorrean, bertara laguntzera 
joatea oso interesgarria iruditzen 
zaigu", adierazi du Aitziber Osa 
Bubisher elkarteko kideak.

Proiektuei jarraipena emanez 
Otsailaren 27an, 43. urteurrena 
bete zen Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoa aldarri-
katu zela, eta, harrezkero, Alje-
riako basamortuan iheslarien 

kanpamentuetan eta lurralde 
okupatuetan bizi den drama hu-
manitarioa larritu egin dela 
gaineratu du Osak. "Basamortuan 
bizitzen lau hamarkada eman 
ostean, saharar herria zain dago 
oraindik, nazioarteko legerian 
onartutako autodeterminazio-
eskubidea noiz baliatuko. Aldi 
berean, urtero burutzen diren 
ekimen eta proiektuei jarraipe-
na emateko erantzukizuna har-
tzen du Bublisher elkarteak, hala 
nola Oporrak bakean, Piztu 
itxaropena eta Kanpamentueta-
ra zuzenduriko proiektuetan".

'Oporrak bakean', abian
Bubisher elkartea dagoeneko 
sare sozialetan zabaldua den 
Oporrak bakean haur sahararren 
aldi baterako harrera kanpai-
narekin hasi da, eta aurtengo 
leloa Orain bi familia ditut, bat 
Saharan eta bestea Euskal He-
rrian da. Hori horrela, programa 
horren helburu orokorra da bi 
hilabetez bada ere –uztaila eta 
abuztua– 10 eta 12 urte bitarte-
ko haurrak saharar errefuxiatu 
kanpamentuetatik ateratzea eta 
hilabete horietan izaten den 
tenperatura altuetatik babestea, 
besteak beste. 

EAJ DEBAGOIENA

Gureak lantegi berrian bisitan
Gureak Taldeak Bergaran duen automozio dibisioko lantegi berrira bisita egin 
zuten, eguenean, Elena Lete eta Maite Peña hautagai jeltzaleek. 
Instalazioetara bisita egin zuten, gertutik ezagutzeko lantegiaren 
etorkizuneko apustuak eta proiektu soziala. Hala, estrategikotzat jo zuten 
enpleguaren bidez integrazio aukerak sortzen dituen proiektu hau.



GUALBI S.L. PUBLIZITATEA      7GOIENA ALDIZKARIA  2019-05-03  EGUBAkoItzA

Oñatiko lokala goitik behera 
berritu du Gualbi Aholkularitza 
Zerbitzuak. 30 urtean pilatutako 
esperientzia oinarri, ilusio eta 
ideia berrituekin heldu nahi dio 
etorkizunari. Alfredo Losada 
arkitekto arrasatearraren gida-
ritzapean, martxoan egin dituz-
te obrak. Elkarrizketa egiteko, 
Gualbik Oñatiko Euskadi etor-
bidean duen egoitza ederrean 
hartu dute GOIENAko kazetaria 
Fernando Gutierrez Garatek, 
Maialen Telleria Rezolak, Fer-

nando Luis Gutierrez Berrojal-
bizek, Uxue Odriozola Madina-
beitiak eta Mikel Arrizabalaga 
Isastik. Lehenengoak erantzun 
die galderei.
Oñatiko egoitza goitik behera be-
rritu duzue. Oso itxura modernoa 
dauka orain. Zer egin nahi izan 
duzue?
Aldaketak bultzatuta, lokala be-
rritu nahi izan dugu, bezeroei 
zerbitzu hobea emateko eta gu 
geu ere erosoago aritzeko. Eta 
bezeroek, herritarrek, oro har, 

berehala igarri dute aldaketa, 
erakusleihoa bera kanpotik ikus-
teaz bat nabaritzen da eta. Hori 
ere nahi genuen; izan ere, Eus-
kadi etorbidea, gu gauden tokia, 
ez da Oñatiko kalerik jendetsue-
na. Hortaz, guretako, inportantea 
izan da egoitza berritu dugula 
lehen begi kolpean antzematea 
jendeak eta, era berean, beze-
roarengana gerturatzea. Kalera 
irekiago dago orain egoitza eta 
jendeak badaki Gualbi aholku-
laritza enpresa hemen dagoela.  

30 urteko ibilbidearen ostean, eza-
gunak zarete, esperientzia duzue 
eta hori bada balio garrantzitsu 
bat...
Oso inportantea da, bai. Bi egoi-
tza ditugu: Durangon eta Oñatin. 
Guretako, satisfazio handia da 
ikustea gure aholkuak oso in-
portanteak direla bezeroendako. 
Beti dugu presente bezeroaren 
interesendako onenak edo ego-
kienak diren aholkuak eman 
behar ditugula. Negozioaren 
gainetik, bezeroarekiko gertu-
tasuna eta haren interesak dau-
de, bezeroa da lehentasuna.
Nongoak dira zuen bezeroak?
Oñatikoak, batik bat, baina ez 
Oñatikoak bakarrik. Debagoie-
nean, Debabarrenean, Urola 
Garaian… hor dauzkagu eta hor 
bilatzen ditugu bezeroak. Du-
rangaldetik Debagoienerako 
ardatzean eta inguruan. Bizkaian 
baino aholkularitza zerbitzuen 
enpresa gutxiago dago Gipuz-
koan. Eta, horregatik, irekiak 
gaude gure zerbitzuak guretik 
kanpo ere eskaintzeko. Izan ere, 
aholkularitza zerbitzu gutxiago 
egotera, herritarrak batetik bes-
terako bidaietan galtzen du 
denbora paper kontuetan edo 
tramiteetan; eta guk lagundu 
nahi eta ahal diogu jendeari 
arazo horiek saihesten.  
Eta zeintzuk dira zuen bezero na-
gusiak?
Bereziki, autonomoak, enpresak 
eta partikularrak. Esate batera-
ko, orain, errenta kanpaina 
dela-eta partikular askori lagun-
tzen diogu. Lan kontuekin, erre-
tiroarekin eta pentsioekin lotu-
takoak edo familia-gaietako ahol-
kuak ere ematen ditugu. Abo-
katu bulegoetan ematen dituzten 
zerbitzuak eskaintzen baititugu; 
aholkularitza fiskalaz gain, kon-
tu ikuskaritzakoak ere bai... 
Taldean abokatuak ere baditugu, 

zerbitzu osoa da gurea. Bestetik, 
enpresetara zabaldu nahiko ge-
nuke eskaintza: Gualbik hainbat 
eskaera edo premia ase dezake 
enpresetan. 
Teknologikoki aurre-aurrean dagoen 
enpresa da zuena, hori nabari da.
Hala da, bai, halaxe nahiko ge-
nuke izatea eta horretan saiatzen 
gara. Ofizioa ere asko aldatu da 
azkenaldian eta gure bulegoan, 
esaterako, paper gutxi ikusiko 
duzu, duela urte batzuk gertatzen 
ez zen moduan. Bulegoa berri-
tzeaz aparte, bulegoa garbi edu-
kitzea eta bezeroari gauzak 
erraztea eta denbora aurreztea 
da gure nahia. Eta teknologiak 
errazten du hori. 
Webgunea ere baduzue, txukun-
txukuna eta eguneratua.
Egoitzara ezin etorri duenaren-
dako, gurekin hartu-emanetan 
jartzeko lehen moduetakoa izan 
daiteke webgunea, eta hor gu 
zer garen eta zer egiten dugun 
ondo adieraztea oso inportantea 
da. Gainera, blog bat ere badu-
gu eta eguneratzen dugu une 
oro, jendearendako interesekoak 
eta praktikoak izan daitezkeen 
edukiak eskainiz. Sare sozialak 
ere erabiltzen ditugu: Instagram 
eta Facebook.

Fernando Gutierrez, Maialen Telleria, Fernando Luis Gutierrez, Uxue Odriozola eta Mikel Arrizabalaga, Gualbiren egoitzan. 

"Egoitza berritu dugu 
zerbitzu hobea emateko"
FERNANDO GUTIERREZ GARATE GUALBI AHoLkULARItzAko GERENtEA
30 urte daroatza Gualbik aholkularitza zerbitzuak eskaintzen. oñatin eta Durangon 
ditu egoitzak. oñatikoa oraintsu berritu dute, bezeroari arreta hobea emateko

"BEZEROAREN 
INTERESAK HARTZEN 
DITUGU KONTUAN 
NEGOZIOAREN 
GAINETIK" 

"ORAIN, ERRENTA 
KANPAINA DELA-ETA 
PARTIKULAR ASKORI 
LAGUNTZEN DIOGU 
AITORPENA EGITEN" 
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Amaia Zabala DEbagoiENa
Datorren ikasturtean Lanbide 
Heziketako zikloren bat ikasi 
nahi duten ikasleek euskaraz 
ikasteko aukera zabalagoa izan-
go dute, Lanbide Heziketako 
elkarte eta erakunde publikoek 
egindako lanari esker. 

Laneki Elkarteak, esate bate-
rako, Lanbide Heziketarako 
euskarazko materiala sortzen 
du, gero eskoletan erabili deza-
ten, eta, hain zuzen ere, azken 
urte hauetan Eusko Jaurlari-
tzako Lanbide Heziketako Sail-
buruordetzatik eta hiru foru 
aldundietatik jasotako dirula-
guntzei esker, material asko 
sortu dute. Horrez gainera, 
material guztia eskuragarri 
dute ikasleendako eta irakas-
leendako www.jakinbai.eus 
webgunean. Horren harira, 
nabarmendu beharra dago ma-
terialaren eskaerak Euskal 

Herri osotik eta baita Bartze-
lonatik eta Argentinatik ere 
jaso izan dituztela. 

Kepa Altube Laneki Elkarteko 
kudeatzailearen esanetan, ikas-
leek Lanbide Heziketako zikloa 
euskaraz ikasteko aukera iza-
tearekin bi ondorio garrantzitsu 
lortzen dira: "Ikasleak lan mun-
dura euskaldunduta joatea eta  
ikasleak lan mundua euskal-
duntzea".

Eskualdeko udalen inplikazioa 
Debagoienaren kasuan, Lanbide  
Heziketa eskolak euskalduntzea-
rekiko konpromiso handia era-

kutsi dute Udalek, bost baitira 
horretara dirulaguntzak bide-
ratu dituztenak: Arrasate, Ber-
gara, Oñati, Antzuola eta Elge-
ta, hain zuzen. 

Estepan Plazaola Bergarako 
Udaleko Euskara teknikariak, 
esaterako, azaldu du urte asko 
direla Lanbide Heziketarekin 
lotutako zenbait ekimen bultza-
tzen hasi zirela: "Batez ere, ber-
tako ikasleak informatu eta 
sentiberatzeko saioak antolatu 
izan ditugu, euskara planak 
dituzten enpresetako ordezkariak 
eramanaz. Azken urteetan, La-
nekiren jarduna lagundu izan 
dugu diruz: nagusiki, Lanbide 
Heziketarako materialak euska-
ratzea".

Gaineratu du datorren ikas-
turtera begira, Miguel Altuna 
ikastetxean Lanbide Heziketako 
zikloa egiten ari direnei ikaste-
txean bertan euskara eskolak 

emateko aukera lantzen ere ari 
direla, ikastetxearekin eta Udal 
Euskaltegiarekin batera.

Debagoieneko lanbide eskolak
Kepa Altubek jakinarazi du iba-
rreko lanbide eskolek euskaraz 
ikasteko aukera "zabala" eskain-
tzen dutela: "Denera, Lanbide 
Heziketa zikloak eskaintzen 
dituzten 1.500 ikasletik 900ek 
euskaraz ikasten dute, %70ek 
inguruk, hain zuzen". 

Gaineratu du 40 ziklo  ezber-
din eskaintzen direla Debagoie-
nean, horietatik 24 D ereduan, 
6 B ereduan eta 10 A ereduan. 
"Azken bi eredu hauetara doa-
zenen artean, langabezian ge-
ratu direnak, enpresetatik da-
tozenak, kanpotik datozenak 
eta A ereduan ikasi dutenak 
daude, batez ere. Dena den, ba-
dira ordura arte D ereduan 
ikasi duten arren Lanbide He-
ziketa gaztelaniaz egitea nahia-
go dutenak, lan mundua hiz-
kuntza horrekin lotzen dutela-
ko. Ondorioz, nahiz eta ikaste-
txeek Lanbide Heziketa ziklo 
aukera zabala euskaraz eskain-
tzeko apustua egin, batzuetan 
taldeak ez dira ateratzen". 

Praktikak enpresetan euskaraz
Lanbide Heziketako ziklo gehie-
netan, bigarren mailan enpre-
setan praktikak egiten dituzte 
ikasleek, eta, Laneki Elkartearen 
datuen arabera, 2018/2019 ikas-
turtean Debagoieneko enprese-
tan praktikak egiten ari diren 
ikasleen %72, hau da, 352 ikas-
le, euskaraz ari dira egiten.

Izan ere, Kepa Altuberen esa-
netan, Laneki Elkartearen hel-
burua ez da soilik ikasleek eus-
karaz ikastea, baita praktikak 
eta ondoren lan ere euskaraz 
egitea eta horretarako baliabi-
deak izatea". 

"Gipuzkoako Foru Aldundiak 
ikasleek praktikak enpresetan 
euskaraz egiteari ere bultzada 
handia eman dio azken urtee-
tan, eta horretara konprome-
titzen diren enpresentzat diru-
laguntzak bideratu dituzte. 
Gipuzkoan 100 enpresatik gorak 
hartu dute parte programa ho-
netan eta Debagoienean hama-

bost batek", argitu du Kepa 
Altubek.  

Gaineratu du Laneki Elkarteak 
praktikak euskaraz egiteko gidak 
ere prestatzen dituela ikaste-
txeentzat eta enpresentzat: "Ha-
rrera nola egin, prozedurak eta 
euskara sustatzeko baliabideak 
lantzen ditugu, besteak beste, 
gida horietan". 

Lan munduak erdalduna iza-
ten jarraitzen al duen galdetzean, 
berriz, hauxe dio Altubek: "Egoe-
ra aldatzen ari da, enpresa kon-
turatu baita euskarazko zerbitzua 
emateak balio erantsia duela 
eta gero eta gehiago dira euska-
ra planak egiten, bikain ziurta-
giriak ateratzen edota kontra-
tazio irizpideetan euskara kon-
tuan hartzen ari diren enpresak. 
Debagoienean enpresa horieta-
ko asko ditugu, gainera: Elay, 
Fagor, Ulma Aita Menni eta 
Matz-Erreka, esaterako. Baina 
egia da oraindik ere asko gera-
tzen dela egiteko eskualde eta 
sektore batzuetan".

Bestalde, Laneki Elkartearen 
datuen arabera, plan duala, hau 
da, ikasi eta lan batera egiten 
duten ikasleen %89 ari dira eus-
karaz egiten; 60 ikasle, zehazki.

Aretxabaletako Lanbide Heziketa Eskolan automozio ikasleak euskaraz ikasten. AMAIA ZABALA

352 IKASLE ARI DIRA 
IBARREKO 
ENPRESETAN 
EUSKARAZ 
PRAKTIKAK EGITEN

DEBAGOIENEAN 1.500 
IKASLETATIK 900EK, 
HAU DA, %70EK, 
EUSKARAZ IKASTEN 
DUTE

Oñatiko Zuazola-Larraña 
Ikastetxeak, esaterako, 
Lanbide Heziketako erdi 
mailako hiru ziklo 
eskaintzen ditu, hirurak D 
ereduan: Mekanizazioa, 
Mantentze Lan 
Elektromekanikoa eta 
Natur Ingurunean Gorputz 
eta Kirol Ekintzen Gidatzea.  

Enpresetako praktikei 
dagokienez, ikasleen %80k 
euskaraz egiten dituzte, 
eta, plan Dualaren bitartez, 
hau da, lana uztartuz, 
ikasten ari diren ikasle 
guztiak ere euskaraz ari 
dira. Estibaliz Gonzalez 
Oñatiko Lanbide Heziketako 
ikasketaburuaren esanetan, 
"bailaran nahiko erraza da 
lanean euskaraz egitea; 
batez ere, ULMA eta 
Mondragon 
kooperatibetako 
enpresetan".

Ziklo guztiak 
euskaraz 
Oñatin

Lanbide Heziketa, 
euskalduntze bidean 
Lanbide Heziketako elkarteei eta erakunde publikoei esker euskaraz ikasteko gero 
eta aukera zabalagoa eskaintzen dute ikastetxeek; Debagoienean, esaterako, 900 
ikasle ari dira euskaraz ikasten eta enpresetan euskaraz praktikak egiten, berriz, 352
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Amaia Zabala aRRaSatE
EHUko Ekonomia eta Enpresa 
Fakultateko Imanol Basterretxea, 
Iñaki Heras-Saizarbitoria eta  
Aitziber Lertxundi irakasleek 
eginiko ikerketa baten arabera, 
giza baliabideen kudeaketa eta 
politika Fagor Etxetresnak koo-
peratibaren gainbeherako fak-
toreetako bat izan zen. Koope-
ratiben bazkideen ondorengoek 
lehentasuna izatea langileak 
hartzeko politikan, absentismo 
tasa gero eta handiagoa, pro-
dukzio sistema taylorista eta 
alderantzizko nagusitasun hie-
rarkia aztertu ditu EHUko iker-
keta taldeak. Ikerketaren asmoa, 
"huts egin duen esperientzia 
beste batzuentzat baliagarria 
izatea" dela azaldu dute; alegia, 
"Fagor Etxetresnak kooperati-
baren arrakasta enpresa asko-
rentzat ikasbide izan zen mo-
duan". Finantza ekonomia sai-
leko eta lantaldeko Imanol 
Basterretxea irakasleak eman 
ditu ikerketaren gaineko xehe-
tasunak.
Ikerketa askotan aztertu dute Fa-
gorren porrota, baina zuek, lehen 
aldiz, kooperatibak izan zituen giza 
baliabideen politikak aztertu ditu-
zue. Zergatik ikerketa hau? Zerk 
bultzatu zaituzte horretara? 
Kooperatiben inguruan ikertzen 
aritu gara ikerketaren hiru au-
toreak urteetan zehar, Iñaki 
Heras-Saizarbitoria, Aitziber 
Lertxundi eta hirurok, eta inte-
resgarria iruditu zitzaigun Fa-
gorren porrota analizatzea. 
Ikerketa sakona eta interesgarria 
egin genuen, eta orain, ikerketa 
honen zati bat, giza baliabideen 
politikekin zerikusia duena, 
hain zuzen, Human Resource 
Management aldizkarian argi-
taratu da eta hortik etorri da  
ikerketaren oihartzun guztia.
Ikerketan, porrot horren arrazoiak 
lantzen dira; zure ustez, antzeko  
beste enpresentzat porrota saihes-
teko baliagarri izan daiteke anali-
si hau? 

Bai, baliagarria izan daiteke 
antzeko enpresentzat, Fagorren 
moduan ez amaitzeko zer ez 
duten egin behar ikusteko. Izan 
ere, beti da interesgarria beste 
batzuen hanka-sartzeen berri 
izatea eta, era berean, haien 
porrotaz ikastea. Baliagarria, 
beraz, dudarik gabe. 
Langileak hartzeko politika nepo-
tista edota absentismo tasa gero 
eta handiagoa zela azpimarratzen 
du ikerketak. Zertan oinarritu za-
rete ondorio horretara iristeko?
Enpresak berak egiten zituen 
absentismoaren bilakaeren 
analisiak, asetasun inkestak 
edo asebetetze inkestak anali-
zatu ditugu. 1995etik 2013ra 
bitarte egindako absentismoa-
ren barne analisiak lortu di-
tugu; horren ondorioz, absen-
tismo-indizeak urte hauetan 
guztietan izan duen joeraren 
berri izan dugu, hilabetez hi-

labete negozio unitate ezber-
dinetan. Datu horiek ikusita, 
Fagor Etxetresnak kooperati-
baren lanpostu ezberdinetan 
egondako jendeari, absentis-
moaren eboluzioaren zergatiak 
galdetu dizkiogu. Ondorioz, 
absentismoaren bikoizketaren 
eta kolektibo ezberdinetan ab-
sentismo-indizea ezberdina 
izatearen arrazoiak ere anali-
zatu ditugu.
Ikerketarako, Fagorren 20 urte bai-
no gehiago zeramaten eta koope-
ratibarekin lotura zuten 25 lagune-
kin elkarrizketak egin dituzue. 
Erraza izan da hauek lortzea? 
Jendeak prestutasuna zuen? 
Denetarik egon da, baina, oro-
korrean, bai.
Zuzendaritzako kide izandako ba-
tzuekin ere bildu zarete, ezta? 
Bai, zuzendaritza maila ezber-
dinetako kide izandako jendea-
rekin bildu gara eta hauek ere, 

orokorrean, prestutasuna era-
kutsi dute.
Zein izan da ikerketa honetatik 
atera duzun ondorio pertsonal na-
gusia?
Bazkideen aukeraketa prozesu 
honetan profesionaltasun maila 
handiagoa eskatu behar dela, 
pertsona bat bazkide bihurtzen 
dugunean epe luzerako bihurtzen 
baitugu bazkide, hamarkada 
askotarako. Izan ere, nahiz eta 
gaur egun pertsona horrek bu-
rutzen duen lanpostuak treba-
kuntza askorik ez eskatu, ez 
dakigu hemendik hogei edo 
hogeita hamar urtera bazkide 
horrek nolako prestakuntza eta 
trebakuntza mailak eduki behar-
ko dituen. Ondorioz, garrantzi-
tsua dela bazkide guztiei gu-
txiengo prestakuntza bat eska-
tzea. Horretaz gain, erakunde 
kooperatibetako kontseilu errek-
toreak ere gehiago profesiona-
lizatu beharra daude. Egia da 
edozein kooperatibistak eduki 
behar duela aukera kontseilu 
errektorean egoteko, baina, ho-
rretaz gain, kontseilari indepen-
denteez baliatzea komeni zaie 
kooperatibei.
Zer dira kooperatiba independente 
delako horiek?
Legeak kooperatibei ahalbidetzen 
dien aukera bat da; hain zuzen, 
kooperatibek nahi badute kon-
tseilari independenteak izenda-
tu ditzakete. Egun, errektore 
kontseiluan bi errektore inde-
pendente onartzen dira, baina 
etorkizunean, lege berriari esker, 
lau ere onartuko dira. 
Eta zein izan ohi da kontseilari hauen 
profila? 
Kontseilari independente hauek 
profesionalak edo adituak izan 
ohi dira, finantza edo marketin 
arloetan gaitasuna eta ezagutza 
daukaten pertsonak, hain zuzen. 
Horrela, kontseilu errektoreko 
beste pertsonei, bazkideei, la-
gundu ohi die, zuzendariek kon-
tseilu errektoreari proposatzen 
dizkioten estrategiak profesio-
naltasunez ebaluatzeko, esate 
baterako.
Kooperatibetako kontseilu errek-
toreetan ere profesional edo aditu 
gehiago egotearen onurak nabar-
mentzen dituzu orduan?
Bai, dudarik gabe, kontseilu 
errektoreetan profesionaltasun 
handiagoa egotea oso onuraga-
rria izan daiteke etorkizunari 
begira kooperatibarentzat. Iker-
keta honetatik ateratzen dudan 
ondorioa da aholku bat koope-
ratibentzat.

Imanol Basterretxea, ikerketaren egileetako bat. UPV/EHU

"Fagorren porrotetik 
ikas dezakete enpresek"
IMANOL BASTERRETXEA EHu-ko FiNaNtza EkoNoMia SaiLEko iRakaSLEa
Fagor Etxetresnak kooperatibaren porrota kontratazio politika nepotistarekin eta 
absentismoarekin lotu du EHuko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko ikerketa batek

"1995ETIK 2013RA 
EGINDAKO 
ABSENTISMOAREN 
BARNE ANALISIAK 
LORTU DITUGU" 

Amaia Zabala DEbagoiiENa
Goieskolak, Debagoieneko Eus-
kal Eskola Publikoen Elkarteak,  
ikastetxe publikoetako irakasle 
guztientzat formakuntza saioak 
antolatu ditu maiatzerako.

Formakuntza saioak maiatza-
ren 8an eta 14an izango dira, 
arratsaldez, Arrasate Institutuan.

Maiatzaren 8an, asteazkena
Bigarren Hezkuntzako esperien-
tziak partekatzen, digitalizazioa 
izeneko formakuntza izango da 
maiatzaren 8an Arrasate Insti-
tutuan, 15:30ean. 

Formakuntza saioa hasteko, 
Hirubide BHI Irungo ikastetxe-
ko  Iñigo Gebarak eta Aloña 
Agirrek Luberri esperientzia: 
oinarritutako digitalizazio pro-
zesua hitzaldia eskainiko dute. 

Jarraian, Oñatiko Zuazola 
-Larraña BHI ikastetxeko lagu-
nek Digitalizazioa: Energia 
proiektu digitala hitzaldia eskai-
niko dute.

Azkenik, eguneko formakun-
tza saioa amaitzeko, Arrasate 
BHI ikastetxeko kideek Digita-
lizazioa: Proiektu digitala hitzal-
dia eskainiko dute.

Maiatzaren 14an, asteartea
Jardunaldi hau ere Arrasate 
Institutuan izango da eta 
17:00etan hasiko da. Lehenik eta 
behin, Eskoriatzako Luis Ezeiza  
herri eskolako esperientziaren 
berri izango dute bertaratutako 
irakasleek, Aniztasuna eskolan 
hitzaldiaren bitartez. 

Jarraian, Oñatiko Herri Es-
kolako lagunek, beraien espe-
rientzian oinarrituz, Hiruelea-
niztasuna lantzen hitzaldia es-
kainiko dute.

Maiatzaren 14ko formakuntza 
saioak amaitzeko, Angiozarko 
eskolako kideek eskola txikien 
inguruko ikuspuntua azalduko 
diete bertaratuei, Eskola txikitik 
ekarpena egin nahian hitzaldia-
ren bitartez.

Formakuntza 
saioak 
irakasleentzat 
maiatzean
goieskolak antolatu ditu 
eta ikastetxe publikoetako 
irakasle guztiei daude 
zuzenduta horiek

"KONTSEILARI 
PROFESIONAL 
INDEPENDENTEAK 
ONURAGARRIAK DIRA 
KOOPERATIBENTZAT"
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Enpresa-sorkuntzari dagokionez, gehienetan abangoardiako 
sektoreetan pentsatu ohi dugu, enpresa berriak sortzeko aukera 
gehiago egongo balira bezala: adimen artifiziala, big data, robotak, 
droneak, auto elektrikoa edota autonomoa, bio-ingeniaritza... Zer 
egin asko dago sektore hauetan, noski. Bezeroentzat balio berriak 
sortzeko aukera handiak. Baina ez ditzagun gutxietsi sektore 
tradizionalagoetan edota helduagoetan dauden aukerak. Sektore 
bat heldua dela kontsideratzeko hainbat urtetako ibilbidea eduki 
behar du, bertan lehian ari direnek merkatuan posizio finkoa izan 
ohi dute eta beren negozio ereduak, berriz, egonkorrak. Asko dira 
ezaugarri hauek betetzen dituzten sektoreak: finantzak eta 
aseguruak, hezkuntza, ehungintza, automobil industria, logistika, 
eraikuntza, turismoa, aholkularitza... Ba, sektore hauetan ere 
enpresa berriak sortzeko aukerak oso ugariak dira. Berrikuntza 
eta aldaketara aukera asko ematen dituzte, beren izaera 

tradizionalarengatik, hala nola 
lan egiteko moduan, erabilitako 
teknologian, bezeroarekin 
duten harreman motan...

Horretarako, lehen egitekoa 
bezeroa ondo ezagutzea da; 
haren beharrak eta nahiak 
aldatzen doaz eta horrek aukera 
berriak sortu ditzake. Bezeroen 

gaitasun ekonomikoa eta gizarteko joerak aldatzen doaz etengabe; 
produktu eta zerbitzuak eskaintzerakoan ezaugarri berri hauek 
kontuan hartzeak merkatuan espazio berriak sortzen ditu.

Bestalde, sektore bakoitzean balioa sortzeko prozesua ondo 
aztertzea ere ariketa oso erabilgarria da. Sektoreko produktu eta 
zerbitzuak ekoizteko hainbat pauso eman behar izaten dira. Gero 
eta ohikoagoa da enpresa bat ekoizpen pauso bakar batez 
arduratzea. Pauso horiek denak ez dira erabat efizienteak izaten, 
beti dago zer hobetua. Efizientzia falta handiena dagoen pausoak 
aukera onak ematen ditu enpresa berriak sortzeko. Teknologiaren 
erabilerarekin, negozio eredu berritzaileak sortuz, produktu eta 
zerbitzuen ezaugarriak egokituz, merkatuan lekua egin daiteke 
eta enpresa martxan jarri. Askotan, ordea, harrigarria dirudien 
arren, aukera berri hauek ikusten dituztenak ez dira sektorean 
bertan aspaldidanik lanean jarduten ari diren enpresak. Sektorez 
kanpoko pertsonak izan ohi dira begirada berri baten bitartez 
aukera horiek aurrera ateratzeko gai.

Ekintzailetza 
sektore helduetan 

zabaLik

LANDER BELOKI

BEZEROAREN BEHAR 
ETA NAHIAK ALDATZEN 
DOAZ ETA HORREK 
AUKERA BERRIAK 
SORTU DITZAKE

Testosterona

JAKES GOIKOETXEA
HttPS://LabuR.EuS/1PiLL

'bERRia'-N aRgitaRatua

Kolpe, muga, umiliazio... bat 
gehiago Caster Semenya 
atleta hegoafrikarraren 
kontra.

TAS Kirola Arbitratzeko 
Epaitegiaren arabera, 
Semenyak botikak hartu 
beharko ditu bere berezko 
testosterona maila jaisteko, 
edo, bere testosterona     
maila naturalarekin 
lehiatzekotan, probaz aldatu, 
mugatutako proben barruan 
baitaude korrika egin ohi 
dituenak. 

Hori guztia bere gorputzak 
emakumeetan ohikoa dena 

baino testosterona gehiago 
sortzen duelako, eta horrek 
abantaila ematen diola uste 
dutelako, azterketa    
zientifiko bakar batean 
oinarrituta.

Semenya emakumea da. 
Hala esan du behin eta 

berriro. 
Hala ere, kirol    

erakundeek auzitan jarri  
izan dute haren emakume 
izaera. 

Azterketa umiliagarriak 
egin izan dizkiote. 

Lehiatzea debekatu ere bai.
TASek, funtsean, IAAF 

Nazioarteko Atletismo 
Federazioak ezarritako mugak 
babestu ditu. 

Onartu du "baztertzaileak" 
direla, baina baita 

"beharrezkoak, arrazoizkoak 
eta proportzionalak" ere, 
emakumeen kirolean lehia 
garbia bermatzeko. 

Lehia garbia? 
Goi mailako zenbat 

kirolariren lorpenak 
oinarritzen dira haien 
abantaila fisiko, fisiologiko 
edo genetikoetan?

Hori ez da eztabaidaren 
funtsa, ordea.

Izan ere, kirol erakunde eta 
agintari jakin batzuek, 
testosteronaz gainezka, 
nahiago dute errealitatea 
haien mugetara eta 
sailkapenetara egokitu, haiek 
errealitatera egokitu 
beharrean. 

Noizko testosterona mugak 
haientzat?

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz
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Imanol Beloki DEbagoiENa
Gipuzkoako Ehiza Federazioak 
antolatuta, ehizaren aldeko 
manifestazioa izango da domeka 
honetan Donostian. 12:00etan 
hasiko da ibilbidea, Antiguako 
tuneletik, eta Diputazioaren 
egoitza dagoen Gipuzkoa plazan 
amaituko da.
Zer aldarrikatuko duzue? 
Euskadin ehiza bai lelopean 
irtengo gara Donostiako kaleetan 
barrena. Instituzio publikoekiko 
dugun egoera deserosoa da, eta 
kontaktu gutxi daukagu Foru 
Aldundiarekin. Hala, utzikeria 
dago beraien partetik, eta mahai 
baten bueltan instituzioko kideak, 
baserritarrak eta ehiztariak 
jartzea eta akordioetara iristea 
da gure asmoa.
Zer dela-eta utzikeria hori?
Nork daki. Lehen, Ehiza Federazioa 
arduratzen zen baserritarrek 
jasaten zituzten kalteak baloratzeaz 
e t a  o r d a i n t z e a z .  G e r o , 
Diputazioaren esku jarri zen, eta 
ez dute ardurarik hartu, ez dute 
ez balorazio, ez ordainketarik 
egin. Basurdeen kuadrilletakook, 
gainera, greban jarraitzen dugu, 

eta arazo larriak gertatzen ari 
dira basurdeekin, adibidez. Ez 
dago ehiza larriko hitzarmenik, 
herrigunera gerturatzen dira 
basurdeak… eta airean utzi dituzte 
aurrera begira handitzen joango 
diren arazo hauek guztiak.

Ehiztariok dituzuen arauak ere 
lau haizetara zabalduko dituzue 
domekan, ezta?
Dekalogo bat osatu dugu, eta hauek 
dira aldarrikatzen ditugun hamar 
aginduak: harro sentitzen gara 
ehiztariak garelako, eta ehiza 

gure bizitzeko modua da; denon 
eskura dagoen ehizaren alde 
egiten dugu; ehizak landa-
eremuak zaindu, aberastasuna 
sortu eta ekonomia suspertzen 
laguntzen du; askatasunez eta 
bakean egin nahi dugu ehiza; 
50.000 euskal hiritar biltzen dituen 
taldearekin, gertuagokoa eta 
s e n t s i b i l i z a t u a g o a  d e n 
administrazioa nahi dugu; 
ekologisten eta animaliazale 
bortitzen eraginpean ez dagoen 
administrazio librearen alde; 
ehiztariok ere bozkatzen dugu; 
ehiztari taldeentzako errespetua 
eskatzen dugu eta stop esaten 
diegu sare sozialetan egiten diren 
irain eta mehatxuei; ehiza ekintza 
arautua eta legala da, eta, horrez 
gainera, eskubidea ere bai; ehiza 
biodibertsitatea bultzatzen duen 
ingurumen kudeaketarako 
baliabidea da.
Autobus zerbitzua jarri duzue 
bertara joateko? 
Hiru autobus joango gara 
bailaratik: 55 pertsonako bat 
Eskoriatzatik; Arrasateren eta 
Oñatiren artean beste autobus 
bat –55 pertsona–; eta Bergaratik, 
65 pertsona. Horrez gain, autoz 
joango direnak ere badaude. 
Gainera, gure aldarrikapenaren 
alde egiteko, Ehiza Federazioak 
ordainduko du autobusaren joan-
etorria. Ez soilik ehiztari edo 
federatuei, baita ehiza egiteko 
eskubidea sostengatzen duten 
familia eta lagunei.

Gerardo Cantera, Eskoriatzako Aldaype ehiza eta arrantza elkartean. JOSU BILBAO

"Instituzio publikoekiko 
dugun egoera deserosoa da"
GERARDO CANTERA aLDaYPE EHiza Eta aRRaNtza ELkaRtEko kooRDiNatzaiLEa

bERbagai

Bergarako 
txosnetako 
egitaraua gertu
Puntaik Punta jaia da 
asteburuan Eskoriatzan eta 
ostean etorriko dira 
eskualdeko lehen jai 
nagusiak: Bergarako Pazkoak. 
Jai guztietan bezala, musika 
izango da osagai 
nagusietakoa. Txosnetan, 
esaterako, egitaraua osatzen 
ari dira pixkanaka eta izen 
batzuk ziurtatu dituzte: Izaki 
Gardenak, Joseba Irazoki eta 
lagunak, Urgatz, Crim, Egurra 
ta Kitto, Laket… Horretaz 
gain, DJ MTR disko jartzailea, 
Ttek! elektrotxaranga… Eta 
etorriko direnak. Ikusten 
denez, denetik eta onetik.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Intxortako 
borrokalariak 
gogoan

2007-04-24

Azken urteetan, 1936ko 
apirilaren 24ko hura, 
Intxortako frontea erori eta 
tropa faxistak Elgeta hartu 
zirenekoa, gogora ekartzen 
dute Elgetan. Joan zen 
domekan egin zuten. Duela 12 
urte hartako hartan ere 
Intxortako atea-n elkartu 
ziren, domekan bezala. 200 
lagunetik gora batu ziren. 
Orduko gudariak, milizianoak 
eta beste borrokalariak 
omendu zituzten, ikurrin, 
Bigarren Errepublikako 
bandera eta besteren artean. 

Hau bE baDogu!

Game of  Thrones telesailaren 
3. atalak markak hautsi ditu. 
Izan ere, historiako telesailik 
txiokatuena –52 milioi txio– 
eta atalik txiokatuena 
bilakatu zen astelehenean, 7,8 
milioi txiorekin.

@markGasteiztarra: 
"Oraindik ez baduzu 
#GameofThrones-eko azken 
kapitulua ikusi, jaitsi 
pertsianak ikusten hasi 
aurretik...".

@ibansinuo: "Azken 
kapitulua historiako 
pirateatuena. 250.000 
erabiltzaile artxiboa jaisten".

Telebistaren historiako 
atalik txiokatuena

Pasa den domekan izan ziren 
Espainiako Gorteetarako 
hauteskundeak, eta #A28 
traola izan da erabiliena:

@boligorria: "Pedro 
Sanchezek laranja bat jan 
dezake imintziorik egin gabe. 
Hauteskunde osteko paktuak 
eta telesailek Espainiako 
politikarekin dauzkaten 
diferentziak... #A28".

@inakigaldosira: "Ze gutxi 
hitz egiten ari garen UPNko 
bi diputatuei buruz, 
matematiketan izan dezaketen 
jokoa kontuan hartuta #A28".

Espainiako 
hauteskundeen ostea

#Maiatzak1 eta #M1 traolak 
izan dira erabilienak eta 
asteazkenean, batez ere, 
askotarikoak izan ziren 
erabiltzaileen mezuak:

@AitorServier: "Klase 
borrokak, Euskal Herrian, 
nazio-askapenerako 
borrokaren forma hartzen du. 
#TxanponetikPoliedrora 
#Maiatzak1".

@FeministokZ: "Euskal 
Herriko mugimendu feminista 
antikapitalista delako! 
#Maiatzak1 Gora emakume 
langileon borroka!".

Maiatzaren Lehena 
hizpide izan da sarean
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Agur eta ohore, Yolanda

ARANTZA LANDALUZE 
aRRaSatE

Yolanda, ingurumenaren aldeko 
ekintzailea izan zinen, inork ez 
bezala erreka garbien alde egin 
zenuen. Baikorra zinen, denon 
ongizatearekin konprometitua, 
gure errekako zaborra garbitzen 
ibiltzen baitzinen, eta ez zenuen 
arazorik erreka barreneraino 
sartzeko, plastiko zati zailena 
ateratzeko. Hala ikusi zintudan 
behin, errekako zuhaixka eta 
zaborra garbitzen duen Udaleko 
lantaldearekin lanean: bota 
altuekin errekan sartzen, inor 
sartzen ez den tokira, uretara 
jausitako zaborra jasotzen.

Denok zikintzen dugun erreka 
garbitzen jarraitu zenuen zure 
kabuz. Pertsona gutxik duten 
konpromisoa, leialtasuna eta 
ausardia erakutsi zenuen, 
komunitate guztiari emaniko 
zerbitzu anonimoa, 
ingurumenaren degradazioaren 
aurrean pasibo agertzen den 
jendarte horri. 

Yolanda, mundu hobe batekin 
amesten zenuen eta errekari 
beldurra galdu zenion, eta, 
espero gabe, uraren indarrak 
berarekin eraman zintuen. Uste 
dut badagoela jende asko lan 
egiten duela modu boluntarioan 
mundua eraldatzeko; hala ere, 
Udalak eta erakundeek askoz 
gehiago egin dezakete gai hau 
hobetzeko: hondakin gutxiago 
sortzeko kanpaina gehiago egin 
daitezke edota litxarreria 
poltsak, zigarrokinak-eta 
lurrera ez botatzeko 
sentsibilizazioa landu. 

Gure ingurua zaintzeko 
konpromisoa izan behar dugu, 

gutxiago zikinduz eta denon 
artean denona dena zainduz, 
Yolandak egiten zuen moduan. 
Erreka garbitu beharko genuke 
urtero bere omenez, planeta 
garbiago baten alde bizia eman 
duen pertsona gogoratuz. 
Yolanda, hau eta gehiago 
merezi duzu, eredu izan zara 
guretzat. Mila-mila esker, agur 
eta ohore.

Seminarioko patixuan 
aparkalekurik ez!

LARRAITZ URIBESALGO, ANNE LOPEZ 
ZUBIA, NEREA BARRENETXEA 
LAZKANO, MIREN URDANPILLETA 
URKIDI, MADDI OSINAGA ZUBIA, IDOIA 
LETE EZENARRO
'PatiXuaN aPaRkaLEkuRik Ez' 

taLDEaREN izENEaN

bERgaRa

Aranzadi Ikastolako guraso eta 
Bergarako herritar moduan 
Udalari eskatzen diogu 
Seminarioko aparkalekuaren 
proiektua bertan behera utzi 
dezala, eta, horretarako, 
aribidean dagoen obraren 
esleipena etetea.

1. Ikastolako patixuan halako 
tamainako obra bat egitea 
ezinezkoa da gure seme-alaben 
segurtasuna, ongizatea eta 
hezkuntza baldintza duinak 
errespetatuz.

2. Lur azpiko aparkalekuaren 
zulaketa lanek, Ikastolako 
eraikinetik metro gutxira, gure 
seme-alaben osasuna eta 
segurtasuna larriki 
baldintzatuko dituzte –garabiak, 
kamioiak, eraikinaren 
egonkortasuna, eta abar–.

3. Eskola eremuan halako 
obra bat ez da bateragarria 
irakaskuntza baldintza 

egokiekin –zaratak, bibrazioak, 
hautsak, eta abar–. Seme-alabak 
eguneko ordu asko legeak 
aurreikusten dituen zarata 
mugen gainetik egongo lirateke. 

4. Proiektu honek Aranzadi 
Ikastolaren egunerokoan duen 
eragina kontuan izanda, uste 
dugu Ikastolaren kezkak ez 
direla kontuan hartu, ez 
proiektua aurrera eramatea 
erabakitzeko orduan, ezta 
etorkizunerako eremu hau 
definitzeko orduan ere. 

5. Seminarioko aparkalekuak 
guztiz baldintzatuko du 
Bergarako mugikortasun 
eredua etorkizunean, 
erdigunera auto gehiago 
erakarriko dituelako, eremu 
horretan dauden trafiko 
arazoak eta horri lotutako 
kutsadura eta zaratak 
areagotuz. Seminarioko patioak, 
Ikastolako hezkuntza eta jolas 
patio erabileraz gain, herriko 
haur eta gazte guztien 
aisialdirako leku aproposa 
beharko luke eta hau ez da 
bateragarria ingurunean 
trafikoari lotutako arriskuak, 
zarata eta kutsadura handituz.

6. Bergarako herritar moduan 
uste dugu oinezkoei, bizikletei 
eta garraio publikoari 
lehentasuna eman beharko 
litzaiekeela mugikortasun 
planifikazioan, erdigunera 
ibilgailuen sarrera murriztuz. 
Aparkalekua egiteko toki 
aproposagoak badaude 
erdigunetik minutu gutxira 
oinez, aparkaleku arazoa 
konpontzen gehiago lagunduko 
dutenak –herriko sarrera-
irteeretatik gertu, epe 
luzeagorako aparkalekuak, 86 
plaza baino gehiagokoak–.

Zinema Bergaran

ANDER BOLIBAR ZABALA
bERgaRa

Asko pozten naiz Bergaran 
zinema "komertziala" martxan 
jartzeaz, baina ezin gai honen 
alde ilunak alde batera utzi.

Lau urtez proiektua baztertu 
eta atzeratu du gaur egungo 
EAJ-PSE udal gobernuak. 

Azkenean, udal 
hauteskundeak baino 23 egun 
lehenago jarriko da martxan. 
Lotsagarria da horrelako 
proiektu baten erabilera 
elektorala egitea.

Maiatzean martxan jarri eta 
ekaina/uztaila/abuztua/iraila 
itxita? Lau hilabetez? Ez zen 
hobeto zuzenean urrian 
indartsu hastea? 
Hauteskundeak pasa eta 7 
egunetara etengo da zinema?

15 urte goaz zinemarik gabe 
herrian. Askok salatu dugu 
egoera eta alternatibak lantzen 
saiatu gara urte askoz. 
Benetan 3 egun lehenago 
abisatuta eta proiektu 
sendorik gabe zabaldu behar 
dela zinema? Ez da 
zinemazaleekin saio irekirik 
egingo? Dena 
azpikontratatzearekin nahikoa 
dela uste dute? Zinema 
herrikoia orain!

Asteburuan Soinujolearen 
semea ikustera joango naiz, 
Seminarixoa herriarena 
delako, eta Bergarak zinema 
txukun bat merezi duelako, 
baina herritar bezala guztiz 
lotsagarria iruditzen zait 
proiektu honen trataera 
arduragabea.

Kultura ez da hauteskundeen 
bezperan auzo bat asfaltatzea.

Goizper, 60 urte

JOSEMARI KORTABARRIA
goizPERREko SoRtzaiLEEtako bat

aNtzuoLa

Herrian lana sortzeko 
helburuarekin, duela 60 urte 
Goizperreko abenturari ekin 
genion. Kooperatiba eredua 
hartu genuen, eta Ulgor eta 
Arrasate kooperatiben laguntza 
izan genuen hasiera hartan.

Hamaika gazte elkartu ginen 
hau aurrera ateratzeko 
ardurarekin. Hasteko, tailer 
mekaniko bat jarri genuen, 
sortzen ziren lanak atera ahal 
izateko. Diru-kopuru handi bat 
jarri genuen makinak 
ordaintzeko, lurrak erosteko, 
eraikinak jasotzeko, eta abar.

Batetik, ihinztagailuak egiten 
hasi ginen; bestetik, balazta-
enbrageak. Urteak joan dira, 
bazkide gehiago ditu 
Goizperrek, eta badirudi 
enplegua sortzearen helburua 
betea dagoela. Orain, 
kooperatibismotik 
kapitalismora? Euriborra zero 
interes inguruan ibili denean, 
kapitalari interes handiak 
ordaindu zaizkio. Horrela, 
Goizperren irabaziak gutxitu 
egin dira, eta baita gizarte 
ekintzarako laguntzak ere.

60 urte pasata, Goizperrek 
txekeo sakon bat egitea ondo 
legoke, kanpoko enpresa 
espezializatuen laguntzarekin: 
antolamendua gaurkotu mundu 
zabalean lehiatzeko gai izateko 
eta irauteko prestatu.

Bazkideen artean egin behar 
da hausnarketa ehun urtera 
heltzeko, ospatu dezazuen edo 
dezaten, hasierako helburuak 
ahaztu barik.

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

GARBINE UBEDA

HauXE bai JENERoa!
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Mende laurdena besarkatu os-
tean, hiru hamarkada betetzeko 
bidean da AGAKO; indartsu, 
berritzeko bokazioz eta eragite-
ko gogoarekin.

Hiru hamarkada betetzeko 
bide horretan, 28. eskaileran 
daude une honetan, eta apirile-
rako egitarau mamitsua anto-
latu zuten zifra hori askotariko 
ekintzen bidez ospatzeko. Never 
Surrenderren bisita urtebetetze 
opari ederra izan zen, ezbairik 
gabe, baina asteburu honetan 
AGAKO eguna egingo dute; os-
pakizunak amaitzeko festa bo-
robila, alegia. "Larunbata ospa-
tzeko eguna da; izan ere, zora-
garria da 28 urtetan hainbeste 
norbanako eta eragile proiektu 
honen alde mugitu direla ikus-
tea", azaldu dute AGAKOkoek 
ohar bidez.

Goizetik gauera arte 
AGAKO egun guztietan egin 
izan duten legez, goizetik gaue-
ko ordu txikiak arte iraungo 

duen festa eguna antolatu dute 
oraingoan ere, kandelei ganoraz 
putz egiteko.

"Eguna ondo hasteko", 10:30ean 
gaztetxean batuko dira eta egu-
neko egitarauari hasiera eman-
go diote sormen tailerrarekin. 
"Bertan, hainbat aukera izango 
ditugu, bakoitzak nahi duena 
egin dezan: mural margoketa, 
collage tailerra, pankartak egi-
teko txokoa...". 

Ondoren, herri bazkaria egin-
go dute gaztetxean bertan 
–14:30ean–, eta bazkarirako txar-
telak Iluntz eta Jai-zale taber-
netan eskuratu daitezke. Menu 
berezirako aukera ere egongo 
da, hala nola alergiak dituzte-
nentzako, beganoentzako eta 
zeliakoentzako. "Menu bereziren 

bat nahi dutenek txartela har-
tzerakoan abisatu besterik ez 
dute egun behar", azaldu dute 
antolatzaileek. Prezio ezberdinak 
ezarri dituzte bazkaltzera joan-
go direnentzako, eta bazkalos-
teko tertuliak musika ukitua 
izango du: "Bazkariko prezioak 
hauek dira: 5 euro ikasle, lan-
gabe eta langile prekarioak eta 
8 euro lan duinagoa dutenak. 
Bazkalostea goxatzeko eta kafea 
gustura edateko kontzertu akus-
tikoa izango dugu 16:30ean".

Kontzertu akustikoa bukatzean, 
17:45ean, karro-poteoa hasiko 
dute, "ohitura onekin jarraitzeko", 
eta 19:30ak arte arituko dira ka-
lez kaleko poteo musikatuarekin. 
Izan ere, ordu horretan hasiko 
dira kontzertuak gaztetxean. 

Oholtzara igoko diren taldeak 
hauek izango dira: Igitaia, Sal-
da Dago eta Aurrez Aurre. "Bai-
larako zein bailaratik kanpoko 
taldeak izango ditugu aurten 
gurean, eta sarreran borondatea 
eskatuko da, sortutako gastuei 
aurre egiteko".

2017ko AGAKO eguneko bazkalosteko kontzertu akustikoan hartutako irudia. JOKIN BEREZIARTUA

AGAKO eguna zapatuan, 
28 kandelei putz egiteko
arrasateko gazte alternatiboen kofradia organizatuak 28 urte betetzen ditu aurten, 
eta hori behar bezala ospatzeko egitarau mardula prestatu zuten apirilerako. baina 
horri amaiera emango dion festa zapatuan egingo dute, askotariko osagaiekin

BAZKARIRAKO BI 
PREZIO EZARRI 
DITUZTE, ETA MENU 
BEREZIAK ERE ESKATU 
AHAL IZANGO DIRA

XABI GOROSTIDI

Azken agurra Arkaitz Iturberi
Azkenaldian pairatutako gaixotasun larri baten ondorioz zendu zen, 
domekan, Txomin Iturbe ETAko buruzagi ohiaren eta Maite Ormaetxea 
errefuxiatuaren semea zena. Astelehen arratsaldean ehunka lagunek 
azken agurra eman zioten San Kristobalgo hilerrian egindako ekitaldi xume 
batean, non hitz eta abesti hunkigarriak ez ziren falta izan. 

Bulegoan edo www.txatxilipur-
di.eus webgunean egin daitezke 
izen emateak, maiatzaren 17ra 
arte. "Udaleku itxietan Zingira-
ko udalekuak beteta daude ja-
danik, eta Goizuetan plaza ba-
karra dago. Ozetan eta Kosta 
Ala Kostan oraindik badago 
lekua", azaldu dute. Hezitzaile 
aritu nahi dutenek hilaren 10era 
arte bidali dezakete curriculuma.

Txatxilipurdiren 
udalekuetan izena 
emateko azken egunak

Udaleko Gizarte Zerbitzuak la-
guntza programa bat jarri nahi 
du martxan drogekin arazoak 
dituztenen gertukoei laguntzeko. 
Helburua da familiak eta lagunak 
ahalduntzea estrategia pertsonal, 
emozional eta hezitzaile eragin-
korrak aplika ditzaten. Parte 
hartzeko, deitu 943 25 20 07 te-
lefonora edo idatzi prebentzio@
arrasate.eus helbidera.

Drogarekin arazoak 
dituzten familiei 
laguntzeko programa

Haurren danborradarako izen emateak
Maiatzaren 6an, astelehena, egin behar dira. Hitzordua, 
17:00etatik 18:30ak arte, SUDCen egoitzan, Nafarroa 
etorbidean. 

Pentsiodunen elkarretaratzea
Astelehenean egingo dute, 12:00etan, Herriko Plazan.

'Zuztarrak errotuz' hitzaldi zikloa
2019ko edizioko lehen saioa asteazkenean egingo dute. Agosti 
Xahori eta Euskal Errepublika independenteari buruzkoak 
ekarriko ditu Asisko Urmenetak Kulturatera. Hitzordua: 
areto nagusian, 19:00etan. 

Vasco-Navarro trenaren gaineko dokumentala
Beste bi proiekzio gehiago egingo dituzte: maiatzaren 6an eta 
7an, 19:00etan, Kulturateko areto nagusian.

Sexuari eta zahartzaroari buruzko hitzaldia
Maite Higuero sexologoak hitzaldia egingo du, besteak beste, 
azaltzeko "zahartzaroa aukera berrien unea" dela. Hitzordua: 
maiatzaren 15ean, 18:00etan, Kulturateko Jokin Zaitegi gelan.

oHaRRak
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Herritarrek bidalitako proposa-
menak baloratu eta gero, par-
taidetza prozesuaren ondorioak 
aurkeztu ditu asteon Arrasate-
ko EAJk. Herriko etxebizitzeta-
ra helarazitako eskuorrien bi-
tartez jaso dituzte ekarpenak 
azken asteotan, eta, ondorioak 
landuta, aurki aurkeztuko duten 
hauteskunde-programa itxiko 
dutela jakinarazi dute. 

202 herritarrek egindako 942 
proposamen jaso dituzte, eta, 
jeltzaleen aburuz, "erantzuna 
ezin hobea" izan da. "Herritarrek 
egindako ahaleginarekin oso 
eskertuta" daudela azaldu du 
Maria Ubarretxenak. 

Herri programa "aberasteko" 
"Interes handia eta gertutasuna 
sumatu ditugu eta ekarpenak 
oso lagungarriak izango dira 
gure herri programa idazteko. 
Erantzukizunez jokatuko dugu, 
orain arte egin dugun bezala, 
eta gure ilusio, indar eta gogo 
guztia jarriko ditugu herri proiek-
tua aurrera ateratzeko, arrasa-
tearrek hala erabakitzen badu-
te", azaldu du alkategai jeltzaleak.

Ekarpen eta kontraste fase 
honi esker, aurki aurkeztuko 
dute hauteskunde-programa, 
zeina hamar puntu zehatzetan 
banatuko den. "Ez dugu espek-
tatiba faltsurik eragingo eta 
gure proposamen guztiak errea-
listak eta aurrera eramateko 
posibleak diren ekimenak izan-
go dira", esan du Ubarretxenak.

Garbitasuna, kezka iturri
Herritarren artean errepikatu 
den eskaeretako bat garbitasu-
narena izan dela nabarmendu 
dute jeltzaleek. "Arrasate atse-
ginago baten aldeko eskaera ere 
egin du gehiengoak, berdeguneak 
handitu eta lorategi gehiago eta 
lorezaintzan esfortzua egiteko 
eskaera garbi batekin". Horretaz 

gain, pintaketak kentzeko, edu-
kiontzien inguruko txukunta-
suna hobetu eta herritarren 
kontzientziazioa handitzeko 
kanpainak egiteko eskaerak ere 
nabarmendu dituzte.

Beste multzo garrantzitsu bat 
auzoetako inbertsioekin lotuta-
koek osatu dute. "Inbertsioekin 
jarraitzeko eskatu digute: iris-
garritasuna bermatzeko sistemak 
jartzea, espaloiak eta solte dau-
den baldosak konpontzea eta 
euren auzoetako itxura eta gar-
bitasuna hobetzea". 

Kezken atalean, berriz, askok 
herriko segurtasunaren inguruan 
agertu duten ardura aipatu du 
alkategai jeltzaleak: "Segurta-
suna, zaintza zorrotza eta hain-
bat jokabideren kontrola area-
gotzea eskatu du gehiengo batek; 
esaterako, txakurrak solte ibil-
tzea". Halaber, Udaltzaingoaren 
kaleko presentzia areagotzea eta 
zirkulazioan autoaren erabilera 
gutxitu eta trafikoa gutxitzeko 
neurriak eskatu dituztela gai-
neratu dute. Azkenik, ziurtatu 
dute laster aurkeztuko duten 
hauteskunde-programan "Arra-
satek behar duen" kiroldegi 
berria barne egongo dela.EAJren lantaldea, martitzenean, Kulturateko klaustroko agerraldian. AMAIA ZABALA

Herritarrengandik 942 
proposamen batu dituzte
zifra hori lortu dute arrasatearren postontzietara eskuorriak bidali ostean, eta 202 
lagunek egin dituzte. "Laster" aurkeztuko duten herri programa "aberasteko" 
baliatuko dituzte eta herritarren "gertutasuna eta interesa" igarri dutela esan dute
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Xabier Urzelai ARRASAtE
Electro Alavesa Araski Ointxe! 
taldeak domekan hasiko du klu-
ben arteko Espainiako Txapel-
keta, Avilesen (Asturias). Iaz 
talde horrek sekulako ezustea 
eman zuen Huelvan –txapelketa 
berbera zen, baina kadete mai-
lan– eta klub handietako harro-
bi taldeak menperatu ostean 
gutxigatik ez ziren final handi-
rako sailkatu. Arantza ateratze-
ko, baina, Bartzelonari irabazi 
eta hirugarren sailkatu ziren. 
Hala, domekan hasi eta datorren 
zapatura arte beste horrenbeste 
egiten ahaleginduko dira, nahiz 
eta taldeko ordezkari Irene Mu-
ruak garbi daukan ez dela ba-
tere erraza izango (ikus elka-
rrizketa 36. orrian): "Iaz kadete 
mailako jokalariak ginen, baina 
junior mailara igo berri gara, 
eta kategoria horretan lehenen-
go urteko jokalariak gara. Bada, 
bigarren urteko juniorrak di-
tuzten taldeek abantaila izango 
dute, esperientzia handiagoa 
dute eta".

Zozketan, zorteak bizkarra 
Espainiako Txapelketako lehen 
fasea lau multzotan banatuta 
dago (A, B, C eta D) eta Electro 
Alavesa Araski Ointxe! taldea 
B multzoan dago. Bada, printzi-
pioz zozketan multzo gogorra 

egokitu zaie moreei; talde ho-
rretan daude beste hiru talde 
hauek: CB Adareva Tenerife, 
CBF Cerdanyola A eta Valencia 
Basket A. Hain zuzen, maiatza-
ren 5ean, 6an eta 7an bina par-
tidu jokatuko dituzte. 

Ezin lauko finala irabazi 
Arabako eta Debagoieneko jo-
kalariekin osatutako taldea sasoi 
puntu onean iritsiko da Aviles-
ko txapelketara. Liga erregularra 
amaituta, Electro Alavesa Aras-
ki Ointxe! taldeko jokalariek 
lauko finala jokatu zuten, eta 
hor, finalerako sailkatu baziren 
ere, Asador 10 Gibajas taldearen 
aurka (59-46) galdu egin zuten 
–laugarren laurdena erabakiga-
rria izan zen–. Kontrara, lauko 
finalak eman ez zien poztasuna 
Arabako kopa irabazi izanak 
eman die.

Electroalavesa Araski Ointxe! taldea, Arabako kopa irabazi berritan. ARASKI.COM

Arabako kopa irabazita, 
Avilesen dute hitzordua
Electro Alavesa Araski Ointxe! gazte mailako neskek kluben arteko Espainiako 
txapelketa jokatuko dute maiatzaren 5etik 11ra. Iaz Huelvan brontzea jantzi zuten, 
baina oraingoan esperientzia handiagoko taldeak izango dituzte aurrean

AVILESKO 
TXAPELKETAN 
MULTZO GOGORRA 
EGOKITU ZAIO ARASKI 
OINTXE! TALDEARI

X.U. ARRASAtE
Gazteengan mendizaletasuna 
hedatzeko ekintzak antolatzeko 
gogoz daude Besaideko lagunak, 
eta lehenengo ekimena maiatza-
ren 11rako prestatu dute. Ga-
tzagain-Leixargarte-Bedoña 
izena jarri diote mendi irteera-
ri, eta, guztira, 19 kilometroko 
mendi buelta egingo dute.

Garibaiko geltokian egin dute 
hitzordua, 07:30erako, eta ber-
tatik autobusean abiatuko dira 
Gatzagara. 08:00etan hasiko dute 
ibilbidea eta 10:00etan hamai-
ketakoa prest izango dute Lei-
xargarateko aterpetxean. 14:30ean 
amaituko da ibilbidea, Urkulu-
ko iturrian, eta bertatik Bedoña-
ko Errastiko jatetxera joango 
dira autobusez, bertan baba-
jana izango baitute zain.

Izen ematea (35 euro) Besaide-
ko egoitzan egin daiteke –aste-
lehen edo asteazken, 19:30-20:30–

, edo, berritasun gisa, Besaideren 
webgunean –Laboral Kutxa: 3035 
0001 51 0010000193 edo Kutxabank: 
2095 5055 53 1061009519–. "Orain 
arte, izen emateak bulegoan egi-
ten ziren, eta, hori errazteko, 
Internetez egiteko aukera eman 
nahi izan dugu". 

Gazte koadrila mendian. PIXABAY

Gazteengan mendizaletasuna 
hedatzeko lehen ekimena, abian
besaidek irteera antolatu du maiatzaren 11rako, eta 
baba-jan batekin borobilduko dute eguna, bedoñan

Parte-hartzaile bat, iaz. GOIENA

Musakolako mendiko bizikleta 
martxak 12 urte beteko ditu do-
mekan –09:00etan Ziar-Ola el-
kartean; izen-ematea ordu bete 
lehenago egin daiteke. Iaz jen-
detza batu zen irteera puntuan, 
eta seguru etzi ere gehienezko 
325 laguneko kopurutik gertu 
egongo direla. Antolatzaileek bi 
ibilbide prestatu dituzte. 10:00etan 
umeen bizikleta jaia egingo dute. 

Musakolako mendiko 
bizikleta martxa 
egingo dute domekan

Iazko campusaren une bat. MONDRATE

Mondratek aurten ere udako 
campusa antolatuko du. 8 eta 16 
(2002-2010) urte bitartekoei zu-
zenduta dago. Uztailaren 1etik 
19ra egingo dute, Musakolako 
kiroldegian. Saioak 10:00etatik 
13:00etara izango dira, eta nahi 
izanez gero zaintza zerbitzua 
egongo da, 09:00etan hasita. Ize-
na emateko: 662 52 03 59 edo 
mondrate@gmail.com.

Mondratek campusa 
egingo du aurtengo 
udan ereKadete mailako Araski Ointxe! 

taldea ere kluben arteko 
Espainiako Txapelketan izango 
da, Valentzian.

Talde horrek, baina, bi aste 
izango ditu maiatzaren 18an 
hasiko duten txapelketa 
prestatzeko: "Orain, ondo 
entrenatzea dagokigu, eta ea 
zer egiteko gai garen. Lehiatzea 
eta ondo pasatzea izango dira bi 
helburu nagusiak". Kadeteak joan den astean Iturripen –txapeldunorde lauko finalean–. GOIENA

Kadeteek bi aste dute prestatzeko
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Xabi Gorostidi ARRASATE
"Trikitixa Eskolak jada baditu 
28 urte. 10. urteurrena bete ge-
nuenean, disko bat grabatu ge-
nuen; orduan, eskola txikiagoa 
zen, eta herriko kide askoren 
ekarpenak izan zituen. Baina 
ordutik hona 18 urte pasa dira. 
Tarte horretan eskolako ikasle 
kopurua asko handitu da, eta, 
ibilbide horretan pilatutakoa ez 
dadin galdu, disko bat grabatze-
ko gogoz geunden", azaldu du 
Eskolako irakasle Maixa Liza-
rribarrek.

Hamaika abesti izango ditu 
diskoak, eta denetarik izango 
du: "Nahaste bat da. Kantu he-
rrikoak ditu, baita guk konpo-
satutakoak eta baita beste ba-
tzuek maileguan emandakoak 
ere. Nahaste horretan, inprobi-
satutako kanta bat ere badago, 
eta abesti guztiek dute historia 
propioa. Den-denek".   

Ikasleak eta kolaboratzaileak 
Diskoan, eskolako ikasle askok 
hartu dute parte, baina baita 
inguruko beste kolaboratzaile 
batzuek ere. "Eskolan une ho-
netan 170 ikasle daude, eta, ta-
malez, ez da posible izan denek 
bertan parte hartzea. Hala ere, 
ahalik eta ikasle kopuru han-
diena sartzen ahalegindu gara, 
eta kanpoan geratu diren horiek  

ziur hurrengo diskoan parte 
hartuko dutela". Baina eskolako 
ateak gainditu ditu diskoak, eta 
inguruko lagun askoren kola-
borazioak ditu: "Kris Solanok 
kantu bat utzi digu, eta bere 
ahotsa ere sartu du. Arrasate 
Musikaleko  musikarien lagun-
tza ere izan dugu, eta, horrez 
gain, herriko musika taldeetako 
abeslari batzuk ere gonbidatu 
ditugu gurekin parte hartzera". 

Ikasleak eta kolaboratzaileak 
Diskoa Arrasateko Shot!  estudio 
berrituan grabatu dute, eta Li-

zarribarrek dio plazera dela 
Iñaki Bengoarekin lan egitea: 
"Gu ilusioz beteta etorri gara 
grabatzera, baina Iñakik bere 
gogo onena jarri du gure esku. 
Ikaragarria da zer-nolako pa-
zientzia duen. Ezinbestekoa izan 
da. Produktore lanetan, aldiz, 
Xabier Zabala aritu da, eta, gu-
retzako, sekulako luxua da ho-
rrelako bi profesionalekin ba-
tera lan egitea". 

Diskoa San Juan jaietarako 
plazaratzea da asmoa. "Kurtso 
amaierako jaialdia baliatuko 
dugu diskoa aurkezteko".    

Trikitixa Eskolako ikasleak ahotsak sartzen. TRIKITIXA ESKOLA

Azken 18 urteen fruitua 
batuko duen diskoa
Arrasateko Trikitixa Eskola 'Loratu da hazia' izeneko  diskoa grabatzen aritu da asteon 
Shot! estudioan. Hamaika abesti izango ditu, ikasle eta kolaboratzaile zerrenda luze 
batek hartu du bertan parte, eta San Juan jaietarako plazaratzea aurreikusten dute

X.G. ARRASATE
Zuzeneko musika emanaldiak 
maite dituztenek aukera pare-
gabea izango dute maiatzean 
egingo den Udaberri Musikal-
diaren eskutik. Sei emanaldik 
osatutako kontzertu zikloa prest 
dago jada, bertako zein kanpoko 
musikariekin, eta horietako lehen 
biak asteburu honetan egingo 
dituzte. Gaur, Txanbela Otxo-
tearen ahots landuak entzun 
ahalko dira, San Frantzisko 
elizan, 19:30ean. Zortzikotea Jo-
sean Vegak zuzentzen du eta 
2017an sortu zen, otxoteen on-
darea munduan zabaltzeko. 

Cincinnatiko (AEB) jaialdi 
batean egin zuten debuta eta 
aipatu beharra dago zortzi abes-
larietatik bi arrasatearrak di-
rela: Inaxio Olaizola eta Juan 
Bautista Agirre.

Bihar, ordea, Windu taldearen 
txanda izango da; Kulturateko 

areto nagusian, 19:30ean. Txi-
rula eztiko laukote ezohiko bat 
da, zeinak nahasten dituen erre-
pertorio historikoa eta oraingoa. 
2016an kaleratutako Under Cons-
truction lehen lanarekin musika 
klasikoko entzuleen goraipame-
na lortu zuten. 

Inaxio Olaizola arrasatearra. YOUTUBE

Otxote bat eta txirula doinuak, 
Udaberri Musikaldia hasteko
Sei kontzertuk osatuko dute; bi lehenak, asteburu 
honetan: Txanbela otxotea gaur eta Windu taldea bihar

Margolan erakusketa Kajoi tabernan
Bittor Requejo santurtziarraren lanekin osatuta dago, eta 
ekainaren 1era arte egongo dira tabernan ikusgai.

San Andresko jaietako kontzertuak
Gaur gauean, Libertad Condicional eta Kañeria 13 taldeek joko 
dute eta bihar, aldiz, Parabellum-ek eta Bourboun Kings-ek.

Bi ipuin kontaketa datorren astean
Miren Larreak eta Ion Chavezek Retro ipuinak izeneko bi ipuin 
kontaketa egingo dituzte. Lehena, maiatzaren 8an, 18:00etan, 
Santa Marinako auzo bibliotekan; bigarrena, maiatzaren 9an, 
Kulturateko Jokin Zaitegi gelan, 18:00etan. 

oHARRAK
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Julen Iriondo aRaMaio
Markel Arriolabengoa baso in-
geniaria da, eta XVIII. mendeko 
bigarren erdiko Aramaioko 
Udalaren ordenantza du hizpide: 
"Ezin ziren landare gazteen in-
guruan sasiak edo ginarra ken-
du, babesa direlako landare 
harentzat. Gauza agerikoa da 
hori, baina, gaur egun, ahaztu 
egin zaigu. Gaur egun, desbro-
zatu egiten ditugu basoak, eta 
gero arbolei plastikozko babesak 
jarri; ezagupen baliotsuak galdu 
ditugu". Emagin landare deitzen 
dituztenen garrantzia azpima-
rratzen du, horrela; sortzen ari 
diren haritz edo pagoak gana-
duarengandik babesteko, adibi-
dez, inportanteak.

Adibide bat baino ez da, adi-
bide sinple baina grafikoa.

Eraginkortasunaren, prakti-
kotasunaren, etekinaren –txin-
txinaren ikuspegitik– izenean, 
basogintza modu batzuk nagu-
situ dira azken hamarkadetan: 
monokultiboak, matarrasa...  

Baina aldaketa garaia da; edo, 
behintzat, garai aproposa liteke 
aldaketarako. Berez datoz zenbait: 
gero eta gehiago dira izena ema-
ten dioten zuhaitzen artean 
bestelako espezieak, bertakoak, 
ere badatozkion pinudiak. Ho-
rrelako bat –azken urteetan 
lanik egin ez zaion pinudi bat– 
begien aurrean –Mariarka in-
guruan–, beste batzuentzako ez 
baina eurentzako pozgarri den 
horren gaineko azalpena baso 
ingeniari aramaioar gazteak: 
"Biodibertsitatean dabil irabaz-
ten azkenaldian asko basoa; 
pinudi asko bere horretan uzten 
ari dira, jabetzaren belaunaldi 
aldaketagatik edo errendimendu 
ekonomikoa asko jaitsi delako. 
Eta ikusten da nola irteten diren 
arbolak, urkiak, gereziondoak... 
Arbola pila bat irteten dira be-
rez. Forma zuzenak ez dituzten 
pinu asko ikus daitezke, baita 
ere, bakanketarik ere ez delako 
egiten, eta, hala, pinu batzuk 
apurtuz doaz, ustelduz, eta horrek 
biodibertsitate handia eman dio 
basoari, eta ikusten da animalia 
askoren populazioak ere gora 
egin duela. Okil beltzak, adibidez, 
egoera honi esker egin du au-
rrera, eta, egun, intsinis sail 
zaharretan ere ikus daiteke".

Txin-txinari muzin egin gabe, 
beste gauza askori ere begira-
tzeko garaia da Markel Arrio-
labengoa eta haren sozio Iñaki 
Etxebesteren arabera, iraunkor-
tasun irizpideak erdigunean 

jarriz –baita etekin ekonomi-
koari dagokionez ere–. 

Pinua: arrakasta eta gainbehera 
Iñaki Etxebeste –Aramaion bizi 
da, sortzez arrasatearra– biolo-
goa da ikasketaz; urteetan Eu-
ropan basoarekin lotutako iker-
ketan ibilia, berea da aurreko 
mendean inguruotako lurrak 
intsinis pinuz betetzea ekarri 
zuen fenomenoari buruzko azal-
pena; fenomeno haren goraldia-
rena, batetik: "Baserriko lanak 
utziaz eta fabrikara aldatuz joan 
zen jendea, eta, hor, atzean utzi-
tako landa asko, soro asko, aban-
donatuta utzi beharrean, bere 
momentuan erabaki zen –Biz-
kaitik, batez ere, zetorren moda 
antzerako bati jarraituz– pinua-
ren aldeko apustua egitea, dirua 
azkar ematen zuelako. 70eko 
hamarkada inguru horretan, 
adibidez, diru asko sartu zen; 

besteak beste, goraka zetorren 
industriarentzako enbalajea 
behar zen, eta pinuak egur ona 
ematen zuen, eta horrek sorra-
razi zuen egur industria bat, 
oraindik martxan dabilena".

Baina gainbehera ere iritsi 
da; izan daitezkeen bestelako 

faktoreez gain, aspalditxoan oso 
agerikoa da, adibidez, nola go-
rritu diren hainbat eta hainbat 
pinu sail, banda marroiaren 
ondorioz, galbidera eramanez: 
"Orduko soro haiek oso lur one-
koak ziren; lehenengo belaunal-
diko pinu horiek ondo etorri 
ziren. Baina ari gara hirugarren 
belaunaldia sartzen –laugarrena, 
Bizkaiko leku batzuetan–, eta 
ikusten da zertara iristen ari 
den. Europako herrialde batzue-
tan badago halako arau bat XIX. 
mendetik, esaten duena konife-
ro basoek gutxi gorabehera 100 
urteren bueltan pott egiten du-
tela; txanda motzekoen kasuan, 
intsinisarenean, 70-80 urte dira. 
Bada, 70-80 urte eman dituzte 
gure basoek, eta, sistema beza-
la, ikuspegi ekologikotik, gain-
behera hori normala da".

Horren harira, uste zabaldua 
izan daitekeenari buelta ematen 

diote Etxebestek eta Arriolaben-
goak: "Gaitza da erakusten due-
na ereduak pott egin duela. 
Arazoa ez da banda marroia edo 
banda gorria izan, arazoa da 
basoak ez daudela indartsu, ez 
daudela osasuntsu, eta ez dute-
la gaitasunik gaixotasunei edo 
izurriteei aurre egiteko. Onddo 
horrek urte asko daramatza 
hemen, eta orain arte ez da ha-
lakorik gertatu. Basoan dara-
bilgun kudeaketa ereduagatik 
lurrak-eta pobretzen ari gara; 
bestetik, monokultiboa da asko-
tan, eta pinudietan pinu gehie-
nak izango dira anai-arrebak, 
genetikoki oso-oso hurbilekoak, 
eta berdin erantzuten diete gai-
tzei; bati eragiten badiote, denei 
eragiten diete". 

Monokultiboa izatearenak badu 
garrantzia, baina baita, esan 
bezala, basoetan lan egiteko 
moduak; matarrasa edo basoen 
arraseko mozketa egitean, lu-
rrari propietateak galarazten 
dizkion moduak erabiltzen dira. 

Matarrasak dakartzan arazoak  
Lurra pobretzeaz gain, beste 
hainbat eragozpen ere baditu 
matarrasak; Markel Arriolaben-
goa: "Arraseko mozketa da ar-
bola denak botatzea. Gainera, 
gurean aldapa handia dugu 
gehienetan, eta makinaria oso 
astuna erabiltzen dugu; pasako 
da orrazi moduan ezagutzen den 
makina eta landaretza dena era-
mango du aurretik, goroldioa 
balitz bezala. Orduan, sortuko 
ditugu aldapa batzuk edo baso 
batzuk lur bistan daudenak. 
Horrek dakar lur horrek galtzen 
dituela bere propietateak. Trin-
kotu egiten dugu, gainera, eta 
ez du ura erretenitzen; euria 
egiten duenean, ur jasa handiak 
doaz erreketara, errekak lokaz-
tuz sarri. Ur hori akuiferoetara 
ez doanez, galdu egiten dugu –
urtean zehar apurka-apurka 
emango luke, bestela, akuife-
roak–. Gainera, lurrak goiko 
kapan duen esponja izaerarekin, 
urari eutsi eta erregulatu egiten 
du giroa, oso lehor dagoenean 
soltatuz eta heze dagoenean eu-
tsiz. Baina lurrak egoera onean 
egon behar du horretarako".

Basoetan, lurraren 40 zenti-
metroko lehen geruza lurrazalean 
dagoena baino garrantzitsuagoa 
ei da; klima aldaketari begira, 
adibidez, 40 zentimetro horiek 
duten karbono metatze ahalme-
na zuhaitzena bestekoa edo 
handiagoa omen da.

Garai bateko ordenantza. GOIENA

Mendeetan atzera, 
aurrera egiteko
Pinudiak gaitzak jota edo mehatxupean, bestelako baso kudeaketa baterako 
proposamenik bada aramaion. bertako espezieak eta baso mistoa aldarrikatzen 
dituzte Markel arriolabengoak eta iñaki Etxebestek, baita ekoizpenerako ere

Errez kooperatibako Iñaki Etxebeste eta Markel Arriolabengoa, berez datorren bertako zuhaitz landare bat erakutsiz. J.I.
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Lurraren karbono metatze 
ahalmena, beraz, aintzat hartu 
beharrekoa; eta karbono meta-
tze hori iraunkorragoa izango 
da bertako baso batean, ez hain 
ziklo gogorrekoa, txanda motze-
ko pinu baso batean –maiztasun 
handiagoz zuhaitzak ezabatzen 
zaizkiona– baino. 

Errez eta bere eredua  
Errez kooperatiba osatzen dute 
Markel Arriolabengoak eta Iña-
ki Etxebestek. Ingurumen arlo-
ko lanetan, aholkularitzan, 
ikerketan eta dibulgazioan jar-
duten dute –bihar, zapatua, ir-
teera egingo dute Amillenaren 
programazioaren barruan, 12-20 
urte arteko gazteentzat; 11:00etan, 
Santa Ana ermitan; aramaio.
amillena@gmail.com helbidean 
eman behar da izena–: "Zerbait 
ohikoa izango litzateke baso jabe 
batek pinudia bota behar duela. 
Pinudia botatzeko aurkeztu behar 
da txosten bat esaten duena 
zenbat arbola dauden eta ze 
neurritakoak. Guk tasazioak 
egiten ditugu; eta aholkularitza 
ere bai, pinudia bota ostean ja-
beak gauzak desberdin egin nahi 
baditu, bertako espezieak edota 
baso mistoa jarri nahi badu".

Gauzak "desberdin", dio Arrio-
labengoak; izan ere, euren gus-
tuko baso eta kudeaketa ereduak 
baditu ezaugarri jakin batzuk: 
"Bertako basoari utz diezaioke-
gu jaiotzen, irteten, eta gestio-
natu dezakegu baso bat espezie 
aldetik aberatsa dena, hetero-

geneoa dena, adin aldetik ere 
bai, eta joango ginateke mozke-
tak egiten zortzi-hamar urtean 
behin. Botatzerakoan, ez geni-
tuzke arbola guztiak batera bo-
tako; hektarea bakoitzeko 300 
arbola bota beharrean, botako 
genituzke 20-30. Edukiko geni-
tuzke etekin ekonomiko batzuk 
askoz jarraituagoak denboran, 
basoari eragingo genioke askoz 
kalte txikiagoa, atera ahalko 
genituzke kalitate desberdine-
tako egurrak –oso preziatuak, 
merkeak…– eta edukiko genuke 
baso bat askoz aberatsagoa". 

Jabeek nola ikusten dute  
Jabetza pribatuaren kasuan, 
"belaunaldi berrietan, jende as-
kok" gauzak beste era batera 
egiteko gogoa duela dio Iñaki 
Etxebestek, baina badela beste 
sektore bat "etekinera ohituta" 

dagoena, "etekinak eta epe mo-
tzean" jasotzera ohituta dagoena: 
"Adibidez, eukaliptoak oso ete-
kin handia ematen du, ekono-
mikoki oso zaila da parekatzea 
–ahal da, baina oso zaila da, eta 
lan karga handiagoa behar du–, 
eta zabaltzen doa, batzuk nahi 
dutelako dirua atera orain eta 
ahaztu hurrengoaz. Guk uste 
dugu hori aldatu egin behar 
dela. Jabe horiek ohartu behar 
dira euren jabetzaren kudeake-
ta horrek ze eragin duen". 

Eta bertako baso mistoa ere 
bada, gainera, inbertsioa, baita 
ekonomikoki ere, Etxebesteren 
esanetan: "Esango dizute: 'Jartzen 
dugu ez dakit zer baso orain, 
eta zeinek ikusi behar du diru 
hori?'. Baina, epe motzera, ia 
pinuen epe berean, etekin batzuk 
sortuko dira, eta hortik aurrera 
etekin horiek, tantaz tanta, bes-
tearen mailara hel daitezke, 
baita gorago ere. Txip aldaketa 
hori behar dugu. Ez dena izan-
go da 15-20 urte eta kolpera diru 
pilo bat, 15-20 urte eta kolpera 
diru pilo bat... Baina, jakin behar 
dute, orain arte moduan jarrai-
tuz gero, bizpahiru aldiz atera-
ko dutela dirua, baina laugarre-
nik ez dela egongo; eta hor 
sartu beharko duen inbertsio 
maila izango da hain handia, 
ezin izango da ezer egin, ez du 
etekin gehiago aterako. Beste 
ereduak bermatzen duena da 
jarraikortasuna, ez dela izango 
100 urteko kontua, izan daite-
keela 200-400-500 urteko kontua".

ADIN DESBERDINEKO 
ZUHAITZAK, ETA 
DENAK BATERA 
MOZTU BEHARREAN, 
TXANDAKATUZ

ETEKIN EKONOMIKOA 
ALDIKO TXIKIAGOA 
BAINA DENBORAN 
JARRAITUAGOA 
LITZATEKE

Baso kontuetan ikerketak egiten dituzte Errez kooperatibakoek: 
adibidez, Hazirentzat, klima aldaketak pagoen hostoberritzea nola 
bizkortzen duen. Baina bestelako lanak ere egiten dituzte: Arabako 
Aldundiarentzat, adibidez, liztor beltzarekin lotutako bat.

Ikerketak, hainbat esparrutan

Asiako liztorrarentzako tranpa. GOIENA

Hilaren 20ra arte 
jendaurrean da –
alegazioak aurkezteko 
aukerarekin– Aramaioko 
udalbatzak martxoan 
hasierako onarpena 
emandako Plan 
Orokorraren bigarren 
aldaketa puntuala.

Hor onartu zuten 
udalerrian eukaliptoa 
landatzea debekatzea. 
Basoen batzordeko buru 
Jon Ugarteren arabera, 
"ingurumen inpaktu handia 
du, urean zein lurrean, eta 
animalia askorentzat ez da 
egokia; bestetik, sua 
errazago hartzen du".

Eukaliptoa, 
debekatuta

Kartelak erauzi 
eta erre izanaren 
salaketa
"Elizkide talde batek" salatu 
du "elizako ohar taulatik 
erauzi eta erre egin zituztela" 
Manos Unidasen kartelak. 
Erlijio askatasunaren, 
adierazpen askatasunaren eta 
emakumearen duintasunaren 
–kartelaren edukiagatik– 
kontrako erasotzat jotzen dute 
herritarrok gertatutakoa.

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Josep Pamies, dokumentaleko protagonistetako bat –Aramaion izango da–. GOIENA

Xavier Sureda Lorabarri Astean, 
'La revolución natural' aurkezten
bihar izango da egitarauko lehen ekintza, eta 
askotarikoak egingo dituzte hilaren 11 bitartean

J.I. aRaMaio
Auzolana izango da bihar, za-
patua, Lorabarri Astea hasteko 
–09:00etan, Andramarin–. 
21:00etan, kultura etxean, Los 
espigadores y la espigadora do-
kumentala emango dute.

Domekan, Betaurreko berdeak 
bisita gidatua izango da Ami-
llena elkartekoekin –11:00etan, 
plazan–; kontsumo ereduaren 
gainean gogoeta egiteko aukera 
izango da. Izena emateko, ara-
maio.amillena@gmail.com. 

Astelehenean, ilen krema egin-
go du Amaia Pavonek, 17:00etan, 
erretiratuen elkartean. Marti-

tzenean, La revolución natural 
dokumentala aurkeztuko dute 
Xavier Sureda zuzendariak eta 
Josep Pamiesek; 18:30ean, kul-
tura etxean.

Eguaztenean, elikadura buru-
jabetza eta feminismoa izango 
dituzte hizpide Bizilurko eta 
Etxaldeko emakumeek Sastiñan, 
18:00etan. Bariku arratsaldean 
erlezaintza ikastaroa egongo da 
–udaletxean eman behar da ize-
na–.

Azkenik, zapatuan, Lorabarri 
Azoka eta bigarren eskuko azo-
ka izango dira. Materiala eko-
nomatuan jasoko dute.
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Loramendi kalean bizi den lagun batek salatu gura izan du Deba 
ibai alboko espaloia oso egoera eskasean eta arriskutsuan dagoela, 
baldosa asko falta direlako eta beste asko solte daudelako.

M.A.

goRa Eta bEHERa

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

Espaloia, oso egoera 
eskasean

M.A. aREtXabaLEta
"Erretiratuok herriaren bizitza-
ren parte gara, eta, hauteskun-
de kanpaina abian jarri aurretik, 
hainbat gairen gaineko argibi-
deak gura ditugu; bereziki, ar-
duratzen gaituzten kontu zeha-
tzen gainekoak", adierazi dute 
Basotxo erretiratuen elkarteko 
kideek. Hala, udal hauteskun-
deetara aurkeztutako alderdiak 
gonbidatu dituzte elkartearen 
egoitzara kontu horien gainean 
berba egiteko; eta birekin ados-
tu dituzte bilerak: eguaztenean, 
maiatzaren 8an, EH Bildu joan-

go da (18:00) eta egubakoitzean, 
maiatzaren 10ean, jeltzaleak 
(16:00). "Elkarrekin Podemosek 
ere agertu du interesa, baina 
ezin izango da etorri, kanpoan 
delako datorren astean", jaki-
narazi dute.

Galdera sorta luzea gertatu 
diete erretiratuek alderdietako 
kideei; besteak beste, mahai-
gainean jarriko dituzten gaiak 
dira: eguneko zentroa, babestu-
tako etxebizitzak, zikinkeria, 
Basotxo, herritarren iritzia, 
Santa Kurtz kaleko proiektua 
eta Txarapeako etxeak.

Erretiratuekin solasaldia egingo 
dute alderdietako ordezkariek
basotxoko kideek gonbidatu dituzte, eta EaJrekin eta 
EH bildurekin elkartuko dira datorren astean

Uztaileko udaleku irekietan be-
girale lanak egin gura dituzten 
herritarrek dagoeneko eman 
dezakete izena. Horretarako, 
curriculuma eta ziurtagiriak 
bidali behar dituzte honako hel-
bide hauetara: gazteria@aretxa-
baleta.eus edo Gazteria Zerbitzua 
(Aretxabaletako Udala, Otalora 
1, lehenengo solairua). Azken 
eguna maiatzaren 10a da.

Begirale izateko ezinbestekoa 
izango da euskaraz ondo jakitea 
eta 18 urte beteak izatea. Era 
berean, kontuan hartuko dituz-
te honako hauek: begirale titu-
lua; Irakaskuntza, Psikologia, 
Pedagogia, Gizarte Hezkuntza 
ikasten diharduena; udalekuetan 
esperientzia; aisialdiko ikasta-
roak; lehen sorospeneko titulua; 
herrian izaten diren haurrekin 
eta euskararekin lotutako ekin-
tzetan boluntario lana; haurren 
aisialdiko esperientziak; beste 
udaleku batzuetan esperientzia.

Begiraleak behar 
dituzte udaleku 
irekietarako

Mirari Altube aREtXabaLEta
Hirugarren urtea beteko du 
Atxabalta Mugi egitasmoak eta 
indartsu jarraitzen du lanean. 
Dagoeneko 200 bat erabiltzaile 
dira izena emandakoak eta ber-
tatik bideratutako jarduerak 
gero eta gehiago. Durana kalean 
zuten bulegoa Ibarra kiroldegi-
ra aldatu dute eta han egoten 
da Maialen Alkorta koordina-
tzailea astelehen goizetan (09:00-
13:00) eta eguazten arratsaldee-
tan (14:30-18:30). Txanda hartze-
ko bideak hemen: 662 62 38 30 
eta atxabaltamugi@gmail.com.

Elikadura osasungarria 
Orain arte egindako jarduerei 
eutsita, elikadurari helduko dio-
te orain. Hainbat hitzaldi gida-
tuko ditu Andere Etxabe dietis-
ta aretxabaletarrak datozen as-
teetan. Atxabalta Mugiko era-
biltzaileendako bi egingo ditu: 
maiatzaren 14an euskaraz eta 
28an gazteleraz. Ibarra kiroldegian 
izango dira (18:00-20:00). Berezi-
ki, gainpisua, obesitatea eta 
hainbat patologia dituztenei bi-
deratutakoak izango dira –hi-
pertentsioa, hiperkolesterolemia, 
gaitz-tiroideak, hezurretako 
gaitzak–. "Real Food mugimendua 
eta elikadura piramidea azaldu-
ko ditu, kozinatzeko teknika 
batzuen berri eman, bachcooking, 
eta hainbat errezeta proposatu. 
Elikagaien etiketak interpretatzen 
ere erakutsiko du", aurreratu 
du Maialen Alkortak.

Ekainaren 11n, ostera, kirola-
ren eta elikadura osasungarria-
ren gaineko hitzaldi irekia egin-
go du Etxabek, kiroldegiko 
erabiltzaile guztiei zabalik. 
"Aurretik aipatutako gaiak izan-
go dira nagusi oraingoan ere, 
eta mitoak ere argituko ditu. 
Era berean, kirola egin ondoren 
gorputza errekuperatzeko eli-
kagaien gainean jardungo du". 
Eta urrian, umeen elikaduraren 
gaineko hitzaldia eskainiko die 
gurasoei. 

Abian dauden jarduerak 
Orain arte abian dauden ikas-
taroak hainbat dira: KOI, koor-
dinazioa, oreka eta indarra –as-
telehen eta eguaztenetan–; eta 
yoga –martitzen eta eguenetan–. 
Horietan parte hartzeko ez dago 

kiroldegiko bazkide izan beha-
rrik, nahikoa da Atxabalta Mu-
giko erabiltzailea izatea.

Horrez gain, Basotxo erreti-
ratuen elkartearekin batera 
ibilaldi osasungarriak antolatzen 
dituzte "arrakasta handiarekin".

Hamaiketako osasungarria egiten Atxabalta Mugiko hainbat kide. ATXABALTA MUGI

Elikaduran jarriko du 
arreta Atxabalta Mugik
andere Etxabe dietista aretxabaletarrak hainbat hitzaldi eskainiko ditu elikadura 
osasungarria sustatze aldera; maiatzaren 14an (euskaraz) eta 28an (gazteleraz) 
izango dira ibarra kiroldegian, ekimen horretako erabiltzaileendako

Atxabalta Mugiren arduraduna 
da Athloneko langilea.
Pozik hiru urtetan egindako 
ibilbidearekin? 
Bai. 200 bat lagun gerturatu 
dira proiektua abian jarri 
zenetik; erantzun ona. Osasun 
etxearekin eta Gizarte 
Zerbitzuekin elkarlanean 
gabiltza, eta patologiaren bat 
edo beste duen herritar asko 
bideratzen dituzte guregana; 
gainpisua dutenak edo 
sedentarioak, esaterako. 

Antolatutako jardueretan (KOI 
eta yoga), gainera, talde 
politak osatu dira.
Erretiratuak dira nagusi? 
70 urtetik gorakoak asko dira, 
baina 46-65 urte bitarteko 
kopurua ere esanguratsua da, 
eta hori garrantzitsua da. 
Gazteak gutxi? 
Bai, baina badaude batzuk. 
Gurasoendako antolatutako 
elikaduraren gaineko 
hitzaldiarekin umeengan ere 
eragin gura dugu.

M.A.

"Abian jarri 
zenetik 200 bat 
lagun ibili dira"
MAIALEN ALKORTA 
kooRDiNatzaiLEa
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Aitor Agiriano aREtXabaLEta
Gazte egin zituen lehenengo 
hartu-emanak futbolarekin Bi-
xente Etxeandia aretxabaleta-
rrak. UDAn hasi zen jokatzen 
eta lehenengo eta bigarren 
mailetako hainbat taldetan ari-
tu zen jokalari. Baina, jokalari 
aritzeaz gain, entrenatzaile ere 
izan zen, eta, UDAko presiden-
te moduan 10 urte bete zituenean, 
2005ean, klubaren urrezko be-
reizgarria jaso zuen. Makina 
bat lan egin du futbolaren eta 
herriko futbolarien alde, eta, 
horren adierazgarri, gogoan 
izango dute beti aretxabaletarrek 
Etxeandia. 

Jokalaria eta entrenatzailea 
18 urterekin hasi zen futbol jo-
kalari. UDAn egin zituen lehen 
urratsak 1949-50 denboraldian 
eta 1952. urtera arte ibili zen 
jokalari bertan. Ondoren,  urrez-
ko garaiak bizi izan zituen  De-
portivo Alaves taldera egin zuen 
salto eta bertan aritu zen  1957. 
urtera bitartean. 

1954-55 denboraldian 22 gol 
sartu zituen Lehenengo Mailan. 
Horrez gainera, babazorroen 
taldean aritu zen sei denboral-
dietatik bitan gol gehien sartu 
zituen jokalaria izan zen hura, 
eta Alaveseko istorioan gol 
gehien sartu dituzten jokalarien 

artean hirugarrena ere izan zen 
Etxeandia.

Lehenengo Mailan jarraitu 
zuen aurrera, Granadan. Baina 
Alaves taldera ere egin zuen 
buelta berriz eta Bigarren Mai-
lako Huelvan aritu zen ondoren. 
Futbol jokalari ibilbidea amai-
tzeko, Sestaon, Mirandesen eta 
Club de Vitorian egin zituen 
baloiarekin azken urratsak.

Jokalari lanak utzi eta gero,  
1986an entrenatzaile titulua ate-
ra zuen  Etxeandiak eta hainbat 
mailatan aritu zen taldeak zu-
zentzen. Maila ona erakutsi zuen 
entrenatzaile moduan ere: Ber-
garan, Hirugarren Mailan; Mon-
dran, Hirugarren Mailan; Ala-
vesen, Erregionalean; eta Elo-
rrion, Erregionalean.

Merezitako omenaldia
87 urte zituela zendu zen Etxean-
dia, eta, hain zuzen ere, mere-
zitako omenaldia egingo diote. 
"Nahiko lukeena moduko ome-
naldia egingo diogu domeka 
honetan, Ibarrako futbol zelaian", 
dio UDAko presidente Agurtza-
ne Elkorok.

16:30ean, Tolosaren aurkako 
futbol partidua hasi aurretik 
izango da omenaldia, eta, gai-
nera, omenaldira gerturatu 
nahi duten aretxabaletarrek ez 
dute sarrerarik ordaindu behar 
izango. 

UDAko talde guztiak izango 
dira zelaian, 400 neska-mutiletik 
gora egongo dira-eta bertan. 
Ibilbide profesionalean Alaves 
futbol taldearekin izan dituen 
bizipenak ere ugariak eta ga-
rrantzitsuak izan dira: bai jo-
kalari moduan arituz, eta baita 
ikuskatzaile lanak eginez hain-
bat denboralditan. Hala, "Gas-
teiztik Alaves futbol taldearen 
ordezkaritza bat ere etorriko da 
domekan Ibarrara, egun Alaves 
taldeko kapitaina den Manu 
Gartziarekin batera, hain zuzen", 
dio Elkorok. 

Oroigarri gisa, UDA taldearen 
eta Alaves futbol taldearen ka-
miseta banarekin osatutako 
koadro bat jasoko dute senitar-
tekoek.

 2017ko Bixente Etxeandia Gabonetako Futbol Txapelketako sari banaketa. A.T.

Merezitako omenaldia 
Bixente Etxeandiari
Futbol jokalaria, entrenatzailea eta ikuskatzailea, herriko kirolaren alde lan asko 
egindakoa eta maitatua izan da herrian bixente Etxeandia. 87 urte zituela zendu zen 
pasa den apirilaren 28an, eta merezitako omenaldia izango da domekan ibarran

AGURTZANE ELKORO 
uDa-ko PRESiDENtEa

"Bixente erreferente bat izan 
da zelaian zein zelaitik kanpo. 
Eta Aretxabaletarekin zein 
UDArekin izan duen 
konpromisoa azpimarratuko 
nuke: handia izan da-eta oso 
jokalari moduan eta baita 
presidente moduan azken 
urtera arte kirolarekiko 
egindako lan guztia".

JOKIN ANTXIA 
uDa-ko PRESiDENtE oHia

"Bixente pertsona hurbila zen. 
Konfiantzazkoa eta fidela. Beti 
zegoen prest eta gogotsu 
UDArentzako edozein lan 
egiteko. Disfrutatu eta sufritu 
egin zuen, aldi berean, 
UDArekin, edozein maitasun 
harremanetan bezala.
Orain gelditzen dena da 
Bixente pertsona".

Erreferente, egindako lanarengatik

Bixente Etxeandia. UDA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Orain dela bi urte sortu zen 
wikilarien elkarteko kidea da.
Zer da wikilaria izatea? 
Wikimedia elikatzea era bolun-
tarioan, sortzen den guztia librea 
izanik edozeinek erabili ahal 
izateko.
Wikimedia eta Wikipedia; zer da 
bata eta zer bestea? 
Wikipedia da ezaguna, baina 
handiagoa den Wikimediaren 
zati bat da, idatzizko entziklo-
pedia, hain zuzen ere. Gero 
daude Wikimedia Commos bil-
tegi erraldoia –audioak, bideoak, 
argazkiak…–, Wikidata datu 
base erraldoia, Wikiztegia, Wi-
kiteka testu historikoen biltegia…
Badira zortzi bat urte horretan 
diharduzula; nolatan hasi zinen? 
Irakaslea naiz eta ikasleendako 
informazio bila nenbilela kon-
turatu nintzen hainbat gabezia 
zituela. Orduan pentsatu nuen 
nik neuk ere egin nitzakeela 
ekarpenak hutsune horiek be-
tetzen joateko.
Eta zelako ekarpenak egiten dituzu? 
Bidaia asko egiten ditut eta eza-
gututako lekuen gaineko artiku-
luak idatzi, gustuko leku horien 
gaineko informazioa euskaraz 
egon dadin. Zientziaren gaineko 
artikuluak ere idazten ditut, bai-
ta kirolarekin zerikusia dutenak 
eta bertsolaritzari buruzkoak ere. 
Egia esan, lotu egiten du honek!
Orain dela urtebete sortu zen Txi-
kipedian ere badiharduzu ikaslee-
kin, ezta? 
Bai. Europan 2010aren bueltan 
hasi ziren umeei bideratutako 
hainbat ekimen, ikusi zelako 
umeendako zailak zirela Wiki-
pediako artikuluak: luzeak, oso 
teknikoak… Vikidia izan zen 
Frantzian sortutako ekimen bat 
eta beste herrialde eta hizkuntza 
batzuetara ere zabaldu zen; eus-
karazko Vikidia ere egin zen 
orain dela bost bat urte. Baina 
Wikipediatik kanpo zegoen web-
gunea izanda, ez zen oso ezagun 
egin. Hori konpontzeko, Wiki-

pedian txertatu zen. Horregatik, 
Wikipediako artikuluren batek 
umeendakoa Txikipedian ere 
baldin badu, lotura bat dago 
hara bideratuta.  
Eta Zumaiako institutuko ikasleak 
lanean jarri zenituen Txikipedian. 
Bai, zientzietako artikuluekin 
hasi ginen iaz, biologiako ira-
kaslea naizelako, eta aurten, 
zerbait potoloagoa egitea eraba-
ki genuen, zientzietako depar-
tamentuarekin elkarlanean. Hala, 
batxilergoko lehenengo mailako 
ikasleak Txikipedia elikatzen 
dabiltza; dagoeneko 100 bat ar-
tikulu egin ditugu. 
Gogotsu dihardute ikasleek? 
Gustuko dute. Hasieran, gogorra 
egiten zaie; izan ere, ikasi behar 
dute ez dela norberarena idatzi-
tako artikulu hori, abiatu egiten 
duela batek eta edozeinek egin 
ditzakeela ekarpenak gero. Era 
berean, euren lana Interneten 

ikusteak motibatu egiten ditu. 
Oso lan interesgarria da, eta 
beste eskola batzuk ere anima-
tuko nituzke; ni gertu nago edo-
zertan laguntzeko.
Nazioarteko hainbat wikilari izan 
ziren apirilean Euskal Herrian. 
Bai; urtean zehar hainbatetan 
elkartzen dira, eta oraingoan, 
gurera etorri ziren 150en bat 
lagun. Norberaren herrialdeko 
esperientzien berri eman zen; 
guk, Zumaiako institutukoa.
Euskal wikilariok elkar ezagutzen 
duzue? 
Bai, elkartea sortu genuenetik 
orain dela urte pare bat. Horren 
aurretik, ezizena bakarrik ge-
nekien eta gainerako informazio 
gutxi. Ofizial egiteko asmoarekin 
eta erakundeekin harremanetan 
jartzeko elkartu ginen.
Euskaraz jardutea helburuen artean 
egongo da, ezta?
Bai, horixe; gure asmoa da ja-
kintza unibertsala euskaraz ego-
tea Interneten. Sarritan, ordena-
gailuak eta telefonoak gazteleraz 
konfiguratuta daudenez, bilake-
ta egiterakoan gaztelerazko arti-
kuluak erakusten dira, euskaraz 
ere egon arren. Artikulu mordoa 
daude euskaraz; hortaz, ahalegin 
bat egin euskaraz kontsumitzeko.

Mikel Arroiabe wikilaria. MIRARI ALTUBE

"Artikulu mordoa daude 
euskaraz Wikipedian"
MIKEL ARROIABE WikiLaRia
Euskal Herriko wikilarien elkarteko kide da irakasle aretxabaletarra eta Wikipedian eta 
txikipedian hainbat eratako artikuluak idazten ditu zumaiako ikasleekin batera

"BATXILERGOKO 
IKASLEAK TXIKIPEDIA 
ELIKATZEN DABILTZA; 
100 BAT ARTIKULU 
IDATZI DITUZTE"

M.A. aREtXabaLEta
Bertso saioa izango da gaur, 
maiatzak 3, udaletxe zaharrean 
(18:30). Debagoieneko hainbat 
bertsolarik jardungo dute Aitor 
Lizarazu gai-jartzailearen esa-
netara lanean. Hona hemen 
bertsolariak: Martin Berrizbei-
tia aretxabaletarra, Haizea eta 
Oihana Arana ahizpa eskoria-
tzarrak, Ane Zuazubiskar arra-
satearra, Aitor Tatiegi oñatiarra 
eta Maialen Akizu urretxuarra. 
Gipuzkoa bertsotan txapelketa 
sustatze aldera antolatutako 
saioa da; izan ere, asteburuan 

hasiko da txapelketa horren 
sailkapen fasea –udazkenean 
jokatuko da gero–, eta bertsola-
ri horiek guztiek jardungo dute 
nor baino nor gehiago.

Martin Berrizbeitiak lehenen-
goz hartuko du parte Gipuzkoa 
bertsotan ekimenean. Probatze-
ra eta gozatzera joango dela dio: 
"Banuen probatzeko gogoa. Ara-
maioko bertsolariekin elkartzen 
naiz astero eta haiek txapelke-
tatan parte hartzen dutenez neu 
ere animatu egin naiz". Gaurko 
saioa berotze ekitaldia izango 
da bertsolari horiendako.

Debagoieneko hainbat bertsolari 
gazteren saioa izango da gaur
'gipuzkoa bertsotan' lehiaketa berotzeko ekitaldia da eta 
Martin berrizbeitia aretxabaletarra dago, besteak beste 

Eider Otxoa dolu-lagunak hile-
ta zibilaren eta doluaren gaine-
ko berbaldia eskainiko du da-
torren martitzenean, maiatzaren 
7an, Arkupen (18:30). 

Bi zati izango dituela hitzaldiak 
argitu du dolu-lagun aretxaba-
letarrak. "Batetik, hileta zibila 
landuko dugu. Orain arteko 
erritu guztiak erlijioarekin lo-
tuta daude eta bide berriak za-
baltzeko garaia da". Eta bestetik, 
dolu prozesuari helduko dio: 
"Agur erritoaren garrantzia az-
pimarratuko dut. Nik bi agur 
proposatzen ditut: bata, intimoa, 
hil berritan egiten dena, eta 
bestea soziala, aurrerago". Eñaut 
Zubizarreta txelo-jolea izango 
du lagun solasaldian.

Hileta zibilen eta 
doluaren gaineko 
hitzaldia martitzenean

Gipuzkoako 50. Hiru Txirlo Bola 
Joko Txapelketa jokatzen dihar-
dute martxoaz geroztik, eta Are-
txabaletako bolatokia zirkuitu 
horren barruan dago sartuta. 
Hala, bihar, zapatua, jokatuko 
da botaldia (17:00), txapelketa 
horren bosgarrena, hain zuzen 
ere. Bolatokia zabalik egongo 
da honako ordutegi honetan: 
11:30etik 13:30era eta 16:00etatik 

aurrera. Eta izen-ematea 5 euro 
izango da. Lehenengo sei onenek 
sariak jasoko dituzte; hona he-
men: lehenengoak, 65 euro; bi-
garrenak, 50 euro; hirugarrenak, 
35 euro; laugarrenak, 20 euro; 
bosgarrenak, 10 euro; eta seiga-
rrenak, sorpresa.

Bola-jokoaren bueltan taldetxo 
bat elkartu da herrian, aurten, 
eta hori suspertzeko lanetan 
dihardute azken hilabeteetan. 
Zapatuko txapelketara ere he-
rritarrak gonbidatu dituzte par-
te hartzera. 

50. Hiru Txirlo Bola 
Joko txapelketako 
botaldiak zapatuan

Batzarra, jaiei begira 
Andramaixak gertatzen 
hasteko batzar erraldoia deitu 
du Atxabaltako gaztiak 
eraikitzen ekimenak. Gaur, 
maiatzak 3, izango da, mojen 
komentuko parkean (18:30).

Otala Zelaiko krosa
Maiatzaren 12an (11:00) 
jokatuko da 41. Otala Zelaiko 
herri krosa eta izena emateko 
epea zabalik dago: www.
herrikrosa.eus ataria edo 
kiroldegia –aurretik 8 euro 
eta egunean bertan 15 euro–.

'Arimak' erakusketa
Miriam Vidriales eta Ainhoa 
Cabero artisten lanak izango 
dira ikusgai astelehenetik, 
maiatz osoan, Arkupen.

oHaRRak
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Guadalajaran jokatu den mun-
duko kenpo txapelketan –Mundial 
IKF Guadalajara deritzona– Lei-
re Rato eta Mikel Beloki Atama 
Eskoriatza taldeko borrokalariak 
izan dira parte hartzen, eta biak 
brontzearekin bueltatu dira. Se-
nior mailan, bakoitza bere mo-
dalitatean aritu da, eta, podiu-
mera igota, "pozik" daudela eta 
"helburua bete" egin dutela adie-
razi dute borrokalariek.

Galizian jokatu zuten Espai-
niako txapelketan, senior mai-
lan urrea lortuta joan ziren bi 
borrokalariak mundukora, eta 
biak hirugarren postua lortuta 
bueltatu dira Guadalajarako 
txapelketatik. Belokik semi-
kenpo 95 kilo azpiko modalita-
tean hirugarren postua lortu 
du eta Ratok, berriz, 65 kilo 
azpikoen artean. Hala, apirila-
ren 23an iritsi ziren Guadala-
jarara, eta, kontzentrazioaz gain, 
entrenamenduak izan zituzten 
egun batzuez, munduko txapel-
keta prestatzeko. Apirilaren 

25etik 27ra bitartean jokatu zen 
txapelketa, eta, emaitza bikainak 
eskuratu dituzten arren, biak 
lesionatuta bueltatu dira.

Biak lesionatuta 
"Full-kenpo modalitatean lehia-
tzen zebiltzala lesionatu ziren 
Leire eta Mikel. Duela bi urte 
sorbalda irten zitzaion Belokiri, 
eta, horren ondorioz, minduta 
bukatu zuen. Ratok, berriz, zuntz-
etendura izan zuen… Hala ere, 
lehiaketetan gertatzen dira ho-
rrelakoak. Errekuperazio falta-
gatik izan daiteke… baina mun-
duko txapelketan lehiatze hutsa 
garaipen bat da, eta helburuak 
beteta bueltatu gara. Orain, 
errekuperatu eta hurrengo txa-
pelketak prestatzen jartzea da 

asmoa"; Rafa Carriet entrena-
tzailearen berbak dira horiek.

Geratu barik, lanean 
40 herrialdetako borrokalariak 
batu dira Guadalajarako txapel-
ketan, eta, Belokik eta Ratok, 
brontzezko domina bana lortu-
ta, lanean jarraitu nahi dute 
hurrengo txapelketara begira 
prest egoteko. Oiartzunen joka-
tuko da, maiatzaren 19an, Gi-
puzkoako txapelketa, eta bertan, 
alebin, haur, gazte eta senior 
mailetako borrokalariak lehia-
tuko dira. Urrian, berriz, Euro-
pako txapelketa izango da Por-
tugalen, eta horiek prestatzen 
ari dira Atama Eskoriatzako 
kirolariak.

Gazteak indartsu datoz
"Munduko txapelketan izan di-
renez gain, Atama Eskoriatza 
eskolako gazteak ere indartsu 
datoz, gogotsu entrenatzen dira. 
Hemen ezin da geratu geldirik, 
eta pausoz pauso helburuak 
lortzen jarraitu behar dugu".

Leire Rato, Rafa Carriet eta Mikel Beloki, Atama Eskoriatza taldekoak, Guadalajarako munduko txapelketan. ATAMA ESKORIATZA

Ratok eta Belokik brontzea 
munduko txapelketan
Eskoriatza atama taldeko Leire Rato eta Mikel beloki guadalajaran jokatu den 
munduko kenpo txapelketatik brontzezko dominarekin bueltatu dira. Hala ere, biak 
lesionatu egin dira, eta, "pozik eta helburuak beteta", lanean jarraitzeko asmoz daude

BELOKI ETA RATO 
LESIONATUTA 
BUELTATU DIRA 
GUADALAJARAKO 
TXAPELKETATIK

I.B

Hezkuntzaren Astea, bikain
Hezkuntza Astea izan dute aste honetan Luis Ezeiza Herri Eskolakoek, eta 
gai nagusia hezkuntzaren jasangarritasuna izan da. Hala, hainbat ekintza 
izan dituzte: astelehenean, Hajar Samadikek eskainitako Kultura 
musulmana izeneko hitzaldia –argazkian–; eguenean, Liburuaren Eguna…
Gaur, berriz, familien eguneko ekintzekin amaituko dute egitaraua.

IMANOL BELOKI

Leteko bidea erabilgarri dago
Urtebete pasa egon da itxita Lete auzorako bidea. Saihesbide azpitik 
pasatzen den errekak hondoratu egin zuen errepidea, eta orain arte izan 
dira lanean Aldundiko langileak. Obrak pasa den astean bukatu zituzten, 
eta, beraz, Lete auzoko bizilagunek Eraña auzotik bueltan bidea egiteari 
utzi, eta ohiko bidetik joateko aukera izango dute berriz.
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Maiatzeko lehen domekan izan 
ohi da Atxorrotxeko eguna, eta 
aurten ere hala izango da, ez du 
hutsik egingo. Hori horrela, etzi, 
domeka, 738 metro dituen Atxo-
rrotx mendiko tontorrera igoko 
dira herritarrak Eskoriatzako 
mendiaz gozatzeko. Aurten, gai-
nera, Puntaik Punta Debagoie-
neko bidezidorren jaialdia –ikus 
40 eta 41 orriak– ere izango da, 
eta Atxorrotxen ohi baino ekin-
tza gehiago izango dira eguerdi 
partean. Arratsaldean, berriz, 
hainbat hitzordu ere izango dira 
herrian, eskoriatzarrek disfru-
tatzeko.

Igotzeko askotariko aukerak
Egunari hasiera emateko, txis-
tularien diana izango da herrian, 
eta Udalak 10:30erako jarri du 
hitzordua Fernando Eskoriatza 
plazatik Atxorrotxerako igoera 
hasteko. Hala ere, herritarrak 
lehenago edo geroago irtengo 
dira, beste urte batzuetan egin 
moduan, eta bide ezberdinetatik 

ere igoko dira herritarrak: batzuk 
herrigunean hasi eta zementuz-
ko bidean gora joango dira; 
beste batzuk, aldiz, Bolibar au-
zoan bira eginez. Horiek dira 
ohiko bideak, baina izango dira 
Gatzagako Dorleta santutegian 
gora joango direnak, edo Zapa-
tei baserrian gorako bidea har-
tuko dutenak.

Behin tontorrera iristean, Gu-
rutze Santuaren ermitako kan-
paiak jotzeko ohitura dute askok, 
eta, seguru asko, goiz osoan 
entzungo direla kanpai hotsak. 
Gainera, bertako kanpaiak joz 
gero ekaitzak uxatzen direla 
esaten duenik ere badago.

Horrekin batera, Atxorrotxe-
ko eremuan urtetan egindako 
indusketen emaitzak ere ikusi 

ahal izango dituzte bertaratzen 
diren herritarrek.

Indusketen erakusketa museoan
Hamar urte pasa dira Atxorro-
txen indusketak hasi zituztene-
tik. Iñaki Sagredo arkeologoaren 
gidaritzapean eta hainbat bo-
luntarioren laguntzarekin Na-
farroako Erreinuko gaztelua 
izan zenaren hainbat aurkikun-
tza egin dituzte. Iaz abuztuan 
egin zituzten azkenengo faseko 
lanak, eta ordutik ez dute beste  
lurrik mugitu.

Atxorrotx inguruan aurkitu-
tako objektu esanguratsuenak 
ikusgai daude Ibarraundi mu-
seoan. Gaur irekiko dute era-
kusketa, eta bertan, Atxorrotxe-
ko gaztelua nolakoa zen erakus-
teaz gainera, haren historia 
azalduko dute, eta garaiko eli-
kadura eta armamentua ezagu-
tzeko aukera ere badago. Era-
kusketa domekara arte izango 
da zabalik, honako ordutegi 
honetan: 12:00etatik 14:00etara 
eta 18:00etatik 20:00etara.

Atxorrotxeko Gurutze Santuaren ermita. IMANOL BELOKI

Domeka honetan da 
Atxorrotxeko eguna
Maiatzeko lehen domekan atxorrotxeko eguna ospatuko da. aurten, gainera, Puntaik 
Punta Debagoieneko bidezidorren jaialdirekin bat egiten du egunak, eta goizean, 
atxorrotx mendira igoera egin ostean, ospakizunak herrian jarraituko du arratsaldean

ATXORROTXEKO 
INDUSKETETAN 
EGINDAKO 
AURKIKUNTZAK 
MUSEOAN IKUSGAI

OLAZAR ERRETIRATU ELKARTEA

Erretiratuak Ruta del Quijoten
Eguaztenean bueltatu ziren etxera bidaian joandako Olazar Erretiratu 
Elkarteko herritarrak. Ciudad Realen, Ruta del Quijoten izan dira apirilaren 
24tik elkarteko 40 kide, eta ederto ibili direla esan dute. Hainbat irteera 
egin dituzte oporraldian, eta leku ederrak bisitatu; besteak beste, Tablas 
de Daimiel Parke Nazionala, Dulcinea del Toboso museo-etxea…

Astelehenean, igerilekua hutsik eta langileak egokitzapen lanak egiten. I.B

Egokitzapen lanak egiten ari 
dira Manuel Muñoz kiroldegian
apirilaren 23an hasitako mantentze eta egokitzapen 
lanak maiatzaren 6an amaituta izatea aurreikusten dute

I.B ESkoRiatza
Apirilaren 23an hasi zituzten 
Eskoriatzako Manuel Muñoz 
kiroldegian mantentze eta hain-
bat egokitzapen lan. Igerilekuan 
urteroko garbiketa egiteaz gain, 
bertako, saunako eta aldagele-
tako sabaiak aldatu dituzte, 
beste lan batzuez gain. Lanak 
amaitzeko larri ibiliko diren 
arren, maiatzaren 6an, astelehe-
nean, amaituta izatea aurrei-
kusten dute.

"Igerilekuko urteroko garbi-
ketaz gain, hodiak margotu di-
tugu. Aldageletan, berriz, sabaiak 
aldatu ditugu, argiak led siste-

makoak eta presentzia igartzen 
dutenean pizten direnak jarri 
ditugu, eta dutxen iturriak erre-
guladorearekin jarri ditugu, 
norbanako bakoitzak nahi duen 
tenperaturara jartzeko ura…", 
adierazi du Ainize Lizarraldek, 
Manuel Muñozeko kirol ahol-
kulari eta koordinatzaileak. 
Horrekin batera, saunako sabaia 
ere aldatu dute.

Igerilekua prest dute 
350 metro kubiko ur sartzen 
diren igerilekua hustu, ondo 
garbitu, algen kontrako produk-
tua bota, eta beteta dago berriz.
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Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Gatz Bidearen lehen ibilaldi 
ofiziala egin zuten pasa den do-
mekan, Leintz Lotzen ekimenak 
antolatuta. Aretxabaletatik irten 
zen lehen herritar taldea, eta 
gero, Eskoriatzan beste batzuk 
elkartu ziren Leintz Gatzagarai-
noko bidea egiteko. Bazkaltzera, 
berriz, 74 herritar bertaratu 
ziren, eta VHS sindromeari au-
rre egiteko Sendabidea elkar-
tearentzat 659 euro lortu dituz-
te. Antolatzaileek balorazio "ezin 
positiboagoa" egin dute.

Gatz Bidearen lehenengo ibi-
laldi ofiziala egiteko, eguraldia 
lagun izan zuten, eta antolatzai-
leek aurreikusi baino jende 
gehiago elkartu zen bidea egi-
teko. Gatz Bidia, Leintz Lotzen 
egitasmoaren bultzatzaile Dor-
leta Elkorobarrutiak esker on 
hitzak izan ditu: "Bailaratik joan 
den jendeaz gain, hainbat inpli-
katu dira ekimenari forma ema-
teko. Gatzagako Sorginak El-
kartekoak, Gurel Guraso Elkar-
tekoak, Oier eta Alberto txala-

partariak, txistulariak, trikiti-
lariak, adarra jotzen aritu den 
Patas, ibilbidean enborra jartzen 
aritu direnak… Benetan, eskerrik 
asko. Jende asko elkartu da, eta 
lehen ibilaldia oso arrakastatsua 
izan da. Orain, ezagutzera ema-
teko eta, batez ere, bidea erabi-
li dadin urratsak egin beharko 
ditugu".

Ibilbide berezia, ekintzaz josia
Aretxabaletatik eta Eskoriatza-
tik Gatzagarainoko bidea egiteaz 
batera, hainbat ekintza ere egin 
zituzten ibilbidean zehar. "Gu 
sortu ginen enbor beretik…  Leintz 
lotzen esaldia idatzita duen en-
borra ezarri genuen Gatz Bidean, 
mugarri moduan, eta bertan 
adarra jotzen izan ziren. Ada-

rraren soinuari erantzuten, 
aldiz, Gatzagako balkoian txa-
lapartariak egon ziren, eta, hala, 
batu ginenok aurrera jarraitu 
genuen. Aurrerago, beste eskul-
tura baten bueltan bertso batzuk 
ere izan genituen, eta gero, tri-
kitilarien laguntzarekin Gatza-
garaino joan ginen", adierazi du 
Elkorobarrutiak.

Rosa Lasagabasterrek, ekime-
naren bultzatzaileak, bestalde, 
hauxe adierazi zuen: "Lehenen-
go ibilaldi ofiziala eginda, bizi-
rik egon behar den bide bat izan 
behar da Gatz Bidea, eta jendeak 
erabiltzea da egitasmoaren hel-
burua, eta eman beharreko hu-
rrengo pausoa".

Bidea, elkartasunez 
Hustu ganbara Gatzagan aldiro 
egiten den bigarren eskuko azo-
ka ere egin zuten herrian, eta 
bertan batutako dirua Euskal 
Herriko Sendabide elkartearen-
tzat izan zen. VHL sindromearen 
ikerketari laguntza emateko 659 
euro batzea lortu zuten.

Gatz Bidea egiteko batu zirenak txalapartarien soinuaren zain, Gatzagarako ibilbidea jarraitzeko. IMANOL SORIANO

Gatz Bidearen lehenengo 
ibilaldi ofiziala egin dute
Eskoriatzatik eta aretxabaletatik irtenda, ekintza ugari eta bereziekin betetako 
ibilaldia egin zuten pasa den domekan, Leintz gatzagaraino. Hala, Leintz Lotzen 
egitasmoko kideek sustatuta, egunaren balorazio "positiboa" egin dute

HURRENGO PAUSOA 
GATZ BIDEA 
ERABILTZEA IZAN 
BEHAR DELA ADIERAZI 
DUTE ANTOLATZAILEEK

Eskoriatzako Elizateen Elkarteko kideak. ARTEMAN

Elizateak bizirik daudela 
gogoratzeko taldea prest dute
Landa inguruko jarduerak bultzatzea da Eskoriatzako 
Elizateen Elkartearen helburu nagusia

Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako Elizateen Elkarteak 
maiatzeko udal hauteskundeei 
begira gertatu duen taldea aur-
keztu du. "Aurrerantzean ere, 
tinko jarraitu nahi dugu, landa 
inguruko proiektu eta konpro-
misoak aurrera atera eta eliza-
teak bizirik gaudela gogoraraz-
teko", adierazi du taldeko buru 
Iñaki Kerexeta alkategaiak.

Elizateen Elkartearen helburua 
Eskoriatzako bizilagunen ongi-
zaterako eta garapenerako jar-
duera, ekimen eta proiektu mota 
guztiak bultzatzea dela adierazi 
dute elkartekideek. "Eskoriatzar 

guztiek oinarrizko zerbitzuak 
izan ditzaten lan egingo dugu, 
bereziki: ur sarean, telekomu-
nikazio sarean eta mugikorta-
sunean –pertsona helduek, ne-
rabeek eta ezinduek garraio 
zerbitzu publikoa erabiltzeko 
aukera izan dezaten–", adierazi 
du Kerexetak.

Zazpi elizateetako hautagaiak 
Hauek dira Eskoriatzako Eliza-
teen Elkartearen hautagaien 
zerrendako lehenengo bostak: 
Iñaki Kerexeta, Iñaki Zurutuza, 
Edurne Uribesalgo, Itziar Bena-
vent eta Irantzu Azkona.

Atzo ireki zuen Beheko Errota 
musika eskolak datorren ikas-
turtera begirako matrikulazio 
epea. Musika ikasketak 5 urtetik 
aurrerakoentzat zuzenduta dau-
de eta dantza ikastaroa, berriz, 
6 urtetik aurrerakoentzat. Hori, 
haur eta gazteei dagokienez, 
baina helduentzat ere aukera 
zabala dago: musika hizkuntza, 
instrumentuak, kantua eta dan-
tza, besteak beste.

Informazioa nahi duenak mu-
sika eskolara deitu dezake, 943 
71 49 95 telefono zenbakira, edo 
bertara joan, honako ordutegi 
honetan: astelehenetik eguene-
ra 16:00etatik 19:30ak bitartean 
eta egubakoitzetan 16:00etatik 
18:30ra bitartean.

Atzo ireki zuten 
matrikulazio epea 
musika eskolan

Maiatzaren 12an, domeka, 8 eta 
12 urte bitarteko haurrei zuzen-
dutako –LH3 eta LH6– drone 
tailerra antolatu du Eskoriatza-
ko Udalak. 17:00etan hasi eta 
19:00etan amaituko da. 

Tailerrak bi zati izango ditu: 
lehenengoan, drone motak, era-
bilera arautegia, piezak, kon-
trolagailua, kamerak, eta abar 
ikusiko dira. Bigarren zatian, 
aldiz, drone bat pilotatzen ira-
katsiko diete bertara doazenei, 
eta hegaldi txapelketa egingo 
dute parte hartzaileek.

Prezioa bost euro da, eta, guz-
tira, 30 plaza eskainiko dira 
ikastarorako. Izena emateko, 
kultura etxera deitu beharko 
da, 943 71 46 88 telefonora.

Droneen gaineko 
ikastaroa izango da 
maiatzaren 12an
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Aste Santuko oporrak kanpoan 
egin dituen bergararra kontu-
ratuko zen seminarioko patioan 
obrak aurrera doazela, hondea-
makinek patioaren eremu han-
di bat hartu dutela. Ez dira lur 
azpiko parkinga egiteko lanak, 
ur zikinen biltzailea egokitzeko 
lanak baizik, baina patioa erabat 
aldatu da itxuraz. 

Hain zuzen, lur azpiko apar-
kalekua izan zen astelehenean 
egin zuten osoko bilkuran zere-
san handien eman zuen gaia. 
Aranzadi ikastolako hainbat 
gurasok osatzen duten Patixuan 
aparkalekurik ez! taldeak hartu 
zuen hitza galderen eta eskaeren 
tartean, eta proiektua bertan 
behera uztea eskatu zuten. 

Mugikortasun eredua zalantzan
Bi arrazoi eman zituzten horre-
tarako: batetik, obrak ikasleen 

egunerokotasunean izango duen 
eragina, eta bestetik, planteatzen 
duen mugikortasun eredua: "Zir-
kulazioarekin eta zaratekin 
berez arazoak dituen kale bate-
ra ibilgailu gehiago erakarriko 
ditugu, eta, beraz, arazo horiek 
larritu egingo dira. Bizilagunen-
tzat, eta ikastolako komunitate 
osoarentzat", dio taldeko eledun 
Larraitz Uribesalgok.  

Oposizioari dagokionez, Ira-
bazik ere proiektua geratzea 
eskatu zuen; Aiert Lizarraldek 
hasieratik garbi utzi du parking 
horrek mugikortasun ereduan 
"20 urte atzera" egitea dela. EH 

Bilduk, berriz, lur azpiko apar-
kalekuaren inguruan izan den 
hausnarketa falta salatu zuen 
eta orain zirriborro egoeran 
dagoen mugikortasun planaren 
beharra 2018ko otsailetik eska-
tu zutela gogora ekarri.

"Neurri tekniko bereziak" 
Obra eta Zerbitzuetako zinego-
tzi Lander Arregik "harridura" 
azaldu zuen guraso taldea en-
tzuterakoan, Aranzadiko zuzen-
daritzarekin "hainbat alditan" 
elkartu direla argudiatuta. Gai-
nera, dio segurtasuna berma-
tzeko eta zarata ahalik eta gehien 
txikitzeko "neurri tekniko be-
reziak" hartuko direla parkinga 
egiten hasten direnean. 

Salaketa hauteskunde batzordean 
Bestalde, Irabazik hauteskunde 
batzordearen aurrean Udal Go-

bernuaren kontra salaketa bat 
jarri zuen, hauteskunde garaian 
wifia kalean doan eta libre jarri 
zuela esateagatik. Hauteskunde 
batzordeak arrazoia eman zion 
Irabaziri, eta ondorioz, gobernuak 
Udal webgunetik kendu behar 
izan zuen informazio hori. Al-
kateak adierazi zuen euren hel-
burua herritarrak informatzea 
zela, eta  batzordeak  emandako 
agindua zintzo bete dutela. EH 
Bildurentzat, Udal Gobernuak 
baliabide publikoei ematen dien 
"erabilera alderdikoiaren" beste 
adibide bat izan da gertatu dena.

Parkinga egiteko obrak oraindik hasi ez badira ere, seminarioko patioa obretan dago ur zikinen biltzailea egokitzeko. NEKANE MUÑOZ

Makinek patioa hartzeaz 
bat, azalera lur azpiko 
parkingaren aurkakoak

ZARATA MURRIZTEKO 
"NEURRI TEKNIKO 
BEREZIAK" HARTUKO 
DIRELA ADIERAZI DU 
UDAL GOBERNUAK 

ur zikinen biltzailea egokitzeko lanak hasi eta berehala, parkinga egiteko esleipena 
egiteke dagoela, aranzadi ikastolako guraso talde batek obra gelditzeko eskatu du; 
gobernuak dio aspalditik dabiltzala proiektu horrekin eta orain dela gauzatzeko unea

ELENA LETE 
EaJ

"Orain da unea; komertzioek eta 
auzoek behar dute, eta 
Seminarixoak ere behar du 
parking osagarria. Iazko otsailetik 
dihardugu buru-belarri honekin".

GORKA ARTOLA 
EH biLDu

"Garbi dugu parking falta dagoela 
herrian, baina mugikortasun plan 
bat aldarrikatu dugu beti. Ez du 
zentzurik parkinga egiten hasi 
ostean plan hori garatzen hasteak". 

AIERT LIZARRALDE 
iRabazi

"Parking horren kontra gaude, beti 
esan izan dugu. Proiektua gelditu 
egin behar da; gobernu aldaketa 
balego, sekulako herentzia jasoko 
luke proiektu honekin".

Patixuan aparkalekurik ez! izenarekin sortu den Aranzadi ikastolako 
guraso taldearen aldarrikapena izan zen asteleheneko osoko bilkurako 
protagonista. Esan zuten, besteak beste, orain dela proiektua bertan 
behera utzi eta obren esleipena eteteko momentua, aparkalekua 
egiteko lanak ez direlako oraindik hasi, eta sinadurak batzen hasteko 
asmoa azaldu zuten. Uste dute parking horrek "guztiz" baldintzatuko 
duela erdiguneko mugikortasuna. Bestalde, Elena Lete alkateak 
proiektua "estrategikoa" dela esan zuen, herriko komertzioentzat eta 
hainbat herritarrentzat garrantzitsua, eta hori une oro jakinarazi dutela 
gaineratu zuen. Esan zuen kaltetuekin, besteak beste, Aranzadiko 
zuzendaritzarekin, bilerak egin dituztela eta haien eskaerak aintzat 
hartuta "hainbat aldaketa" egin direla proiektuan. Gaiari ematen ari 
zaion "hauteskunde aurreko erabilera politikoa" ere salatu zuen Letek. 

Aranzadiko guraso batzuk bilkuran

Aranzadiko guraso Larraitz Uribesalgok hitza hartu zuen unea. JOKIN BEREZIARTUA
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Amaia Zabala bERgaRa
Herria hobetzeko herritarren 
artean dauden ideiak jasotzeko 
ariketa moduan, Bergara hobe-
tzeko ideiak egitasmoa aurkeztu 
zuen Bergarako Udalak otsailean, 
eta etxe guztietara bidali zuen 
Bergara hobetzeko ideiak egitas-
moaren eskuorri informatiboa. 
Hala, atzo aditzera eman zuten 
120 izan direla martxoaren 17ra 

bitarte jaso dituzten proposa-
menak, horietatik 33 haurrenak 
eta 87 helduenak. Udalak eske-
rrak eman dizkie herritarrei 
izandako parte hartzeagatik.

Proposamen guztiak epaimahai 
teknikoak aztertu ditu eta filtroa 
pasatu dutenak haurren zortzi 
proposamen eta helduen 35 izan 
direla jakinarazi du Udalak: 
"Asko izan dira filtro teknikoa 
pasatu duten ideiak, baina ezi-
nezkoa da guztiak mahai gainean 
jartzea bozkatuak izateko; la-
rregi izango lirateke irakurtze-
ko eta herritarrek hautatzeko, 
eta ez litzateke proposamen 
onenaren aukeraketa erreal bat 
izango. Garrantzitsua izan da 
Udalarentzat gehienezko 20 ideia 
multzoen muga ez gainditzea".

Ondorioz, proposamen batzuk 
oinarri bera izanik multzo be-
rean sartu dituzte, eta, horrela, 
denera, nagusien 19 ideiaren 
artean eta haurren sei ideiaren 
artean –bi errepikatuta baitzeu-
den– hautatu beharko dute 
herritarrek.

Ideia hautatuen zerrenda
Hileta zibilak egiteko Santa 
Marina ondoko plazan karpa 
jartzea, Pump Track pista egitea, 
ur txorrotak jartzea, haur par-
ke estali bat egitea, Zubietako 
zubiko hobekuntzak beste zu-
bietan egitea eta Arrizuriaga 
parkea aisialdirako erabiltzeko 
egokitzea izan dira aurrekontu 
handien eskatzen duten ideie-
tako batzuk.

Bozketa fasea 
Bozketa maiatzaren 12a baino 
lehen egin beharko da udaletxe 
sarreran ipini diren ontzietan, 
Agorrosinen edo Udalaren web-
gunean. Ideia irabazleak 1.000 
euroko saria izango du.

Arrizuriaga parkea egun. JULEN IRIONDO

Herria hobetzeko 120 
ideia jaso ditu Udalak
Herritarren proposamenek udaleko epaimahai teknikoaren filtroa pasatu dute eta 
orain, bozkatzeko unea da. bozketa maiatzaren 12a baino lehen egin beharko da 
udaletxe sarrerako ontzietan, agorrosinen edo udalaren webgunean

GUSTUKO IDEIA 
MAIATZAREN 12A 
BAINO LEHEN 
BOZKATU BEHARKO 
DUTE BERGARARREK

Soraluce BKE taldeko jokalariak asteazkeneko partiduaren aurretik JOSETXO MUNIATEGI

20-25 galdu du Soraluce BKEk 
Urnietaren aurkako partidua
Euskadiko txapelketara igotzeko faseko lehen partiduan 
"kaskar" aritu da bergarako eskubaloi taldea

Amaia Zabala bERgaRa
Josetxo Muniategiren mutilek 
20-25 galdu zuten Urnietaren 
aurka asteazkenean Labegaraie-
tan jokatutako partidua.

Hasiera kaskarra izan zuen 
Soraluce BKE eskubaloi taldeak, 
akats asko egin baitzituen. Lehe-
nengo zatiaren hasieran, 1-6 
ziren atzetik; horren ondorioz, 
atsedena eskatu zuen Bergarako 
taldeak, jokalariak lasaitzeko 
asmoz, eta horri esker gol batzuk 
sartu zituzten, baina ez zuen 
askorako balio izan, markagai-
lua 16-12 zela amaitu baitzen 
lehen zatia.

Bigarren zatian defentsan sen-
do aritu ziren eta ia berdintzea 
lortu zuten: 17-18 jarri ziren. 
Berehala, ordea, urnietarrek 
hiru goleko aldea atera zioten 
etxeko taldeari. Azken minutu-
ko huts batzuengatik, 20-25 amai-
tu zen partidua. "Ez zen partidu 
ona izan, hasiera txarra izan 
genuen eta horrek baldintzatu 
zuen guztia", azaldu du Josetxo 
Muniategi taldearen entrena-
tzaileak.

Euskadiko Txapelketa
Bihar, Askartza taldearen aurka 
jokatuko dute, 19:45ean, Leioan.

Agorrosin igerilekua itxita zapatuan
Zapatu arratsaldean itxita egongo da, Gipuzkoako alebin 
mailako txapelketa jokatuko delako.

Ndank Ndank Elkartea bazkide bila dabil
Bazkide berriei gonbidapena egin die elkarteak, eta izena 
emateko eskaera eta nortasun agiri zenbakia ndank.ndank.
elkartea@gmail.com helbidera bidali behar dira.

Jaiak feminismotik eraldatzen
Martxanterak elkarteak jaiak eta kultur egitasmoak 
feminismotik eraldatzeko asmoarekin inkesta bat jarri du 
herritarren esku (martxanterak@gmail.com). Horretaz gain, 
maiatzaren 7rako Pilula feministak tailerra eta maiatzaren 
14rako Txoko moreak prestatzeko tailerra antolatu dituzte. Biak 
18:00etan kartzela zaharrean izango dira.

Jaietako VII. film labur lehiaketa
Baldintzak honako hauek dira: gaia librea, iraupena gutxienez 
bost minutukoa, agertu beharreko objektua txapa bat eta esaldia 
txapatzera noia/goiaz. Maiatzaren 31 baino lehen 
xaxaukomunikazio@gmail.com helbidera bidali behar dira.

oHaRRak
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"Elkarte" bihurtu 
den eraikin bat 
botatzeko eskaera
Askarruntz auzoko bizilagun 
bat kexatu egin da ondoan 
"elkarte" bihurtu den eraikin 
bat dutelako: "Nori gustatuko 
litzaioke elkarte bihurtu den 
halako oilategi bat izatea? 
Bada, guri ere ez! 60 urte 
daroatzagu jasaten; ahalik eta 
azkarren bota dezatela 
eskatzen dugu". 

J.A.

goRa Eta bEHERa

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

Udalak eta Urartetxe enpresak 
hitzarmena sinatu zuten Ernai 
kalean eraikitzen jarraitzeko. 
Akordioari esker, etxebizitza 
gehiago egingo dituzte eremu 
horretan, eta, horrekin batera, 
Ernai kaleko 21. blokearen azpian 
eguneko zentro berria egokitu-
ko dute; uda aurretik martxan 
egotea aurreikusten da. Orain  
arte Boni Laskurain kalean egon 
den eguneko zentroak 25 lagu-
nendako lekua du eta beteta 
dago; zentro berriak 35 plaza 
izango ditu. Ernai kalean 276 
etxebizitza egingo dira, guztira, 
eta asmoa da gune bateko etxeak 
saltzen dituztenean, bigarren 
eremuko lanak hastea. 15 etxe-
bizitza geratzen zaie saltzeko.

Ernai kaleko eguneko 
zentroa uda aurretik 
egongo da erabilgarri 

Udal Gobernuaren arabera, Ber-
garako Erdigune Historikoa 
Eraberritzeko Plan Berezia 
(PERCH) berritzeak "abantaila 
handiak" ekarri dizkie 2003an 
monumentu multzo gisa kata-
logatu zuten alde zaharrean bizi 
diren herritarrentzat edo bertan 
negozioa duten saltzaileentzat. 

Planaren moldaketa batek ahal-
bidetzen du, besteak beste, behe-
ko solairuan etxea eta negozioa 
uztartzea; zirkulazioa duten 
kaleentzat garajea egitea; eta bi 
eraikinentzat igogailu bakarra 
jartzea, betiere partekatzekoa. 
Errekalde parkea, estazioraino, 
erdigune historikoaren barruan 
geratu da kokatuta. Interesatuek 
udaletxera jo beharko dute. 

Plan Bereziari esker, 
"abantailak" alde 
zaharrekoentzat

Jokin Bereziartua bERgaRa
Umeei eta nerabeei begirako 
udako aisialdi eskaintza "inoiz-
ko zabalena" izango da aurten: 
uztailaren 1etik 26ra, udaleku 
irekiak; uztailaren 8tik 12ra, 
kanpamentu teknologikoak; 
ekainaren 24tik uztailaren 19ra,  
udako kirol eskaintza berezia; 
uztailaren 1etik 19ra, kirol cam-
pusa; uztaileko bigarren astean, 
astronomia jardunaldia; uztai-
laren 11n, uretako indusketa 
arkeologikoa; uztailaren 13an, 
paleontologia tailerra; eta, ekai-
naren 24tik uztailaren 24ra, 
bibliopiszina ekimena Agorro-
singo kanpoko igerilekuan. 

Kontziliazioa sustatzeko aukera
Udako aisialdi eskaintzan, urtez 
urte, gero eta ume eta nerabe 
"gehiagok" hartzen dute parte, 
kultura zinegotzi Maite Agirreren 
esanetan: "Aurtengoa laugarren 
urtea da eskaintza bateratu bat 
eskaintzen duguna. Ulertzen dugu 
bai kontziliazio familiarraren-

dako eta baita umeen aisialdira-
ko ere Udalak erantzukizuna 
baduela". Udaleku irekiei erre-
paratuta, gazteria zinegotzi Izas-
kun Labaienek uste du kontzi-
liaziorako "ezinbesteko baliabide" 
bihurtu direla, argudiatuz azken 

bi urteetan 500 umetik gora izan 
direla udaleku irekietan parte 
hartu dutenak. Udaleku irekien 
garrantzia ere azpimarratu du 
Labaienek: "Umeak elkarrekin 
egoteko, umeen arteko harrema-
nak sendotzeko eta ondo pasa-

tzeko balio dute udalekuek, eta, 
gainera, euskal giroan". Uztaila-
ren 1etik 26ra bitartean egingo 
dira, goizez, eta Angiozarren eta 
Osintxun ere eskainiko dituzte. 

Nobedadeak kirol kanpainan
3 eta 18 urte bitartekoei eskai-
niko diete jarduerak kirol kan-
painan. Hain justu ere, kirol 
campusa da aurtengo berritasun 
nagusia, Udaleko Kirol Zerbi-
tzuko teknikariburu Iñaki Ugar-
tebururen arabera: "9, 10 eta 11 
urteko umeendako kirol cam-
pusak izango ditugu, hori da 
nobedade nagusia. Uztailaren 
1etik 19ra umeek edukiko dute 
aukera egunero kirol ezberdin 
bat praktikatzeko, eta herrian 
bertan egin daitezkeen kirolak 
eskainiko ditugu". Horrez gain, 
askotariko kirol eskaintza be-
rezia ere izango dute 3 eta 11 
urte bitartekoek, beste urte ba-
tzuetan bezala, nahiz eta igeri-
keta izaten den arrakastatsuena, 
Ugartebururen arabera. 

Kirol txapelketak ere izango 
dira frontenis eta padelean, eta, 
11-18 urte arteko gazteendako 
ohiko jarduerez gain, akuafita 
eta aerofita ere eskainiko dituz-
te estreinakoz. Liburutegia ige-
rilekura ere eramango dute 
bibliopiszina ekimenaren bidez.

Uztailaren 11n, zita izarrekin
Laboratoriumeko eskaintzaren 
barruan, kanpamentu teknolo-
gikoak egingo dituzte 9 urtetik 
gorakoendako, uztailaren 8tik 

12ra. "Aurten ere keinu bat egin-
go diogu batez ere neskei zuzen-
dutako ikastaro bati; robot batzuk 
eraiki ahal izango dituzte, emo-
zioak lantzeko", aurreratu du 
museoko Rosa Errazkinek. Bi-
garren urtez, astronomia jardu-
naldiak ere egingo dituzte; goizean 
umeek tailerra izango dute, eta 
gauean, behaketa gurasoekin. 
Eta, laugarrenez, uretako indus-
keta arkeologikoa ere eskainiko 
dute uztailaren 11n eta paleon-
tologia tailerra da aurtengo bes-
te nobedadeetako bat.

Izena emateko aukera dagoeneko
Apirilaren 29an ireki zen izena 
emateko epea eta interesa dute-
nek izena eman ahal izango dute 
udal webguneko udalekuen ata-
lean, Bergararren Arreta Zerbi-
tzuan –astelehenetik egubakoi-
tzera, 07:30etik 15:30era, eta 
eguenetan 16:00etatik 19:00etara 
ere bai– udal liburutegian, La-
boratoriumen edo Agorrosinen.

Udaleku irekietan 91.000 euro 
inbertitzea aurreikusten du Uda-
lak, eta Laboratoriumeko eskain-
tzan 12.000 euro. Kirol kanpai-
naren gaineko daturik ez dute 
eman, azaldu dutenez, izen-ema-
tearen araberakoa delako.  

Udaleku irekien barruan iaz egindako irteeretako bat. GOIENA

"Inoizko eskaintzarik 
zabalena" udara begira
umeei eta nerabeei begirako udako aisialdi eskaintzan nobedadeak daude kirol 
kanpainaren barruan, eta lehen aldiz egingo da paleontologia tailerra; izen-ematea 
zabalik dago, udal webgunean, bazen, liburutegian, Laboratoriumen eta agorrosinen

UDALEKU IREKIETAN 
UDALAK ESPERO DU 
90.000 EURO INGURU 
INBERTITZEA; IAZ, 835 
UME EGON ZIREN
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Arantzazu Ezkibel Galdos bERgaRa
14 urteko hutsunearen ondoren, 
aste bukaeran hasiko dute Ber-
garan zinema komertzialaren 
eskaintza. Soinujolearen semea 
filmarekin estreinatuko dute 
Seminarixoa aretoa. Hilabete-
rako eskaintza aurkeztu du 
Udalak; izan ere, ekainean eten 
egingo dute eskaintza, udazke-
nera arte.

Domekako emanaldiaren on-
doren, Fernando Bernues eta 
Mireia Gabilondo zuzendariekin 
solasaldia egiteko aukera egon-
go da. Hil bukaeran, Dantza 
filma eskainiko dute, eta orduan 
ere Telmo Esnal zuzendaria Se-
minarixoan izatea nahi dute. 

Prezioak eta ordutegiak 
Barikuetan, domeketan eta as-
telehenetan izango dira emanal-
diak. Domeketan, haurrei zu-
zendutako emanaldia eskainiko 

dute, 17:30ean. Nagusien ema-
naldien prezioa 5 euro izango 
da eta umeena eta astelehene-
tako ikuslearen egunekoa, 4 
euro. Sarrerak Ticket.kutxabank.
es atarian eros daitezke eta leiha-
tilan, emanaldia baino ordube-
te lehenago.

Elena Lete alkateak azaldu du 
hil honetako egitarauan garran-
tzia eman diotela "euskal zine-
mari". Hilabeteko eskaintza 
antolatu izanaz zera dio: "Udan 
kultura eskaintza kalera atera-
tzen dugu; aretoa itxi egingo 
dugu eta hori da emanaldiak 
eteteko arrazoia", adierazi du 

Letek. Bestalde, eguaztenetan 
Zabalotegi aretoan egin izan 
diren zineklub emanaldiak au-
rrerantzean Seminarixoan egin-
go direla ere azaldu du. 

Eskaintzaren kudeaketa 
Zinea Bergaran aldi baterako  
enpresa elkarteak kudeatuko 
du eskaintza; enpresa hori ar-
duratuko da filmen erosketaz 
zein langileen kudeaketaz. 2019ko 
maiatzaren 1etik 2020ko aben-
duaren 31ra arteko kontratua 
sinatu du Udalak enpresa ho-
rrekin eta aurrekontua 89.993 
euro da, gehi BEZa.

Zinekluba sortzeko "gogoa" 
Bergarako zinema zuzendari eta 
zinemazale Asier Altuna Kixi 
ere izan da eskaintzaren aur-
kezpenean. "Horrelako inbertsioa 
egin ondoren, eta hainbeste urte 
zinema barik egon ostean, ea 

lortzen dugun herritarrak be-
rriro ere zinemara erakartzea", 
azaldu du, arduraz.

Kixi-k zineklub bat antolatze-
ko gogoa ere azaldu du: "Zinema 
gustuko dugun talde bat hitz 
egiten hasi gara, eskaintza pro-
gramatu ahal izateko, beti ere 
Udalarekin adostuz". Filma bera 
"ekitaldi bihurtzea" garrantzitsua 
dela dio, eta horretan indarra 
ipini behar dela: "Zuzendaria 
edo aktoreak gonbidatu, eta 
emanaldia zerbait bakarra bihur-
tuz". Zinema kezka moduan duen 
herritarrak bere gustuko filmak 
programatzeko aukera izango 
duela gaineratu du.

Zinema eskaintzaren kudea-
ketaren gainean, Goiena.eus 
atarian Ander Bolibar bergara-
rrak idatzi du: "15 urte goaz 
zinemarik gabe herrian. Askok 
salatu dugu egoera eta alterna-
tiba lantzen saiatu gara urte 
askoz. Benetan, hiru egun lehe-
nago abisatuta eta proiektu 
sendorik gabe zabaldu behar 
dela zinema? Ez da zinemaza-
leekin saio irekirik egingo? Dena 
azpi kontratatzearekin nahikoa 
dela uste duzue? Zinema herri-
koia orain!", eta gaineratu du: 
"Kultura ez da hauteskundeen 
bezperan auzo bat asfaltatzea".

Soinujolearen semea filmeko irudia. 

'Soinujolearen semea' 
filmak zabalduko du 
Seminarixoko eskaintza

HORRENBESTE 
URTEREN ONDOREN, 
IKUSLEAK 
ERAKARTZEA IZANGO 
DA ERRONKA

DOMEKETAN, 
17:30EAN, HAURREI 
ZUZENDUTAKO 
EMANALDIA EGONGO 
DA, 4 EUROREN TRUKE

udalak maiatzeko zinema eskaintza aurkeztu du; ekainean ateak itxiko ditu aretoak 
eta udazkenean irekiko ditu berriro. aste bukaera honetan, gainera, Fernando 
bernues eta Mireia gabilondo zuzendariekin solasaldia egiteko aukera egongo da

Hainbat zinema areto egon dira 
Bergaran. Anbrosio Otaegik 
1915ean eskatu zuen 
Bidekurutzeta kalean aretoa 
zabaltzeko baimena, eta 1919an 
zabaldu zuen. Udal Artxiboko 
datuen arabera, 1924an bi areto 
zeuden: Anbrosiorena eta 
Eduardo Aranburuk azokan 
zeukana.

Ondoren, Cinema Vergara 
zabaldu zuten, Burdiñaten –
argazkia 1980 ingurukoa da–; 
eta Irala 1970an zabaldu zuten. 
Urte hartako abuztuan itxi zuten Novedades –Anbrosiorena–, eta 
1980an berriro zabaldu. Cinema Bergara, aldiz, 1971n itxi zuten 
–eraikina 1987an bota zuten–. 1985ean berriro ere itxi zuten 
Novedades, eta baita Irala ere –Irala zinema zegoen eraikina 
1996an bota zuten–. Baina Novedades berriro ere zabaldu zuten eta 
bergararrek zinemaz gozatzeko aukera izan zuten han 2005era arte. 

Bergarako zinema aretoak

'Soinujolearen semea'
• Barikuan, 22:00etan.
• Domekan, 19:30ean.
• Astelehenean, 20:30ean.

'Alfonbra magikoa'
• Domekan, 17:30ean.

'Las invisibles'
• Hilaren 12an, 19:30ean.
• Hilaren 13an, 20:30ean.

'Mia y el león blanco'
• Hilaren 12an, 17:30ean.

'Vitoria, 3 de marzo'
• Hilaren 17an, 22:00etan.
• Hilaren 19an, 19:30ean.
• Hilaren 20an, 20:30ean.

'Wheely, atrápalo si 
puedes'
• Hilaren 19an, 17:30ean.

'La pequeña Suiza'
• Hilaren 26an, 19:30ean.
• Hilaren 27an, 20:30ean.

'Dragoi Bola, SuperBroly'
• Hilaren 26an, 17:30ean.

'Dantza'
• Hilaren 30ean, 

22:00etan.
• Ekainaren 2an, 19:30ean.
• Ekainaren 3an, 20:30ean.

'El parque mágico'
• Ekainaren 2an, 17:30ean.

Egitaraua
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 Maider Arregi aNtzuoLa
Iaz, Arrasatek Antzuolari pasa 
zion Debagoieneko Dantzari 
Eguna ospatzeko testigua. Eta, 
aurten, anfitrioiak egun osoko 
egitaraua antolatu du, sorpre-
saren bat tarteko. "Iaz, Arrasa-
ten, 25. urteurrena ospatu genuen. 
Bertan batu ginen Oinarineko 
hasiera-hasierako dantzariak 
eta baita ere berrienak, hasibe-
rriak zirenak; hunkigarria izan 
zen. Eta biharko Antzuolako 
festara ere talde ugari etorriko 
da. Guztira, txistulariak eta 
dantzariak batuta, 170 lagun 
inguru elkartuko gara", azaldu 
du Oihane Lizarralde Oinarin 
taldeko dantzariak. 

Hala, maiatzaren 4an, Arra-
sateko Arrostaitz eta Lore Gaz-
teak, Aretxabaletako Leizarra 
eta Oñatiko Oñatz taldeak ba-
tuko zaizkio Antzuolako Oinarin 
taldeari. 

Abestuz eta dantzatuz 
Goiz osoan zehar dantzak izan-
go dira nagusi Antzuolako he-

rriko kaleetan barrena. Kalejira 
eskolako patioan hasiko dute 
bailarako dantza taldeek goize-
ko hamaiketan. 

11:30ean, aldiz, saio nagusia 
egingo dute Herriko Plazan. 
Ondoren, dantzariak elkarrekin 
bazkaltzeko batuko dira. "Goi-
zeko saioa luzeagoa egitea era-
baki dugu aurten, eta, horrega-
tik, berezia izango da goizeko 
saioa; musika egongo da eta 
kantatu ere egingo dugu bazka-
lostean", nabarmendu du Oina-
rineko Xabier Iparragirrek.

Hala, 18:00etan hasita, larrain 
dantza herrikoia egiteko batuko 
dira berriro Herriko Plazan. 
Elektro-txaranga ere bertan 
izango da giroa berotzeko eta 
poteo-kalejira alaitzeko: "Arra-

tsaldean, elektro-txarangarekin 
ere egingo dugu dantza ikuski-
zun nagusia, erakargarriagoa 
izan dadin eta herritarrek ere 
parte har dezaten".

Sasoi betean 
Belaunaldi aldaketa izan da Oi-
narinen, eta Iparragirrek aitor-
tu du oso osasuntsu dagoela une 
honetan dantza taldea: "Taldeko 
beteranoek taldea utzi dute eta 
berriak sartu dira orain. Belau-
naldi berrien artean ere bada 
dantzarako zaletasuna. Hala ere, 
gizonezko gutxi gaudela aitortu 
behar dut. Une honetan zortzi 
dantzari gizonezko gaude soilik 
eta justu-justu osatzen dugu, 
gainera, taldea". 

Herriko txikitxoenen artean, 
6 urteko haurren artean ere 
zaletasuna sumatzen dutela gai-
neratu du Lizarraldek. "Helduen 
eguna izan arren biharkoan, 
umeek ere disfrutatzea da hel-
burua. Txikiagoei ere erakutsi 
behar zaie, dantzarekiko zale-
tasuna sustatzeko". 

Oinarin dantza taldeko dantzariak iaz Arrasaten. GOIENA

Dantza bai, baina abestu 
ere egingo dute bihar
Debagoieneko Dantzari Eguna bihar, maiatzak 4, ospatuko da, antzuolan. Egun osoko 
egitaraua gertu dute oinarin dantza taldeko kideek. Sorpresaren bat edo beste ere 
izango da aurten eta dantzariek kantuan egiteko aukera izango dute

HERRIKO TXIKIENEI 
DANTZAREKIKO 
ZALETASUNA 
SUSTATZEA ERE BADA 
BIHAR HELBURUA

Maider Arregi aNtzuoLa
Azken agintaldi honetan ere 
zinegotzi den Basilio Ormazabal 
Galarza (Zumarraga, 1956) izan-
go da Antzuolako EAJren ze-
rrendaburua.

Basilio Ormazabalek udal jar-
dunean eskarmentu handia 
dauka; hala, lanean jarraitzeko 
gertu dagoela bigarren agintal-
di honetan ere aurreratu dio 
GOIENAri.

Zerrendako hautagaiak  
Antzuolako Euzko Alderdi Jel-
tzaleak maiatzaren 26ko udal 
eta foru hauteskundeetarako 
prestatu duen zerrendako biga-
rren hautagaia Aitor Mikel 
Urrutia Oianguren eskoriatzarra 
da. Urrutia legebiltzarkidea da, 
eta politikan esperientziaduna.

Hirugarren hautagaia, aldiz, 
Miren Elgarresta Larrabide 
oñatiarra da. Elgarresta, gaur 

egun, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako zuzendaria 
da Gipuzkoako Foru Aldundian. 

Laugarren hautagaia, berriz, 
Iñigo Ramirez de Okariz Telle-
ria antzuolarra da. Ramirez de 
Okariz historialaria da, gaur 
egun irakasle MUn.

Basilio Ormazabal. GOIENA

Basilio Ormazabal izango da 
berriro ere EAJko hautagaia
bigarren agintaldian lanean jarraitzeko asmoz, berriro 
aurkeztuko da ormazabal EaJren zerrendaburu

Arrolakoak 
Gorbeian
Pasa den domekan, Arrola 
Mendizale Elkarteak Gorbeiara egin 
zuen irteera. Giro ezin hobean, 
herriko mendizale ugari batu zen 
Murua, Gorbeia, Maurilegorreta eta 
Zubialdeko parajeez gozatzeko 
asmoz. 

Argazkian, Gorbeiako gainean 
mendizale taldeak ateratako 
argazkia. Argazki galeria osorik 
ikusgai: www.goiena.eus/antzuola.

ARROLA

Domekan emango zaio hasiera 
emakumezkoen lehen San Isidro 
pilota txapelketari. Antzuolako 
eta bailarako pilotariez gain, 
Gipuzkoako, Bizkaiko nahiz 
Nafarroako pilotariek ere parte 
hartuko dute. Lehen bi kanpo-
raketak maiatzaren 5ean eta 
12an jokatuko dira, 09:00etan, 
pilotalekuan. Finala, aldiz, maia-
tzaren 18an, San Isidro egunean.

Emakumezkoen San 
Isidro pilota ligaxka 
abian da, lehenengoz

Espainiako Gorteetarako hau-
teskundeen balorazioa egingo 
du eguaztenean maiatzaren 8an 
EH Bilduk. Baina maiatzaren 
26ko udal eta foru hauteskun-
deetarako dituzten egitekoen 
inguruan ere hausnartuko dute. 
Hurrengo agintaldira begira ere 
jarriko direla aurreratu dute. 
Bilera irekia da eta 19:00etan 
hasiko da, Olaranen.

EH Bilduk bilera 
irekia egingo du 
hilaren 8an Olaranen
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Maider Arregi aNtzuoLa
Berezia eta indartuta dator aur-
tengo San Isidro eguna: maia-
tzaren 18an, zapatua, lehen 
sektoreak eta artisauek egiten 
duten lana azaleratu eta balioan 
jarriko dituzte. Baina aurten, 
beste bi egun esanguratsu ba-
tuko zaizkio baserritarren egu-
nari: Debagoieneko Artzain 
Eguna eta Atzegi eguna. 

Hala, alde batetik, baserritarren 
ganadua Herriko Plazan izango 
da erakusgai goiz osoan. Baita 
artisauen lanak ere Kalebarre-
nean –bestelako saltzaileak Zu-
rrategin izango dira–. 

Bestetik, adimen urritasuna 
duten pertsonen Gipuzkoako 
elkarteak, Atzegik, batzar oro-
korra egingo du Olarango areto 
nagusian, 11:45ean hasita. El-
karteak San Isidro eguneko 
festa giroarekin bat egingo du 
eta adimen urritasuna duten 
pertsonen bizi-kalitatea hobe-
tzeko aldarrikapena egingo du. 
Aurten, gainera, hogeigarrenez 
batuko da elkartea. Helburu 

nagusiak, baina, ildo beretik 
jarraitzen duela diote: "Ondo 
pasatzea eta herrietako atzegi-
zaleak berriro elkartzea". 

Bildotsa burruntzian 
Goizean goiz hasita, hogei bildots 
erreko dituzte plazan; 12:30etik 
aurrera, 750 pintxo inguru ba-
natuko dituzte eta ateratzen den 
dirua herriko lau talderentzat 
izango da: Sagiri, Ez Dot Moz-
tuko Bizarra, Gaztetxea eta Oi-
narin, hain zuzen.

Eta aurten ikusmina piztuko 
duen ekimenetako bat izango 
da, zalantzarik gabe, ahariaren 
pisua asmatzearen jokoa. Nork 
bere apustua egiteko aukera 
izango du, 11:00etatik hasi eta 
12:00etara bitartean. 

Tailerrak 
Artzaintzari lotutako bi tailer 
eskainiko dira, 12:00etan, plazan. 
Batetik, gatzatua nola egin era-
kutsiko dute; bestetik, artilea 
hari izateko prozesua. Txakoli-
na, txorizoa eta gazta dastatzeko 

aukera ere izango da. 12:30ean, 
75 urtetik gorako herriko artzai-
nei omenaldia egingo diete eta 
13:00etan Zurrategin aizkolarien 
erakustaldia izango da.

Herri bazkaria
Patioan egingo da herri bazka-
ria, 14:30ean. Txartelak salgai 
daude udaletxean eta liburute-
gian. Erosteko azken eguna 
maiatzaren 13a da, astelehena.

Emakume artzainak
Maiatzaren 16an, Dominika eta 
Akabuko martxea dokumentalen 
emanaldia eta solasaldia izango 
dira Olararen, 18:30ean. Lehenak 
emakumeek artzaintzan duten 
rola azaltzen du. Bigarrenak  
Zegamatik Uribe Kostara egin 
ohi zen transhumantzia bidea 
erakusten du. Solasaldian izan-
go dira Aitor Gisasola zuzenda-
ria eta Antzuolako artzainak.

Maiatzaren 17an, berriz, bertso 
kalejira egingo dute, Miren Amu-
riza eta Beñat Gaztelumendire-
kin, Zurrategin hasita, 19:30ean.

Iazko San Isidro festako ganadu feria, Herriko Plazan. GOIENA

Baserritarren lana eta 
atzegizaleena, balioan
aurtengo maiatzean antzuolan izango den baserritarren festa nagusia, San isidro 
eguna, ekintzaz gainezka dator; gainera, Debagoieneko artzain Eguna eta atzegi 
eguna ere izango dira hilaren 18an bertan: hiru ospakizun egun berean

Bihotz-biriken 
suspertze saioa
Bizikasi zerbitzuak eta Antzuolako 
Udalak antolatuta, herritar 
ororendako bihotz biriken 
suspertze saioa egingo da –
desfibriladorerekin eta gabe–. 

Aurrez izena eman behar da, 
udaletxean edo Bizikasira 943 76 
93 94 telefonora deituta.

DYAkoen eskutik, maiatzaren 
21ean, martitzena, 18:30ean, 
Olarango aretoan. 

MAIDER ARREGI

Maider Arregi aNtzuoLa
Antzuolako ezkutuko altxorrak 
eta historia bertatik bertara 
ezagutzeko aukera izango da 
maiatzaren 12an, domeka, De-
bagoieneko Turismo Bulegoaren 
eskutik. 12:00etan hasiko da 
bisita gidatua eta interesa du-
tenek aurrez izena eman behar 
dute: 943 79 64 63 edo turismo@
debagoiena.eus helbidean.

Antiguako ermita 
Antiguako ermita Erromaniko 
garaiko eliza da, Donejakue bi-
dean dagoena. Barruan hainbat 
aldare ditu: ezkerrean Kristo 
Santua eta eskuinean Doloreta-
ko Ama; azken hori 1696an era-
man zuten Arrasatetik. Ermita-
ko irudi aipagarriena 103 zen-
timetroko Andre Maria da. XIII. 
mende amaiera eta XIV. mende 
hasierako egurrezko irudia, hain 
zuzen ere.

Parrokia
Errukizko Amaren parrokian 
egingo dute bisitariek beste gel-
dialdi bat. 1524an eraiki eta 
1540an egun dagoen tokian ipi-
ni zuten. Kanpandorrea, aldiz, 
1866koa da eta egungo erretau-
la, 1585ekoa.

Antiguako ermitako aldarea. GOIENA

Herriko historiako gakoak 
ezagutzeko bisita gidatua
Maiatzaren 12an, domeka, egingo da herriko 
erdigunean eta antigua auzoko ermitan bisita gidatua
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L.Z.L. ELgEta
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak 
hainbat lan egin behar ditu El-
getan, eta horien artean daude 
Artekalekoak. Ur zikinak eta 
euri urak nahastuta doaz, eta 
bereizi egin behar dituzte. Kon-
tsortzioaren eskumenekoak dira 
ur zikinak eta Udalaren esku-
menekoak, berriz, euri urak. 
Hala, akordio bat sinatuko dute 
alde biek. Elgetako Udalak 29.424 
euroko inbertsioa egingo du, eta 
obra horrekin inguruko apar-
kalekuak zein Eibarrerako ga-
rraio zerbitzua egiten duen 

ibilgailuaren geldilekua hobe-
tuko dituzte. "Aurki hasiko dira 
obrak", esan du alkateak. "Gi-
puzkoako Urak-ek industrialdean 
eta San Roke kalean ere egin 
behar ditu lanak".

Udalak, bestalde, saldu egingo  
ditu jabegoan dituen Jakion 
enpresako bost akzioak. Bazki-
de den enpresa bati salduko 
dizkio 74,13 eurotan. Bi erabakiak 
aho batez hartu ditu udalbatzak.

Udal webgunea ere albiste da; 
izan ere, itxura eta egitura be-
rriak ditu orain. Kontsultatzeko: 
www.elgeta.eus.

Ur hoditeriak eta aparkalekuak 
egokituko dituzte Artekalean
Lanak aurki hasiko direla jakinarazi du iraitz Lazkano 
alkateak astelehenean egindako osoko bilkuran

Goiena komunitatea 
Herrixa Dantzan / ELgEta

Egitaraua da: 12:30ean kantu 
zaleei harrera plazan; 13:00etan, 
kantu-jira; 14:30ean, kantu baz-
karia kiroldegian; eta 18:00etan, 
dantzaldia kiroldegian Jainaga 
eta Narbaizaren musikaz eta 
Patxi Monterok gidatuta. Anto-
latzaileak dira Elgeta Kantuan, 
Herrixa Dantzan eta Elgetako 
Udala. 

Bazkariaren prezioa da 16 euro. 
Aldez aurretik egin behar dira 
izen-ematea eta ordainketa Bo-
latoki tabernan zein Elgetako 
Udalaren kontu zenbaki honetan:  
3035.0009.11.0090900039. Jarri 
izen-abizenak eta Bazkaria. Az-
ken eguna maiatzaren 15a da.

Elgetako Kantu eta 
Dantza Eguna, 
maiatzaren 19an

Bihar hasita frontenisa izango 
da nagusi Elgetako frontoian 
hurrengo hiru zapatuetan eta 
domeketan. Emakumezkoen 
txapelketan hamar bikote lehia-
tuko dira, eta gizonezkoetan 
hamahiru. "Elgetarrak dira 
gehienak, baina Aretxabaletatik 
eta Elorriotik ere etorriko dira",  
azaldu du Iratxe Bravok. Pozik 
eta harrituta daude izena eman 
duen bikote kopuruarekin. "Data 
txarrak zirelakoan geunden, 
baina ez itxura". Txapelketak 
bina multzotan jokatuko dira, 
eta finalerdiak eta finalak hile-
ko hirugarren aste bukaeran 
izango dira. Txapelketa egunetan 
frontoia hartuta egongo da, 
08:30etik 22:00etara. 

23 bikote asteburuan 
hastekoa den 
frontenis txapelketan

Izen-ematea zabalik Elgetako haur eskolan
Maiatzaren 2tik 10era matrikula zabalik 2018an eta 2019an 
jaiotako haurrendako. Argibide gehiago, haur eskolan.

Jaietako kartel lehiaketa
Aurkeztutako lanak ikusgai izango dira astelehenetik aurrera 
buztin gelan. Herritarrek gustukoena bozkatzeko aukera izango 
dute Hirix aplikazioaren bitartez. 

Maddalen Iriarte eta Jon Iñarritu, Elgetan
EH Bilduk mahai ingurua iragarri du martitzenerako, hilak 7. 
Udaletxean izango da, 19:00etan. Elgetako zerrendaren 
aurkezpena, luntxa eta herri argazkia ere iragarri dituzte.

oHaRRak

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Urteak dira ez dela antzerako 
harri-jasotze apusturik jokatzen 
eta ikusmira sortu dute Goikoe-
txe-k eta Izeta IV.-ak. 19:00etan 
argituko da kontua, bihar.
Badator egun handia. Zelan ikusten 
duzu zeure burua? 
Egin beharreko lanak eginda 
daude, eta egunaren zain nagoe-
la esango nuke. Ailegatzen denean, 
dagoena erakutsi beharko dut.
Nola joan dira prestaketa lanak? 
Ondo. Denean moduan, gora-
beherak beti egoten dira, baina, 
orokorrean, gustura nago.
Apustua da hamar minutuko hiru 
saiotan zenbat jasoaldi egin hamar 
arroako edo 125 kiloko harri kubi-
koarekin. Zelan ikusten duzu, orain, 
urtarrilean onartutako erronka? 
[Zalantza] Prestaketa lanarekin 
gustura nago eta lan polita egi-
teko aukerarekin ikusten dut 
neure burua. Ilusioarekin nago. 
Hori bai, errespetua diot plaza-
ri. Ikusi egin beharko da zein 
gorputzaldi dudan, nerbioetatik 
zer moduz nabilen eta plazara 
zelan irteten naizen. Beteta ikus-
teak errespetua ematen du beti. 
Martxoan jokatu nahi zenuen zuk 
apustua. Azkenean, maiatz hasie-
rarako adostu zenuten. Eragina izan 
du tarte horrek zure sasoi puntuan? 
Preparatzeko orduan lasaiago 
hartu dut, eta moldatu egin naiz 

horretara, baina egia da nahiko 
luze egin zaidala; izan ere, az-
kenean, abenduan hasi ginen. 
Baina iritsi da ordua, eta listo.
Apustuak oihartzun handia lortu 
du. Hedabideetan ere egin duzu 
masterra honezkero.  

Egia esan, ez nuen uste horre-
lako dimentsiorik hartuko zue-
nik kontuak.  
Apustularirik gerturatu zaizu? 
Kurioso bakarren bat beti ager-
tzen da, baina horiek ere egunean 
bertan ikusiko dute dagoena.
Azken egunotan zein martxa izan 
duzu bihar onenean egoteko? 
Lasai-lasai ibili eta gorputza 
bere onera ekartzea izan da egi-
tekoa egunean bertan fresko-
fresko eta topera egoteko. 
Irrikaz egongo zara eguna iristeko.  
Ailegatzeko baino gehiago, pa-
satzeko! Kar, kar. 

Imanol Albizu Goikoetxe Elgetako harategi atarian, atzo. L.Z.L.

"Etxean egiten ditudanak 
plazan eginda, ni pozik!"
IMANOL ALBIZU 'GOIKOETXE' HaRRi-JaSotzaiLEa
Elgetako harakinak hitzordu garrantzitsua du bihar, zapatua, azpeitian. zezen-plazan 
elkartuko da 'izeta iV'.arekin urtarrilean hitzartutako apustua jokatzeko 

"ILUSIOAREKIN NAGO, 
LAN POLITA EGITEKO 
AUKERAREKIN 
IKUSTEN DUT-ETA         
NEURE BURUA"

Horrela tokatzen da eta isilean 
dabil Goikoetxe biharko apustua 
prestatzen. Ondo ibiltzeko 
zenbat jasoaldi egitea gustatuko 
litzaiokeen galdetuta, honako 
hau erantzun du: "Etxean egiten 
ditudanak plazan eginez gero, ni 
pozik!". Apustua irabazteko 
zenbat egin beharko dituen 
galdetuta, berriz: "Auskalo! Ezin 
da jakin. Izeta IV.a ere isilean 
dabil lanean". Goikoetxe, prestatzaile duen Zelai-rekin, Elgetako erakustaldi batean. I.S.

Egunean bertan ikusiko da ikusi beharrekoa 
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Oihana Elortza oÑati
Apirilaren 22an amaitu zen epea 
alderdi politikoak udal hautes-
kundeetara aurkezteko. Oñatin 
hiru alderdik iragarrita zuten 
aurretik aurkeztuko zirela, eta, 
data pasata, ez da sorpresarik 
egon: EH Bildu, EAJ eta PSE-EE 
izango dira maiatzaren 26an 
egingo diren udal hauteskun-
deetan aurkeztuko diren hiru 
alderdi politikoak.

Hiru alderdi 
Eta hiru alderdietako zerrenda-
buruak, alkategaiak, alegia, 
emakumezkoak dira. Emaku-
meak eta oñatiarrak. Alkate 
izateko erronka "ilusioz" hartu 
dute hirurek. Izaro Elorza Arre-
girendako (EH Bildu) eta Aitzi-
ber Fernandez Azurmendiren-
dako (PSE-EE) lehen esperientzia 
da politika arloan. Ainhoa Gal-
dos Olazar ere lehen aldiz aur-
kezten da alkate izateko, baina 
badaki zinegotzi izatea eta Gi-
puzkoako Batzar Nagusietako 
kide izatea zer den. 

Hirurek, baina, lantaldea izan-
go dute alboan. Elorzaren kasuan, 
lantalde berria da, "talde aditua, 
plurala eta lanerako gogoarekin 
dagoena", zerrendaburuak berak 
aurkezpenean adierazi zuen 
moduan. "Nik uste dut talde 
indartsua dugula, eta etorkizu-
neko erronkei aurre egiteko 
prest gaudela", gaineratu zuen. 
Zerrendako hamazazpi kideren 
artean bakarrak errepikatzen 
du, Susana Altunak; EH Bildu-
ko zinegotzia da azken agintal-
di honetan.

Galdosekin batera EAJko ze-
rrenda osatu duten beste hama-
zazpi herritarren artean lau 
daude egun zinegotzi direnak: 
Amaia Erostarbe, Marijo Etxe-
goien, Nekane Maiztegi eta Jon 

Kepa Gerrikagoitia. Anjel Biain 
zinegotzi izandakoa da. "Herria 
berriz martxan jartzeko" aur-
keztu dela iragarri zuen Galdo-
sek izendapenaren aurkezpen 
egunean.

Fernandezen taldean bera da 
herrikide bakarra, baina lagun-
tasuna baduela adierazi du.

Hamazazpi kide 
Hain zuzen ere, itxaropentsu 
dago Oñatiko udalbatzan sar-
tzeko. Azken urteetan ez da 
alkategai sozialista oñatiarrik 
egon udal hauteskundeetan, 
oraingoan moduan, eta esperan-
tza ez dela galdu behar dio Fer-
nandezek.

Oñatiko udalbatza hamazazpi 
kidek osatzen dute. Egun, hamar 
zinegotzi ditu EH Bilduk eta 
zazpi EAJk. Maiatzaren 26ko 
udal hauteskundeetan eratuko 
da udalbatza berria. Europako 
eta Foru Aldundiko ordezkariak 
ere egun horretan aukeratuko 
dira. Kanpaina hilaren 10ean 
hasiko da.  

Emakumea eta oñatiarra 
izango da alkate berria
Hiru alderdi politiko aurkeztu dira maiatzaren 26ko udal hauteskundeetara eta 
hiruretako zerrendaburuak, alkategaiak, emakumeak eta oñatiarrak dira: izaro Elorza 
(EH bildu), ainhoa galdos (EaJ) eta aitziber Fernandez (PSE-EE)

HAMAZAZPI KIDEK 
OSATZEN DUTE 
UDALBATZA; EGUN, 
ZAZPI DITU EAJ-K ETA 
HAMAR EH BILDUK

Lurreratzen

Zutabea bidaltzeko jarri zidaten egunerako idatziko nuela agindu 
nuen, baina eguna heldu da eta zuria zuriaren gainean. Hegan 
egon naiz aurreko egunetan, hegazkinik hartu gabe hegan. 
Zutabea idatzi beharra lurrarekin lotu nauen soka bat izan da, 
baina soka horrek egiten zuen indarrari erraz eutsi diot nire 
hegaldian. Lurreratu naizenerako agindutakoaren sokak estutu 
nau, zerbait idatzi behar. Baztertu egin ditut nire hegaldiko 
kontu zerutiarrak, hobeto daude bere etereotasunean. Bizitza 
lurtarraren dimentsioan egongo den konturen bat topatzen hasi 
naiz. Pantailan bilatu dut, begiratu ditut sare sozialak eta 
egunkariak, ikusi ditut hauteskundeen emaitzak eta horiei 
buruzko analisiak eta beste hainbat kontu, baina zenbat eta 
gehiago begiratu orduan eta gogo gutxiago pantailari begiratzeko.

Pantaila utzi eta inguruan begiratu dut. Lagun sahararra topatu 
dut, bera ere hegaldian dago bere familiarekin, oso hegaldi 
luzean, behartutako hegaldi nekagarrian, lurreratzeko deseatzen, 
baina ezin dute lurreratu nahi duen lekuan, bere lurrean. Nahi 
gabe ere, hegan egitera behartuta daude.

NiRE uStEz

AITOR UGALDE

Zinemara joateko txartelak ba-
natuko ditu Txanda elkarteak 
maiatzean erosketak Txanda 
txartelarekin egiten dituzten 
bezeroen artean. 100 sarrera 
zozkatuko dituzte, 50 sarrera 
bikoitz. Bestalde, Dendartean 
Gipuzkoako Merkatari Elkarteen 
Bilkuraren eskutik, poltsa be-
rrerabilgarriak banatuko dituz-
te Txandako komertzioetan.

Zinemarako txartelak 
eta poltsak banatuko 
ditu Txanda elkarteak

De Miguel kasuaz berba egiteko 
hitzaldia antolatu du Trapu Zi-
kinak Astintzen elkarteak. Ahoz-
tar Zelaieta izango da hizlaria 
eta "orain dela hamarkada batzuk 
izandako makina txanponjaleen 
kasuarekin eta beste batzuekin 
elkarlotu ditu, funtzionatzeko 
modu orokor bat ikustarazteko". 
Hitzaldia maiatzaren 7an izango 
da, 19:00etan, kultura etxean.

De Miguel kasuari 
buruzko hitzaldia 
dago martitzenean

O.E. oÑati
Nekazaritzako jarduera osaga-
rriak eta Nekazaritza ekologikoa 
izeneko ziurtagiri profesionalak 
eskainiko dituzte Olaburu zen-
troan datorren ikasturtean. HAZI 
Fundazioak prestatutako forma-
kuntza da eta Oñatiko Udalare-
kin egindako lankidetza hitzar-
menaren bidez egingo dute, 
Zubillagako zentroan.

Ikastaroetan parte hartzeko, 
eskualdeko langabeek lehenta-
suna izango dute, doakoak izan-
go dira eta Oñatiko Udalak au-
kera izango luke ikastaroen 

zabalpena egin eta arlo honetan 
interesa izan dezaketen eta lan-
gabezia egoeran dauden herri-
tarrak bertan izena ematera 
bideratzeko. Langabeei zuzen-
dutakoak izango dira, Lanbidek 
diruz lagundutakoak. Lehenen-
goa eskaintza osoa izango da, 
lehen mailako profesionaltasun 
ziurtagiria, 510 ordukoa. Biga-
rrena, nekazaritza ekologikoa, 
bigarren mailako profesionalta-
sun ziurtagiria; eskaintza par-
tziala, 290 ordu. Irailetik maia-
tzera izango dira eta izen ematea 
uda aurretik zabalduko dute.

Nekazaritza arloko formakuntza 
eskainiko dute Olaburu zentroan
irailetik maiatzera bitartean izango dira eskolak eta 
Debagoieneko langabeek izango dute lehentasuna

Izaro Elorza (EH Bildu), Ainhoa Galdos (EAJ) eta Aitziber Fernandez (PSE-EE) alkategaiak. GOIENA
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Anton Sierrari omenaldia. IMANOL SORIANO

Merezitako omenaldia egin 
diote beteranoek Anton Sierrari
anton Sierra omentzeaz gainera, Herriko Futbol 
txapelketako kopako eta Ligako finalak jokatu zituzten

M.R. oÑati
Hiru hamarkada egin ditu Anton 
Sierrak Herriko Futbol Txapel-
ketako antolakuntza lanetan, 
eta, aurrerantzean, batzordeko 
kideek hartuko dituzte ardura 
horiek. Hala, txapelketa horre-
tan parte hartu duten hainbat 
taldetako ordezkariek Sierra 
omendu zuten Azkoagainen. 
Pasillo luze bat egin zioten berak 
hain gogoko duen Bruce Springs-
teenen Born to Run abestiarekin. 
Horrez gain, aurreskua egin eta 
txapel eta kamiseta bana opari-
tu zioten. Sierrak, amaieran, 
eskerrak eman zituen, negarrez.   

Kopako eta Ligako finalak 
Sierrari egindako omenaldiaz 
gain, Kopako eta Ligako finalak 
jokatu zituzten. Larraña eta Sas-
quatch taldeek jokatu zuten Ko-
pako finala; Larraña aurretik 
jarri zen markagailuan, baina 
aurkariak berdintzea lortu zuen. 
Hala, irabazlea penaltietan era-
baki zen eta Larraña nagusitu 
zen. Ligari dagokionez, Albok 
eta Mazedonia taldeek jokatu 
zuten finaleko partidua, eta, kasu 
horretan ere, Mazedonia aurre-
ratu egin zen, baina Albokek 
berdintzea lortu zuen. Penaltie-
tan Mazedonia nagusitu zen.

M.R. oÑati
Denboraldia amaitzeko bi par-
tiduren faltan, Ruizen taldea 
sailkapeneko hirugarren postuan 
dago 59 punturekin. Bihar, der-
bia jokatuko du Mondraren 
aurka, Mojategin, 18:30ean ha-
sita. Biharko norgehiagokari 
buruz honako hau adierazi du 
Ruizek: "Taldea ondo ikusten 
dut eta gogo askorekin, baina, 
era berean, ez dugu huts egite-
ko aukerarik. Aste Santuko 
geldialdiak eragina izan dezake, 
baina gu gure partidua egitera 
irtengo gara eta gure helburua 

Arrasateko hiru puntuak Oña-
tira ekartzea izango da". Urola 
da lehen postuaren jabe, baina 
lehenengo hiruren artean ez 
dago puntu diferentzia handirik 
eta bi jardunaldi hauetan alda-
ketak izan daitezke. Horregatik, 
Ruizek hau nabarmendu du: 
"Mondrari irabazteko partidu 
ona egin beharko dugu. Izan 
ere, joaneko partidua irabazi 
egin genuen, baina asko kosta-
tu zitzaigun garaipena lortzea". 

Talde arrasatearrari dagokio-
nez, sailkapeneko hamaikagarren 
postuan dago 34 punturekin.

Hutsik ez egiteko partidua dute 
bihar Endika Ruizen mutilek 
Denboraldiko azken-aurreko 'finala' jokatuko du aloñak 
bihar, Mondraren aurka, 18:30ean, Mojategin

Maialen Regueiro oÑati
Maiatzaren 6an, astelehena, ja-
rriko da abian aurtengo udako 
kirol kanpaina. Aurten ere, au-
rreko urteetan bezala, kanpaina 
horretan izena emateko eguna 
eta ordua zozketa bidez egingo 
da. Hala, zozketan parte hartze-
ko inskripzio-orriak maiatzaren 
6an, 7an eta 8an entregatu behar-
ko dira Zubikoa kiroldegian 
ordutegi honetan: 09:00etatik 
13:00etara bitartean goizez eta 
15:00etatik 19:00etara bitartean 
arratsaldez. Inskripzio-orri ba-
koitzean gehienez hiru umeren 
izenak eman ahalko dira eta 
orri bakoitzari zenbaki bat he-
laraziko zaio zozketara begira. 
Hala, ume bat orri batean baino 
gehiagotan balego, zozketarako 
zerrendako azken zenbakia es-
leituko litzaioke.

Zozketa 
Udako kanpaina honetarako 
izena ematen duten guztion ar-
tean zozketa egingo da maiatza-
ren 9an, 10:00etan, Zubikoako 
bulegoan. Zozketako emaitzak 
kiroldegiko iragarki-taulan eta 
www.oñati.eus atarian jarriko 
dira. Horrekin batera, bakoitzak 
behin betiko izen-ematea zein 
egunetan eta ordutan egin behar-
ko duen adieraziko da; horiek 
maiatzaren 13tik 17ra bitartean 
egingo dira.

Egokitutako egunean eta or-
duan izena ematen ez duenak 
txanda galduko du eta zerren-
dako azken zenbaki esleituko 
zaio. Izan ere, izen-emateak 
plaza guztiak bete arte onartuko 
dira. Garrantzitsua da, baita 
ere, izena emateko orduan, au-
rrez betetako inskripzio-orriak 
ondo beteta daudela kiroldegira 
eramatea. 

Azken urteetako arrakasta 
ikusita, Rosa Lasagabaster Kirol 
teknikariak honako hau adie-
razi du: "Aurreko urteetako 
inskripzio kopurua mantentzea 
espero dugu". 

Kirol ekintza zabala 
Aurreko urtean izan ziren be-
rritasunak mantendu egingo 
dira aurten ere. Modu horretan, 
guztira, hogeita sei kirol ekin-
tzatan parte hartzeko aukera 
dute gazte oñatiarrek. "2018an, 
yoga eta pilates gisako kirolak 
gehitu genituen zerrendara eta 
uste baino erantzun hobea izan 
zuten. Beraz, aurten horiek man-
tentzeko erabakia hartu dugu", 
esan du Lasagabasterrek. Kirol 
teknikariaren esanetan, patina-
jea eta eskalada dira arrakasta 
duten ekintzak, urtean zehar 
horiek egiteko aukerarik ez da-
goelako. Aldiz, igeriketa izaten 
da inskripzio gutxien dituen 
kirola, umeek urtean zehar har-
tzen dutelako parte ikastaroetan.

Hiru txanda 
Kirol arduradunek hiru txan-
datan antolatu dute aurtengo 

kanpaina. Lehena ekainaren 
24tik uztailaren 5era bitartean 
izango da eta bigarrena, berriz, 
uztailaren 5etik 19ra bitartean.  
Bi horiez gain, Bakarra izenda-
tutako beste txanda bat ere ba-
dago, ekainaren 24an hasi eta 
uztailaren 19an amaituko dena.  
Kirol ekintza gehienak lehen 
edota bigarren txandan egitekoak 
izango dira; mini-tenisa, eska-
lada, mendiko bizikleta eta pa-
tinajea, besteak beste. Hala ere, 
aquaerobika, igeriketa, golfa eta 
xakea, adibidez, Bakarra txan-
dan egitekoak izango dira.

Kirol ekintza gehienek hitzor-
du bat baino gehiago izango dute 
astean, baina k-stretcha, esate 
baterako, goizez astelehenetan 
izango da soilik eta arratsaldez, 
berriz, astearteetan.

Prezioari dagokionez, bazki-
deek prezio bat dute zehaztuta 
eta bazkide ez direnek beste bat.

Kiroldegitik kanpoko ekintzak 
Ekintzak Zubikoako hainbat 
gunetan egingo dira, igerilekuan, 
fitness geletan edota kantxan, 
baina Larraña, Irelore Golf Ze-
laia eta Oñatiko inguruak izan-
go dira beste kirol batzuk prak-
tikatzeko tokiak.

Umeak patinetan, Zubikoa kiroldegian. GOIENA

Eskaintza zabalarekin 
dator udako kanpaina
Ekainaren 24tik uztailaren 19ra bitartean, hogeita sei kirol ekintzatan parte hartzeko 
aukera egongo da eta aurten ere zozketa bidez erabakiko da izen-ematea. Patinajea 
eta eskalada dira arrakasta handien duten ekintzak eta gutxien, berriz, igeriketak 

PATINAJEA ETA 
ESKALADA DIRA 
ARRAKASTA HANDIEN 
DUTEN KIROL 
EKINTZAK 
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Maialen Regueiro oÑati
Potx eta Lotx pailazoek Etxean 
izeneko ikuskizuna eta diskoa 
aurkeztu dute asteon. Izan ere, 
oraingo honetan, osaba kalera 
irtengo dela aprobetxatuz, etxean 
egoteak eragiten duen asperral-
diari aurre egin beharko diote, 
baina izango dituzte bisitak; 
postariarena eta bizilagunarena, 
besteak beste. 

Ikuskizuna 
Esketxak, jokoak eta istorio be-
rriak prestatu dituzte ikuskizun 
berri honetarako. Horretarako, 
gainera, pertsonaia berriek har-
tuko dute parte proiektu horre-
tan: Ximon postariak, Imanol 

elkarrizketatzaileak, Xabi Sound-
ek eta Izaskun bizilagunak, hain 
zuzen ere. Horrez gain, pailazoek 
honako hau adierazi dute tal-
dearen helburuari buruz: "Gure 
helburua clown-aren balioak 
transmititzea izanik, ikuskizun 
honen bidez horiek zabaldu nahi 
ditugu haurren eta helduen ar-
tean. Besteak beste, porrotak 
aukera bezala ikustea, nork bere 
izaerari balioa ematea, senti-
menduak kanporatzea eta clown 
begirada batetik mundua ikus-
tea". 

Ikuskizunaren estreinaldia 
maiatzaren 19an izango da, Are-
txabaletan. Aurrerantzean, Potx, 
Lotx eta konpainia Euskal He-
rriko hainbat herritan izango 
dira euren etxea erakusten; 
Azkoitian eta Legazpin, esate 
baterako.

Diskoa 
Ikuskizunarekin batera aurkez-
tutako diskoa maiatzaren 6an, 
astelehenean, jarriko dute salgai, 
hamar eurotan, Kiku eta Mizke 
dendetan. Disko horretako kan-
tuen letrak Txinparta Bertso 
Eskolak egin ditu eta musika, 
berriz, Josu Zubiak. Potx eta Lotx, astelehenean egindako aurkezpenean. MAIALEN REGUEIRO

Potx eta Lotx 'Etxean' 
izango dira aurrerantzean
'Etxean' ikuskizunaren estreinaldia maiatzaren 19an izango da, aretxabaletan, eta, 
aurrerantzean, beste herri batzuetan eskainiko dituzte emanaldiak. Diskoa, berriz, 
maiatzaren 6tik aurrera egongo da salgai kiku eta Mizke dendetan, hamar eurotan

Asteburu honetan emango zaie 
hasiera Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako kanporaketei eta 
aurten, guztira, bost oñatiarrek  
hartuko dute parte saioetan     
–Txinparta Bertso Eskolako ki-
deak–: Aitor Tatiegi, Urko Egaña, 
Maider Arregi, Gontzal Belate-
gi eta Urko Arregi. 

Aitor Tatiegi eta Urko Egaña 
asteburu honetako kanporake-
tetako saioetan izango dira. 
Lehenik, Tatiegiren txanda izan-
go da zapatuan, 17:00etan, As-
teasuko udaletxean. Egaña, 
berriz, domekan arituko da, 
17:00etan baita ere, Orion. 

Maider Arregi eta Gontzal 
Belategi maiatzaren 18ko eta 
19ko saioetan izango dira. Arre-
gi Zizurkilgo saioan izango da, 
maiatzaren 18an. Hilaren 19an, 
berriz, Belategiren txanda izan-
go da, Errezilen. 

Urko Arregi izango da azken 
oñatiarra. Arregik maiatzaren 
25ean izango du kanporaketa 
saioa, Bergarako Seminarixoan, 
17:00etan hasita. 

Bost oñatiar izango 
dira Gipuzkoako 
Bertsolari Txapelketan
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Izar Bediak (24 urte) eta Irene 
Muruak (16 urte) emakumezkoen 
saskibaloiko elitean jokatu dute 
aurten RPK Araski taldearekin. 
Eskoriatzako eta Ointxe!-ko ha-
rrobikoak, Bediak 2017an egin 
zuen debuta, eta Muruari azaroan 
iritsi zitzaion aukera. Badakite, 
baina, euren egunerokoa harro-
biko taldeetan dagoela, eta Dia 
Ligan jokatzea saria dela. Egia 
da, baita ere, geroago eta gehia-
go saritzen dituztela, Muruak 
dagoeneko bost partidutan jo-
katu du-eta talde nagusiarekin. 
Zelan lortzen duzue burua talde 
bakarrean zentratzea? Irenek, esa-
terako, hiru talderekin jokatzen du. 
Eta zuk, Izar, bi talderekin. 
Izar Bedia: Oso garbi daukagu 
bakoitzaren taldea zein den. Nik 
Euskal Ligako Lehenengo Mai-

lako taldearekin jokatzen dut, 
eta badakit hor ezin dudala ka-
lerik egin. Gero, klubak berak 
zehazten digu noiz entrenatu 
behar dugun gure taldearekin, 
eta noiz lagundu behar dugun 
goian. Eta Liga Dian minutu 
batzuk ditugunean sari moduan 
hartzen dugu. Zoritxarrez, nik 
aurten orkatilan bi lesio izan 
ditut eta ez dut jarraikortasunik 
izan, eta bi partidutan izan naiz 
goiko taldearekin.

Eta goian egon eta gero nola eusten 
diozue, beheko taldean, motiba-
zioari? 
Irene Murua: Bueno, Izarrek 
esandako moduan, goiko taldea-
rekin entrenamendu saioetan 
egindako lanaren saria da Liga 
Dian jokatzea, baina ni junior 
mailako jokalaria naiz eta guk 
ere erronka politak ditugu.
Hain zuzen, Araski Ointxe! taldea-
rekin Espainiako Txapelketa joka-
tuko duzue, domekan hasita, Avi-
lesen. Iaz kadete mailan lortutakoa 
errepikatzea posible da?  
I.M: Bueno, iaz, hirugarren sail-
katu ginen Espainiako Txapel-
ketan [Huelvan] eta sekulakoa 
izan zen. Aurten, junior maila-
ko lehen urtekoak gara eta es-
perientzia handiagoa duten 
taldeak izango ditugu aurrean.
Elitean debuta egin zenuten egu-
neko zein oroitzapen duzue? 
I.B: Nik beti nabarmentzen dut 
harmailetan izan nuen babesa, 
etxekoak, lagunak... Eta baita 
ilusio eta urduritasun galanta-
rekin nengoela; kar, kar.
I.M: Atentzioa eman zidan or-
dura arte telebistan ikusi izan 
nituen erreferentziazko jokala-
riak aurrean izatea, arraroa zen 
eurekin batera kantxan egotea, 
izugarria.
Araskiren filosofia bada harrobiko 
jokalariei aukera ematea. 
I.B: Gainera, denboraldian zehar 
taldeak jokalari garrantzitsuen 
joan-etorri handia izan du, eta 
gure entrenatzaileak nabarmen-

tzen zuen izen propioekin baino 
gehiago talde moduan funtzio-
natu behar genuela. Horretara-
ko, beharrezkoa da harrobiko 
jokalariak kontuan izatea.
Oso denboraldi ona egin du Aras-
kiko lehen taldeak, play-off-etara-
ko sailkatuta... Baina Erregina Kopa 
urteko beste momentu gogoanga-
rri bat izan zen. 
I.M: Izugarria izan zen. Kopan 
ez genuen minuturik jokatu, 
baina barrutik bizi ahal izan 
genuen dena: taldeak zelan pres-
tatu zuen txapelketa, Gasteiz 

osoan zelan bizi izan zen halako 
torneo bat...
Akaso, Debagoienera ez da zuen 
oihartzuna horren ozen iristen, 
baina Gasteizen geroago eta gehia-
go dira Araski jarraitzen duten 
zaleak. 
I.B: Dia Ligara igo ginen lehe-
nengo urtean ez, baina bigarre-
netik aurrera hasi ginen bultza-
da hori igartzen. Haurrak tal-
dearen kamisetekin eta jertsee-
kin ikusten ditugu kalean, 
jendea sinadurak eskatzen 
ibiltzen da, geroago eta zale 
gehiago daude harmailetan...
Datorren urtera begira, ze asmo?  
I.B: Gasteizen nabil ikasten, eta 
beste urtebetez Araskin jarrai-
tuko dut.
I.M: Nik ere Gasteizen jarraitu-
ko dut, junior mailako jokalaria 
naiz-eta oraindik.

Izar Bedia eta Irene Murua, aste barruan Goienan. XABIER URZELAI

"Dia Ligan 
jokatzea saria 
da, burua gure 
taldeetan dugu"
IRENE MURUA ETA IZAR BEDIA aRaSki oiNtXEko Eta aRt aRaSkiko JokaLaRiak
 SASKIBALOIA  Harrobiko taldeetan dihardute, baina elite mailako RPk araskin geroago 
eta minutu gehiago dituzte: "garbi dugu ze taldetan ezin dugun hutsik egin"

Bedia eta Murua, RPK Araskiko talde erretratuan. ARASKI.COM Bedia eta Murua, Erregina Kopan, ordezkoen aulkitik animatzen. ARASKI.COM

"TELEBISTAN 
IKUSITAKO 
JOKALARIAK 
AURREAN IZATEA..."
iRENE MuRua

"ERREGINA KOPAN 
GASTEIZTARREN 
BABESA IZUGARRIA 
IZAN DA"
izaR bEDia
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Aretxabaletak eta Bergarak as-
teburuan hasiko dute, final ha-
maseirenetan, Herri Arteko 
Txapelketa. Eta bi talde horiek 
dira aurtengo edizioetako bi 
nobedade pozgarri; izan ere, 
azken urteotan kale egin dute. 
Pentsa, Aretxabaletak azken 
hamasei urtetan ez du txapel-
ketan egoterik izan, Juan Mari 
Errastik gogorarazi duenez: 
"Hamarkada batez Aretxabaletak 
torneo politak egin zituen, au-
rrean ibiltzen ginen beti. 2001ean 
Soraluzeren kontra jokatu genuen 
finala Atanon, eta seniorretan 
bakarrik irabazi genuen. Pentsa, 
seniorrek ondoren profesional 
izan zen Laskurain hartu zuten 
mendean, baina galdu egin ge-
nuen finala. Taldean badago 
berriro ere Herri Artekora itzul-
tzeko ilusioa". 

Hala, aretxabaletarrek lehe-
nengo kanporaketa etxetik kan-
pora jokatuko dute, Zestoaren 
kontra: "Kadetetan dugu bere-
ziki bikote ona. Ea zortea dugun".

Bergarak hiru urteko hutsunea 
Bergarak, berriz, badaki Herri 
Artekoa irabaztea zer den. 2009an 
irabazi zuten txapela azkenekoz 
–tartean zen Beñat Rezusta– eta 
lehenago, 1968an ere, torneo 
horretan nagusi izan ziren. Au-

rreko hiru urteotan, baina, ez 
dute ordezkaritzarik izan: "Po-
sitiboa da ostera ere txapelketan 
egotea, eta hasierako helburua 
lehenengo kanporaketa gaindi-
tzea izan behar da", dio Julen 
Aranburuk. 

Bergararrek sasoi puntu onean 
hasiko dute torneoa: "Hiru ka-
tegorietan ditugu pilotari lehia-
korrak", baina onartu dute 
lehenengo kontrario Zestoako 
pilotariak ez dituztela askorik 
ezagutzen: "Eta Herri Arteko 
Txapelketako beste ezaugarri 
bat da pilotariek herri ezberdi-

netako frontoietara moldatu 
behar dutela".

Oñatikoek kontrario gogorra 
Aloña Mendiko pilotariek aste-
betez itxaron beharko dute es-
treinaldirako: "Zozketan ez dugu 
zorte handirik izan eta talde 
gogor bat izango dugu aurrean, 
Altzo. Dena dela, uste dut azken 
urteotan izan dugun talderik 
onena daukagula", dio Josu Osak.

Guztira, 19 talde izango dira 
aurtengo torneoan, eta, hasiera 
batean, Azpeitia, Astigarraga 
eta Ataun dira faboritoak.

Oñatiko pilotariak, iaz, Oiartzungoen kontrako partiduan. GOIENA

Herri Arteko Txapelketara 
protagonista izatera doaz 
 PILOTA  aretxabaletak eta bergarak oraingo asteburuan hasiko dute federatu mailan 
gipuzkoako klubendako dagoen txapelketa garrantzitsuena. oñatik, berriz, datorren 
asteburura itxaron beharko du altzoko pilotarien kontra indarrak neurtzeko

X.U. aRRaSatE
Gertu dago dena. Ordu gutxi 
barru hasiko dute asteburuan 
Oñatin izango diren bi laster-
ketetan lehena, Buetraitzeko 
igoera bertikala –22:00etan, Erre-
kaurkulluko zubian, Arantza-
zuko aparkaleku azpian–. Ko-
rrikalariak banan-banan irten-
go dira, eta 2,6 kilometrotan ia 
800 metroko desnibel positiboa 
gainditu beharko dute, Buetrai-
tzeraino (1.305 metro) igota. 
Gainera, igoera hori gauez egin 
beharko dute, erreferentzia gar-
birik barik.

Aloñako Igoerak, 15 urte 
Domekan, berriz, 330 korrika-
lari abiatuko dira lasterketako 
22,6 kilometroak egiteko gertu 
–09:00etan, Oñatiko plazan; 1.868 
metroko desnibel positiboa–.

Korrikalari kopuru horretatik 
71 oñatiarrak dira –zortzi ema-

kume–. Eta debagoiendarrak 163 
izango dira. Oihane Azkorbe-
beitia, Nerea Amilia, Saioa Ar-
konada, Walter Becerra, Iñigo 
Olaberria eta Iban Letamendi 
izango dira faborito nagusiak. 
Eta omenaldiendako tartea ere 
izango da aurtengoan.

Iñigo Lariz 2014an Arantzazun. GOIENA

Buetraitzeko igoera bertikala 
gaur eta Aloñako Igoera etzi 
 MENDI LASTERKETA  ordu gutxi barru, 106 lasterkarik 
egingo diote aurre 2,6 kilometroko igoerari

JUAN MARI ERRASTI 
aREtXabaLEta

"Hamasei urtez Aretxabaletak 
ez du ordezkaritzarik izan, 
baina 2001ean finalean izan 
ginen. Kadete mailan bereziki  
bikote ona dugu".

JULEN ARANBURU 
 bERgaRa

"Lehenengo kanporaketa 
gainditzea da hasierako 
helburua. Taldea ondo dago, 
baina frontoi ezberdinetara 
moldatu beharra dago".

JOSU OSA
oÑati

"Zozketan ez dugu zorte 
handirik izan, baina azken 
urteotako talde onena dugu. 
Erabakigarria izango da Altzoko 
frontoira ondo egokitzea".

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGION.

Mondra-Oiartzun

Zapatua. 16:30. Mojategi.

Allerru-Bergara

Zapatua. 16:00. Lezo.

Aretxabaleta-Tolosa

Domeka. 17:00. Ibarra.

ERREGIONAL PREFERE.

Getariako-Aretxabaleta

Domeka. 17:00. Orio.

Mondra-Aloña Mendi

Zapatua. 18:30. Mojategi.

Zestoa-Antzuola

Domeka. 18:00. Zestoa.

ERREGIONALA, KOPA

Aloña Mendi-Arizmendi

Zapatua. 15:30. Azkoaga.

EMAKU. OHOREZKO E.

Zarautz-Leintz Arizme.

Zapatua. 15:30. Zarautz.

Goierri-Bergara

Zapatua. 17:30. Ordizia.

EMAKUM. GORENGO M.

Intxaurdi-Aloña Mendi

Domeka. 17:30. Donostia.

EMAKUMEZKOAK, KOPA

Intxurre-Bergara

Zapatua. 15:30. Alegi.

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO GAZTEAK

(Atsedenaldia).

SASKIBALOIA
EUSKADIKO. BIG. MAILA

La Salle-Alkid. Ointxe
Zapatua. 20:30. Bilbao.

GIPUZKOAKO SENIORRA
Mekalki Aloña-Hernani
Zapatua. 18:00. Oñati.

SENIOR BIG. MAILA

Antigua-Bergara Soral.
Zapatua. 16:00. Labegar.

SENIOR HIRU. MAILA

Take-MU C
Zapatua. 12:00. Tolosa.
Astigarraga-Mekalki 
A.
Gaur. 20:15. Astigarraga.

SENIOR EMAKUMEZKO.

Eskoriatza-Goierri
Gaur. 20:15. Manuel 
Muñ.

ESKUBALOIA

GIP. BIGARREN MAILA

Bergara-Urnieta
Domeka. 11:00. Labegar.

EMAKUMEZKOAK KOPA

Aloña Mendi-Egia
Zapatua. 16:00. Zubikoa.

GIZONEZKOAK KOPA

Ford Mugarri-Aritzbata.
Zapatua. 17:45. Iturripe.
Ordizia-Fagor Industri.
Domeka. 13:00. Ordizia.

MENDI LASTERKETA

BUETRAITZEKO IGOERA

Gaur. 22:00. 
Arantzazun.

ALOÑAKO XV. IGOERA

Domeka. 09:00. 
Oñatiko plazan.

MENDI BIZIKLETA

MUSAKOLAKO MARTXA

Domeka. 09:00. 
Zior-Ola elkartean. 
Izenematea 08:00etan 
hasita. 10:00etan 
gaztetxoendako irteera, 
bizikleta jaia..

PILOTA

HERRI ARTEKOA

Aduna-Bergara
Gaur. 20:00. Aduna.
Zestoa-Aretxabaleta
Zapatua. 18:00. Zestoa.

aStEbuRuko HitzoRDuak
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Jokin Etxebarria bERgaRa
55 urte egin ditu plazarik plaza 
Jose Luis Gorrotxategik (Osin-
txu, 1945). Urtean 90 plaza egi-
tera iritsi da Bergarako frontoian 
1963an lehen saioa egin zuenetik 
Urepelen, Xalbador Eguneko 
azken edizioan, erretiroa hartu 
bitarteko ibilbide luze honetan. 
Plazak utzi bai, baina bertsoa 
eta bertsolaritza ez, eta hainbat 
txapelketa eta saiotan ikusten 
jarraituko dugu: oraingoan, bai-
na, oholtza azpian, sekula egon 
den bertso-mailarik onena orain-
goa dela uste baitu. 48 urte da-
ramatza Azpeitian bizi izaten, 
baina Osintxu beti darama biho-
tzean eta ezpainetan.
Iraurgitutako osintxuarra edo osin-
txuar azpeitiartua. Zer da Jose Luis 
Gorrotxategi? 
Aspalditik Azpeitian bizi den 
osintxuar bat, besterik ez. Batean 
bizi naizenik eta bestekoa nai-
zenik ez dut sekula ukatu eta 
sorlekuak, gainera, beti tiratu 
ohi du.
Azpeititik Osintxurako bidea autoan 
egin duzu, baina bertsotan, agian.
Kasu honetan ez. Maiz ikusiko 
naute paseoak ematen ari nai-
zela bertsotan edo doinu ezber-
dinekin ahoan, baina oraingoan 
Benito Lertxundi entzunez eto-
rri naiz, ondo gustura.
Benito Lertxundik ere bertsoak egin 
izan ditu.
Bai, egia da, baina bertsolari 
baino gehiago poeta dela esango 
nuke. Hori bai, bertso mundua-

ri asko lagundu diolakoan nago, 
berak konposatuta doinu asko 
eta asko bertsoetarako doinu 
bilakatu baitira.
Egia da bertsotarako doinu pila 
etorri direla kantuetatik, ezta? 
Garai batean, bazkalondo edo 
afalondo batean Mattin-ek [Mat-
tin Treku] kantatzen zituen 
Iparraldeko kantuak; orain, 
hemengo bertsolariei entzuten 
zaizkie, lehen entzuten ez zire-
nak. Xabier Leteren, Imanolen… 
kantu asko eta asko metrika 
batekin eginak daude eta ber-
tsotarako oso egokiak dira. Eta 
kantu polit asko daude, gainera. 
Oraingo bertsolariek txapelke-
tetan beste neurri batzuk atera 
ohi dituzte musikariek lagun-
duta, baina, bestela, lehengo 
doinu polit asko dago bertsota-
rako. Eta horretan, Iparralde-
koak, gure aldean, aberatsak 
dira.
Doinutegiari dagokionez, lan han-
dia egin duena Juanito Dorronsoro 
izan da.
Sekulako lana egin du doinuak 
biltzen. Ez dago diruarekin or-
daintzerik egin duen guztia. 
Bertso mundua maite du eta 
horregatik egin du; bestela, ez 
dago imajinatzerik egin duena. 
Dorronsororengatik ez balitz, 
doinu asko galdu egingo ziren; 
izan ere, erabiltzen ez dena gal-
du egiten da.
Gai serioari umore puntu bat jar-
tzeko kapaz izan zarelako jendea-
ren gustuko zinela diote askok. 

Egia da gai serioa gehiago gus-
tatu izan zaidala kantatzeko 
orduan. Eta hori egokituta ha-
marreko handian kantatu ohi 
nuen, gauza gehiago kontatzeko 
aukera ematen zidalako. Gai 
serioari beti ezin diozu umore 
ukiturik eman, baina gustura 
aritzen nintzen ni.
Lehen, bertso eguna Astoria zine-
metan egiten zen, Donostian. Behin, 
gai moduan jarri zizuten bertara 
sartzen ari zinela txakur-kaka za-
paldu zenuela, ezta?
Bai; [Xabier] Eguzkitze zegoen 
gai jartzen orduan. Aurretik, 
Sei ondarrutar gazte atxilotu 
dituzte Madrilen gaia jarri zuten 
eta poliziaren txostenean, euren 
txakurrak arraina jaten ohituta 
zeudenez, arrain usaina suma-
tuta harrapatu ahal izan zituz-
tela kantatu zuen baten batek. 
Nik, orduan, aurreko gaiari 
helduta, hirugarren bertsoan, 
txakur handi bat gerturatu zait, 
baina arrai usainik ez du hartu 
behintzat kantatu nuen. Batzuek 
ez zuten ulertuko, agian, baina 
beste batzuek barre lepotik egin 
zutela uste dut.
Orduko bertso egunak eta gaur 
egunekoa berdinak al dira?
Ez dute zerikusirik. Ordukoa 
astun samarra izaten zen. Ber-
tsolari bat omentzeko joera ze-
goen eta zortzi bat bertsolari 
lagunek hari agurra egiten zio-
ten. Gero etortzen zen saioa, eta 
nahiko luze jotzen zuen, bi ordu 
pasa, igual. Egia da orain egun 

osoan ospatzen dela, baina bes-
telako formatuarekin, ekintza 
desberdin gehiago egiten dira.
Hori ere bertsolaritza hazi den sei-
nale da?
Dudarik gabe. Bertsoa, gaur 
adina, eta gaur bezain ondo, ez 
da sekula entzun. Lehengo ber-
tsolariak hobeak zirela askotan 
entzun izan dut, baina lehengo 
dena ez da hobea. Agian, kanta-
tzen hobeak ziren, gehientsuenak 
abeslari onak baitziren, baina 
bertso mailan, lehengo onenaren 
adinakoak mordoxka bat daude 
orain. Lehen, jaialdiak zortzi 
bertsolarirekin egiten ziren, 
baina egun berean beste jaialdi 
bat antolatu nahi bazenuen, bes-
te zortzi lehen mailakoak har-
tzerik ez zeneukan. Gaur egun, 
baita hiru edo lau jaialdi batera 
eginda ere. Azken Euskal Herri-
ko Txapelketan egon zen maila 
egun osoan eta Maialenek [Lu-
janbio] eta [Aitor] Mendiluzek 
gerora eman zuten erakustaldia… 
beharbada, sekula ez dugu mai-
la horretako beste saiorik seku-
la entzungo. Bederatzi puntukoa, 
Izerdia gaia jarrita eta Mendi-
luzek egin zuen deskripzioa, 
besapeetatik nola hasten zen 
bera izerditzen… bertsoa ikusi 
egiten zen, sentitu egiten zenuen. 
Hori ez dago gainditzerik.
Deskripzioan aurrera egin dela 
diozu, baina, agian, lehengo ber-
tsolariak kontatu egiten zituen 
gauzak eta oraingoak zerbait gehia-
go filosofatu? 
Agian, bai. Zeharo desberdin 
kontatzen dira, behintzat, gauzak. 
Gaurko bertsolaria jantziago 
dago gai guztietan, askoz ere 
gehiago lantzen ditu gauzak, 
eta, iturri desberdin gehiagota-
tik edaten duenez, bertsoa bera 
ere jantziago joaten da. Lehen, 
bata bestearengandik gaizki 
esaka ibiltzen ginen nolabaiteko 
pikea bilatu aldera. Hori gaur 

egun ia desagertuta dago; tar-
tean-tartean puntadaren joango 
da, baina besterik gabe.
Puntada horietan aditua Andoni 
Egaña dugu.
Andonirena beldurgarria da. 
Azpeitian orain dela ez asko ere 
sekulakoa armatu zuen. Mozko-
rraren papera hartu eta ez zenion 
antzematen benetan mozkor 
zegoen edo ez. Hurrena, Gaupa-
sa eginda zaudela tabernatik 
irten eta zezena dator jarri zioten 
gai moduan; kendu zuen txake-
ta eta toreroarena egiten hasi 
zen bertsotan zebilela… antzer-
kia ere egiten du eta hori gus-
tuko du jendeak. Hura dabilen 
lekuan, beti dago saltsa. Nik, 
beste askok bezala, uste dut txa-
pelketatik erretiroa hartu izan 
ez balu, txapelaren jokoan ibil-
tzen jarraituko zuela. Edozerta-
rako abilezia dauka. Jeinua da.
Jendeak barre egin eta ondo pasa 
nahi izaten du bertsotan, baina 
txapelketan jende gehiago mugitzen 
da.
Bai, egia da. Txapelketak mu-
gitzen du bestela mugitzen ez 
den jendetza. Bitxia dena da 
Euskal Herriko finalistak dire-
nak hortik egun gutxira Oiar-
tzunen izaten direla eta frontoia 
betetzeko lanak edukitzen di-
tuztela. Hor ikusten da garbi 
txapelketa demak mugitzen 
duela jendea gehien. Aita Zaba-
lak esaten zuen andaluziarrak 
muturra berotzean txaloka, dan-
tzan eta bibaka hasten zirela 
eta euskalduna, berriz, apustuan 
hasten zela. Euskaldunak joko 
eta lehia hori beharrezkoa dau-
kala dirudi. 
Bertsotan ere bai?
Ez. Bertsolaria profesionala da, 
bere lana egiten du eta ahal 
duen eta ondoen egiten saiatzen 
da, gainera. Egia da, bi bertso-
lari elkar famatuaz baino gehia-
go elkar pikatuaz baldin badau-
de jendeak disfrutatu egiten 
duela, baina ohikoagoa izango 
da bertsolari bat bestea laguntzen 
ikustea hark egun txarra badau-
ka, lehian baino.
Plazan ibili zarenean, belaunaldi 
ezberdinak ikusi dituzu zure ingu-
ruan. Gaur egun beteranotzat har-
tzen direnak ere oraindik gazteak 
dira, ezta?
Maialen [Lujanbio], [Igor] Elor-
tza, [Aitor] Mendiluze… horiek 
gazteak dira oraindik, baina 
beteranotzat ditugu. Kontua da 
datorren labekada berria oso 
gaztea dela. Zortziko jaialdietan 
parte hartzen hasi nintzenean, 

"Bertsoa, gaur 
adina eta gaur 
bezain ondo, ez 
da inoiz entzun"
JOSE LUIS GORROTXATEGI bERtSoLaRia
Euskal Herriko txapelketako finalean bi aldiz kantatutako osintxuarrak plazetatik 
erretiroa hartzea erabaki du, 73 urterekin, buruko 'txipa' motelago ei dabilelako

"EGAÑA DAGOEN 
LEKUAN, BETI DAGO 
SALTSA. 
EDOZERTARAKO 
ABILEZIA DAUKA"

"MENDILUZEK  
IZERDIARI BOTA ZION 
BEDERATZI PUNTUKOA 
EZ DAGO 
GAINDITZERIK"
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ni nintzen gazteena. Hurrena 
[Imanol] Lazkano izango zen, 
bederatzi urte zaharragoa zen. 
[Jon] Azpillaga 10 eta [Jon] Lo-
pategi 11. Urte batetik bestera, 
berriz, plazan Sebastian [Lizaso], 
[Xabier] Eguzkitze, [Jon] Sarasua, 
Peña [Anjel Mari Peñagarikano], 
[Millan] Telleria eta belaunaldi 
horrekin nenbilen kantuan. 
Gazteena izatetik zaharrena 
izatera konturatu gabe pasa 
nintzen. Bat batean, belaunaldi 
handi bat etorri zen eta ni bi 
uren artean gelditu nintzen.
Belaunaldi berri hauek datozen 
moduan etortzeko, zenbateko ga-
rrantzia daukate bertso-eskolek?
Handia, handia. Lehengo bertso 
eskola taberna zen. Tabernan 
juntatzen ginen eta bertan egiten 
genuen saioa. Gaur egun, dena 
bertso eskoletan egiten da. Guri 
inork ez zigun sekula esan honek 
horrenbeste silaba eduki behar 
dituela eta horrek beste hain-
beste. Ez, gure kasa ikasi behar 
genuen. Orain, berriz, bertso 
eskolan, adi-adi daude esateko, 
esan behar bada: "Kontuz, hori 
ez duzu esan behar, hori lehen 
esan duzu eta poto litzateke". 
Bertsoak gaur 100 balio badu, 
bertso eskolak 99,5 egin du. Egia 
da, hala ere, bertsolaria dena 
zein den edo egin dena zein den 
berehala antzematen dela. Az-
peitian, adibidez, ni idatzizko 
bertso eskolan ibili nintzen eta 
Leire Ostolaza han ibiltzen zen. 

Hark di-da idazten zuen bertsoa; 
beste batzuek, berriz, idatzi eta 
borratu, eta berriz ere borratu 
eta…
Bizkaian bertso eskola handi bat 
osatu zuen Lopategik, baina Deba-
goienean ere Patxi Goikoleak lana 
franko egin zuen. 
Patxik egindako lana itzela izan 
zen. Oker ez banago, Xanti Ipa-
rragirrerekin hasi zen. Gerora, 
Xantik Iparraldera egin zuen eta 
Patxik berak bakarrik jarraitu, 
eta beti irribarre batekin ahoan. 
Sekula eskertuko ez den lana 
egin du Patxik. Sarasua anaiak, 
Arantzazu Loidi, Jon Iñaki Isas-
zelaia… bertatik irten diren 
bertsolariak dira. Ez da eskola 
horretakoa, baina badago gaur 
egun Oñatin neska bat, Maider 
Arregi, ikaragarri gustatzen zai-
dana nola egiten duen bertsotan. 
Bere patxada, irribarrez jendea-
rengana iristeko daukan erraz-
tasuna. Berarekin kantatzea lau 
bat aldiz tokatu zait eta natural-
tasun horrekin asko gozatu dut. 
Oraindik 23 urte dauzka eta urrun 
iritsiko delakoan nago.
Bertsolaritzak, batez ere, txapel-
ketan, gora egin duen bezala, ber-
tso-paperek behera ez al dute egin?
Asko. Lehen, bertso-idatzien 
sariketa bat jarri eta sekulako 
kopurua iristen ziren. Orain 
urte batzuk, Azpeitian Gipuz-
koako bertso idatzien txapelke-
ta antolatu zen eta epaile lanetan 
aritzea tokatu zitzaidan. Horren-

beste irakurri behar izan nituen, 
azkenerako nazkatu ere egin 
nintzen. Azkena egin zen urtean 
uste dut pare batek bakarrik 
hartu zuela parte. Orain, anto-
latu ere ez dira egiten. Gaur 
egun, badirudi idatzizko bertsoa 
kantatu ere egin behar dela eta 
kantari bati ematen zaiola, doi-
nua jarri diezaion. Pena da, 
papera ere beharrezkoa delako 
bertsoak denboran iraun dezan.
Zu zeu txapelketa-zalea izan zara 
beti.
Bai, halaxe da, beti eroso senti-
tu naizelako bertan. Kide askok 
aurreko aste osoa tripak jaten 
pasatzen zituzten, urduritasunak 
jota. Nik, aurreko gauean, aka-
so, baina hurrengo eguna txarra 
ez izateko desioarengatik soilik. 
Gainera, beti nahiago izan dut 
5.000 lagunen artean kantatu 
bosten aurrean baino.
Jose Luis Gorrotxategi, Imanol Laz-
kano, Sebastian Lizaso esanez gero, 
zer datorkizu burura?
Hiru lagun. Lizaso eta Lazkano 
Agirrerekin batera orduak pa-
satakoak dira Landetako Uni-
bertsitatean. Ni geroago sartu 
nintzen, baina Landetan, Liza-
soren tabernan maiz kantatuta-
koak gara, Joxe Mari Iriondok 
antolatzen zituen bertso saioetan. 
Plaza gehien Lazkanorekin egin 
ditut, eta kantu-lagun bikaina 
zen. Puntutan hasita sekula tra-
ba egiten ez zuen horietakoa, 
alboko errimaren bat hartu behar 

bazuen zuri laguntzeko horixe 
egiten zuena. Berekin bertsotan 
egitea oso erraza zen.
Bertsolariak berez izan behar du 
erantzun azkarrekoa. Erretiroa har-
tzea pentsatuta zeneukan gehiago 
kostatzen zitzaizula sentitzen ze-
nuelako?
Batez ere, horixe izan zen arra-
zoia. Demagun bertsotan ari 
garela eta zu ari zarela bertsoa 
botatzen. Erditik zoazenean nik 
badakit nola amaituko duzun 
eta zuk amaitu orduko nire ber-
tsoa dotoretu eta txukuntzeko 
10-12 segundo beharko ditut. Nik 
orain zure bertso erdian ere 
badakit zein bide hartuko duzun, 
baina bertsoa dotoretzeko mi-
nutu erdia behar dut. Buruko 
txipa motelago dabil. Sebastiani 
[Lizaso] komentatu nion hori 
eta laster erretiroa hartu behar-

ko nuela, eta hark ez zela ezer 
antzematen erantzun zidan. 
Noski, kronometroarekin ez 
delako ibiltzen jendea, baina 
nik bai antzematen nuen eta 
horrek bultzatu zuen erabakia. 
Gainera, nahiago nuen ondo 
nengoela amaitu, gero arrastaka 
ibiltzea baino. Urepelera gonbi-
datu ninduten, Xalbador Egu-
nera, eta erretiroa hartzeko hura 
baino leku hoberik ez zela pen-
tsatu nuen.
Txistuak jo dituzue, baina maite 
zaituztet oraindik.
Egun gogorra izan zen hura. 
Horren ondo zihoan eguna… 
Hala ere, txapelketa justua ere 
ez zen. Garai hartan, Euskal-
tzaindiak antolatzen zituen eta 
probintzia bakoitzetik bi sail-
katzen ziren finalerako. Gipuz-
koatik bigarren sailkatu nintzen 
ni. Goizean zortzik kantatzen 
genuen, aurreko txapelketan 
bigarren gelditu zena arratsal-
deko saiora zuzenean pasatzen 
zen eta txapeldunak buruz bu-
rukoa bakarrik kantatzen zuen. 
Arratsaldeko saiora Xalbador, 
Lopategi eta ni pasatu ginen eta 
Lazkao Txikik kantatu zuen 
gurekin. Hortik batek pasa behar 
zuen eta Xalbador esan zuten. 
Sekulakoa armatu zen, baina 
entzuleek ez zeukaten arrazoirik. 
Gertatzen zena zen Xalbadorri 
gutxi ulertzen zitzaiola orduan. 
Gaur egun, ohituago gaude eta 
Sustrai [Colina] edo Amets [Ar-
zalluz] erraz asko ulertzen di-
tugu. Orduan ez. Xalbadorrek 
lana latz egin zuen. Eta Uztapi-
derekin [Manuel Olaizola] buruz 
burukoan ere… Xalbador egun 
guztian pilotan ibilia zen eta 
bestea oraindik takoak jartzeke. 
Bata hasi berri, eta bestea bero-
bero. Gainera, txistuak jota eta 
barruan zeukan letxe txarrare-
kin… baina jendea ez zen isiltzen. 
Uztapideri baino puntu erdi bat 
gehiago emango nion nik, segu-
ruenik, Xalbadorri buruz buru-
ko hartan, baina zegoen giroa-
rekin nork eman?
Xalbadorrekin harreman estua izan 
duzu, ezta?
Orduan ezagutu nuen, baina 
ordutik oso harreman ona izan 
genuen. Bai berak eta baita Mat-
tinek nire etxean lo egin izan 
dute eta nik ere Xalbadorren 
etxean lo egin izan dut emaz-
tearekin. Bere oinordekoekin 
ere harremanari eutsi diot, bai-
ta Mondragon  Unibertsitatean 
irakasle dabilen bere iloba Ene-
ko Bidegainekin ere. 

Jose Luis Gorrotxategi, Osintxuko zubian IMANOL BELOKI

"ERRETIROA 
HARTZEKO XALBADOR 
EGUNA BAINO TOKI 
HOBERIK EZ ZELA 
PENTSATU NUEN"

"BETI NAHIAGO IZAN 
DUT 5.000 LAGUNEN 
AURREAN KANTATU 
BOST LAGUNEN 
AURREAN BAINO"
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Aitziber Aranburuzabala ESkoRiatza
Kanpokoei eta bertakoei eskual-
deak dituen natura, ibilbideak 
eta bestelako turismo aukerak 
erakusteko asmoarekin sortu 
zuen orain dela lau urte Man-
komunitateak Puntaik Punta 
jaialdia. "Oinarri berarekin ja-
rraitzen du, baina urtetik urte-
ra eskaintza zabalduz eta egita-
raua sendotuz doa. Azpi-izenbu-
rua Bidezidorren Jaialdia badu 
ere, kaleko zidorretan ibiltzeko 
ere proposamen asko daude. 
Aukera paregabea da horrelako 
ekitaldi bat gurean izatea", azal-
du du Eskoriatzako alkate eta 
Mankomunitateko Garapen eta 
Turismo Saileko presidente Jose 
Ramon Zubizarretak. 

Bisitarien eta, orokorrean, 
publikoaren aldetik ere, urtetik 
urtera harrera handiagoa su-
matzen dutela dio Zubizarretak: 
"Euskal Herri osotik ari dira 
ekintzetan parte hartzeko deika, 
eta Estatutik ere bai; oso poz-
garria da hori guretzat. Iaz, Aran 
bailaran antolatzen duten an-
tzerako jaialdi batean izan ginen, 
Puntaik Punta aurkezten, eta, 
nire ustez, horren eragina ikus-
ten ari gara".

Doan eta guztiontzako  
Aurten, Eskoriatza izango da 
jaiaren erdigune, baina Deba-
goieneko herri guztietan eskai-
niko dituzte askotariko ekintzak 
–ikus bisita gidatuen taula eta 
mendi-ibilaldien zerrenda egi-
tarauan–. Ekintza guztiak doan 
dira, baina ikastaro eta tailerrek 
kopuru mugatua dute; aurrez 
izena emateko 943 79 64 63 tele-
fonora deitu behar da edo Pun-
taikpunta@debagoiena.eus hel-
bidera idatzi behar da. "Egitaraua 
eta, orokorrean, jaialdiko infor-
mazio eguneratua Puintaikpun-
ta.eus eta Turismodebagoiena.
eus atarietan izango da; egural-
diaren eraginez aldaketaren bat 
edo beste egin behar izanez gero 
ere, han jasoko da. Horrez gai-
nera, Mankomunitatearen in-
formazio puntua izango da he-
rriko plazan".

Herria guneka banatu dutela 
dio alkateak: "Herriko plazan 
kontzertuak eta bestelako asko-
tariko ekintzak izango dira, 
handik gertu dagoen Santamai-
na plaza beste gune bat da, Go-
rosarri plaza eta Luis Ezeiza 
ikastetxea, bereziki, haurren-
tzako guneak izango dira, Iba-
rraundi museoan tailerrak eta 
erakusketak daude, eta Jose 

Arana kalean, berriz, artisauen 
eta bestelakoen postuak eta Xen-
dazaletasun Azoka. Domekan, 
maiatzeko lehen domeka izanik, 
herrian urteetan errotuta dagoen 
Atxorrotxeko eguna ospatzeko 
haraino eramango ditugu jaial-
diko hainbat ekintza". 

Aurrekontua eta laguntzaileak 
Iazko bidetik, 47.000 euroko au-
rrekontua duela gaineratu du: 
"Mankomunitateak hartzen du 
bere gain zatirik handiena, eta 
aurten Eskoriatzako Udalari ere 
kopuru bat dagokio, eta, horrez 
gainera, Arantzazuko Parke-
txearen, Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Turismo Sailaren eta 
Eusko Jaurlaritzako Basquetour 
agentziaren laguntza dugu".

Aipatutakoez gainera, aurten 
Ternua enpresaren eskutik jaso 
duten laguntza ere azpimarratu 
du antolatzaileak: "Ekintzetan 
parte hartzeko aldez aurretik 
izena ematen dutenen artean, 
Ternuak oparitu dizkigun bost 
kit-en zozketa egingo dugu".

Kanpoko gonbidatuak
Euskal Herriko musikari eta 
sortzaileez gainera, horien ar-
tean, Arrasateko The Potes tal-
dea, askotariko estilo eta jato-
rrietakoak izango dira egunotan 
Eskoriatzan. Xendazaletasun 
Azokan, toki askotako parajeak 
ezagutzeko gomendioak eta in-
formazioa eskainiko dituzte. 

Karmelo Oñateren erakusketa 
Txikitatik du Karmelo Oñate 
eskoriatzarrak marrazteko za-
letasuna; garai batean, arkatza-
rekin irudikatzen zituen, eta, 
gaur egun digitalki sortzen dituen 
arren, ez du aldatu irudien gaia: 
mendia eta kirola. "Asko ibiltzen 
gara mendian, eta egiten ditugun 
kirolak, eskia, alpinismoa, arroi-
la-jaitsierak... jasotzen ditut 
irudietan", azaldu du Oñatek.

2.000 marrazkitik gora ditu, 
eta horietako 26 lan erakutsiko 
ditu Ibarraundi museoan gaur-
tik domekara 12:00etatik 14:00eta-
ra eta 18:00etatik 20:00etara 
ikusgai izango den Ura, lurra, 
bizitza margotzen! bilduman.  

Garraio publikoaren alde 
Herri barruan hainbat aparka-
leku dauden arren, Ederlan 
parean dagoena erabiltzeko go-
mendioa egin dute: "Garraio 
publikoa indartu egingo dugu, 
bereziki, egunez, eta Ederlanen 
geltoki bat izango da". 

Puntaik Punta 
Eskoriatzan 
Mendi ibilaldiak, bista gidatuak, tailerrak, kontzertuak, haurrentzako ikuskizunak eta 
bestelako ekintzak izango dira eguaztenean hasi zen eta domekan bukatuko den 
jaialdian; tailerretan eta ibilaldietan parte hartzeko aurrez izena ematea komeni da

Karmelo Oñate eskoriatzarrak egindako marrazkiak daude Ibarraundin ikusgai. KARMELO OÑATE

Bigarren lana argitaratu berri 
du, Bidean; hori aurkeztera 
dator domekan Atxorrotxera.
Sekula jo duzu mendian? 
Alaitzekin jarduten nuen garaian 
egin genuen horrelakorik, baina 
musika etapa berrian ez dut 
halakorik eskaini, nahiz eta 
mendira joaten naizenean 
gitarra eramateko ohitura izan. 
Ezagutzen duzu Atxorrotx? 
Oñatiko mendietan askotan izan 
naiz eskalatzen, baina ez naiz 
sekula Atxorrotxen egon, eta, 
entzun dudanez, historia oso 
interesgarria du; hortaz, berezia 
izango da etzikoa, niretzako.

Bidean. Zeren bidean? 
Bizitza, aukera eta momentu 
ezberdinekin osatuta dagoen 
bide bat moduan ikusten dut 
nik, eta uneko sentimenduen 
araberako kantuak sortu ditut. 

Eskarmentu handiko 
musikariak dituzu alboan. 
Kantuen oinarri musikala eta 
hitzak nik sortzen ditudan arren, 
taldekideekin ematen diet gero 
forma. Seikote formatuan 
jarduten dugu: Gorka Urra, 
gitarra elektrikoa eta akustikoa 
eta perkusioa; Urbil Artola, lap 
steel, dobroa eta gitarra 
akustikoa; baxuarekin, Maria 
Soriazu; Karlos Aranzegi, bateria 
jotzen; eta Santi Romano, 
pianoa eta teklatua. 
Domekan, baina, lau lagun 
izango zarete.
Eskatu ziguten moduan, akustiko 
formatuan joko dugu, disko 
bietako kantuak tartekatuta. 
Pozik egindako lanarekin? 
Asko ari naiz gozatzen; kantuak 
sortzen ari naiz etengabe, eta 
zuzenekoetan ere, oso gustura.

MAIDER ZABALEGI

"Formatu akustikoan kontzertu 
goxoa eta berezia izango da etzikoa"
MAIDER ZABALEGI MuSikaRia
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Anthony Blake. JOSETXO ARANTZABAL

A. A. ELgEta
Hamaika aldiz izan da Anthony 
Blake Elgetako Espaloia antzo-
kian askotariko ikuskizunak 
eskaintzen; izan ere, Oviedon 
jaio baina aspaldiko urteetan 
Madrilen bizi den mentalistak 
Elgetarekin harreman berezia 
duela dio Hiru Kultur taldeko 
kide Iker Muruamendiarazek: 
"Orain dela bizpahiru urte Eus-
kal Herrira etorri barik dagoe-
la eta gurera berriz etortzeko 
gogoa zuela esan zigun, Elgetan 
oso gustura egoten dela azpima-
rratuz; eta hala lotu genituen, 
orain dela hiru hilabete, hurren-
go astebururako bi emanaldiak. 
Oso tipo serioa eta jatorra da".

Pensamientos ocultos da Elge-
tan zapatuan eta domekan eta 
bezperan Azkoitiko Baztartxo 
antzokian eskainiko duen ikus-
kizuna. "Berria da, eta, orain 
artekoak moduan, helduentzako 
sortu du. Publikoarekin jolastuz 
askotariko trikimailuak egiten 
ikusiko dugu oraingoan ere; 
ordu eta hogei minutuko saio 
intentsua eskainiko du". 

Sarrerak, aurrez, 18 eurotan 
eros daitezke, Kulturhiru.eus 
atarian, Elgetako Rincon de Lola 
tabernan, Bergarako Eruan eta 
Tartufo tabernetan eta Eibarko 
Kultu tabernan; leihatilan, 22 
eurotan izango dira. 

Blaken 
trikimailuak 
Espaloia 
antzokian
Maiatzaren 11n eta 12an 
saio bana egingo du; 
sarrerak, aurrez, 18 euro, 
eta leihatilan, 22 euro

MAIATZAK 3, EGUBAKOITZA
• 09:00 Mendi ibilaldia: Landareak ezagutzen, PR-GI 170.
• 10:00 Mendi ibilaldia: Arrasate: Karraskain-Lizueta-Lezetxiki.
• 16:00 Mendi ibilaldia eta tailerra: Sendabelarrak ezagutzen.
• 17:30 Kantu kolore, Honolulu ikuskizun musikala, haurrentzat.
• 18:30 Kontzertua: Rock kalean taldea, herriko plazan.
• 20:30 Kontzertua The Potes taldea, herriko plazan. 
• 22:30 Kontzertua: Roba Estesa taldea, herriko plazan.

MAIATZAK 4, ZAPATUA
• 08:00 Mendi ibilaldia: trenbidea, PR-GI 100 mendi ibilaldia.
• 08:30 Mendi ibilaldia: Eskoriatza-Aranguren-Leizargarate - Eskoriatza.
• 08:30 Mendi ibilaldia: Arrasate-Eskoriatza- Gr12-Latabide.
• 09:30 Ikastaroa: Nordic walking.
• 09:30 Mendi ibilaldia: Aretxabaleta-Larrino elizatea-Urkulu-

Aretxabaleta.
• 10:00 Mendi ibilaldia: Mandobide PR-GI 99.
• 10:00 Mendi ibilaldia: Aitzulo, Debagoieneko leihoa.
• 10:00 Tailerra: Orientazioa.
• 11:00 Bisita gidatua eta hegaztien behaketa.
• 11:00 Bisita gidatua: Atxalde gaztandegia.
• 11:00 Tailerra: Ortu bertikalak, Ibarraundi museoan.
• 11:30 Tailerra: Serigrafia begetala, Ibarraundi museoan.
• 13:00 Kontzertua: Olatz Salvador, herriko plazan.
• 16:00 Orientazio proba.
• 16:00 Mendi ibilaldia eta tailerra: Sendabelarrak ezagutzen.
• 17:00 Haurrentzako emanaldia: Txantxariak, Gorosarri plazan..
• 17:00 Tailerra: Bizikletak konpontzekoa, Intxaurtxuetan.
• 17:00 Tailerrak: heraldika, esku-jokoak, Erdi Aroko jolasak..., 

Ibarraundi museoan.
• 18:00 Kontzertua: Foisis Jaunak, herriko plazan. 
• 20:00 Kontzertua: Elh Malic taldea, herriko plazan.
• 22:30 Kontzertua: McOnak taldea, herriko plazan.
• 00:00 DJ Motoren emanaldia, herriko plazan.

MAIATZAK 5, DOMEKA
• 08:00 Mendi ibilaldia: Arrasate-Atxorrotx Vasco-Navarro, bide 

berdetik.
• 08:30 Mendi ibilaldia: Eskoriatza-Leintz Gatzaga-Atxorrotx 

ibilaldia.
• 09:00 Kalejira txistulariekin.
• 09:30 Espeleoabentura Arrikrutz-Oñatiko Kobetan.
• 10:00 Mendi ibilaldi gidatua: Elgeta 1936-1937, Intxorta.
• 10:30 Atxorrotxera igoera.
• 12:00 Kontzertua: Maider Zabalegi, Atxorrotxen.
• 16:00 Tailerra: Plastilina ekologikoa, herriko plazan.
• 16:30 Haurrentzako jolasak harearekin, Gernika plazan.
• 18:30 Erromeria: Joselu Anaiak taldea, herriko plazan.

Jaialdiaren egitaraua

• Bergara monumentala Bisita gidatua (943 76 90 03).
• Laboratorium museoa Bergaran (943 76 90 03).
• Ibarraundi museoa Eskoriatzan (943 71 54 53).
• Sancti Spiritus Unibertsitatea eta San Migel parrokia 

Oñatin (943 78 34 53).
• Arrikrutz kobak Oñatin (943 08 20 00).
• Arantzazu Debagoieneko Informazio eta Interpretazio Zentroa 

(943 79 64 63).
• Arantzazu Parketxea Aizkorri-Aratz Parke naturalaren 

Interpretazio Zentroa (943 78 28 94)
• Txokolateixia Oñatin (630 43 15 49).
• Gatz Museoa Leintz Gatzagan (943 71 47 92).

Bestelako bisita gidatuak
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ZAPATUA, 4

09:00 123 Hemen da Miru

09:30 Txantxariak 10

10:00 Kantari Donostia 4

10:30 123 Hemen da Miru

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Hilabetekaria: apirila

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 Osoko bilkura: Oñati

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Galdegazte: Kepa 
Errasti

16:30 Ajoarriero: Mikel 
Garciandia

17:00 Osoko bilkura: 
Bergara

18:30 Elkarrizkettap: La 
Basu

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Osoko bilkura: Oñati

21:00 Galdegazte: Kepa 
Errasti

21:30 Elkarrizkettap: Ibai 
Gomez

22:00 Harmailatik

22:30 Hemen Debagoiena

23:30 Osoko bilkura: Oñati

DOMEKA, 5

09:00 Txantxariak 10
09:30 Kantari Donostia 4
10:00 123 Hemen da Miru
10:30 Txantxariak 10
11:00 Kantari Donostia 4
11:30 123 Hemen da Miru
12:00 Osoko bilkura: Oñati
13:00 Galdegazte: Kepa 

Errasti
13:30 Elkarrizkettap: La 

Basu
14:00 Asteko errepasoa
14:30 Hemen Debagoiena
15:30 Hilabetekaria: apirila
16:30 Galdegazte: Kepa 

Errasti
17:00 Elkarrizkettap: La 

Basu
17:30 Asteko errepasoa
18:00 Osoko bilkura: Oñati
19:00 Ajoarriero: Mikel 

Garciandia
19:30 Elkarrizkettap: Ibai 

Gomez
20:00 Hemen Debagoiena
21:00 Hilabetekaria: apirila
22:00 Osoko bilkura: 

Bergara
23:30 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 3

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Huhezinema: Beste 

40
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 Elkarrizkettap: Ibai 

Gomez
13:00 Galdegazte: Kepa 

Errasti
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Albisteak
14:45 Huhezinema: Beste 

40
15:15 Hemen Debagoiena
16:15 Albisteak
16:30 Kantari Donostia 3
17:00 Albisteak
17:15 Ajoarriero: Mikel 

Garciandia
17:45 Albisteak
18:00 Hemen Debagoiena
19:00 Huhezinema: Beste 

40
19:30 Galdegazte: Kepa 

Errasti20:00 
Hemen Debagoiena

21:30 Elkarrizkettap: La 
Basu

22:00 Hemen Debagoiena
23:30 Elkarrizkettap: La 

Basu

ALOÑAKO IGOERAREN LABURPENA
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30 eta 23:30

IMANOL SORIANO

'LA BASU' MUSIKARIARI ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ Egubakoitza, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 8

MARIASUN QUIÑONESI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUENA, 9

KAZETARI GAZTEAK 
MIKEL ARISTIREKIN
‘Galdegazte’ 

21:30/23:30

ZAPATUA, 4

OÑATIKO OSOKO 
BILKURA
‘Bereziak’ 

14:00/16:30

EGUNERO

ELKARRIZKETA ETA 
ERREPORTAJEAK
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

REAL SOCIEDAD

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

oRoigaRRia

Lararen lagunak.
bergaran, 2019ko maiatzaren 3an. 

Bat egiten dugu familiaren saminarekin.

2019ko apirilaren 28an hil zen, 50 urte zituela.

Alfonso
Cabrejas Rodriguez

oRoigaRRia

k-21.
antzuolan, 2019ko maiatzaren 3an. 

Beti gure bihotzetan.

2019ko apirilaren 19an hil zen, 5 urte zituela.

Arane
Iturbe Iglesias 

ESkER oNa

bergaran, 2019ko maiatzaren 3an.

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

Juanito Echezarretaren alarguna

2019ko apirilaren 19an hil zen, 96 urte zituela.

Maria Josefa
Goikoechea
Aguirreolea

ESkER oNa

bergaran, 2019ko maiatzaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

agustin barberoren alarguna

2019ko apirilaren 21ean hil zen.

 Maria Begoña
Madariaga Zenitagoia 

oRoigaRRia

Laneko lagunak.
bergaran, 2019ko maiatzaren 3an.

Arkaitz, gure barrenean utzi duzun arrastoa sekulakoa izan da.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

'Peru'

2019ko apirilaren 28an hil zen, arrasaten, 46 urte zituela.

Arkaitz
Iturbe Ormaetxea

oRoigaRRia

Debaldeako Lab.
 arrasaten, 2019ko maiatzaren 3an.

Betirako gurekin, betirako gugan.
Bidai on, lagun!

2019ko apirilaren 28an hil zen, 46 urte zituela.

Arkaitz
Iturbe Ormaetxea

oRoigaRRia

a8M-ko lagunak.
antzuolan, 2019ko maiatzaren 3an.

Txiki eta bizi izan zara,
eta haundi egingo zara gure gogoan.

2019ko apirilaren 19an hil zen, 5 urte zituela.

Arane
Iturbe Iglesias

oRoigaRRia

bergaran, 2019ko maiatzaren 3an. 

Roman ibarraren alarguna

2019ko apirilaren 30ean hil zen, 91 urte zituela.

 Maria Asuncion 
Udabe Osa

Xamurtasunean gogor
Gogortasunean ausarta
Urte hauetan denetan

Emakume eredu izanda
Familiaren babesean

Arnastu duzu azken hatsa
Gure bihotzetan betiko

Izan zara amama aparta

Zaila izango da denontzat
Sentiko dugu zure arnasa

Itsasoan jaioa zara
Itsasora doa zure errautsa

Zauden lekuan zaudela
Zure indarra ez da falta
Eskerrik asko, amama

Izar bat zerura doa
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oRoigaRRia

idoiaren bolilloko ikasleak.
arrasaten, 2019ko maiatzaren 3an.

Beti izango zaitugu gogoan.

2019ko apirilaren 16an hil zen, 54 urte zituela.

 Yolanda
Ibañez Roldan 

oRoigaRRia

ormaetxea lehengusu-lehengusinak.
arrasaten, 2019ko maiatzaren 3an.

Betirako egongo zara gure bihotzetan, Arkaitz
inoiz ez zaitugu ahaztuko!

2019ko apirilaren 28an hil zen, 46 urte zituela.

Arkaitz
Iturbe Ormaetxea

ESkER oNa

 oñatin, 2019ko maiatzaren 3an.

Mila esker gure ondoan egon zareten guztiei.
—

Haren aldeko meza bihar, maiatzak 4, larunbata, izango da,
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2019ko apirilaren 23an hil zen, 94 urte zituela.

 Nikolas
Erostarbe Astigarraga

ESkER oNa

oñatin, 2019ko maiatzaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
bereziki, bere zaintzaile olatzi.

—
ondra meza zapatuan izango da, maiatzaren 4an,

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Jose Mari biainen alarguna

2019ko apirilaren 15ean hil zen, 92 urte zituela.

 Carmen
Peña Manterola 

ESkER oNa

aretxabaletan, 2019ko maiatzaren 3an.

Eskerrik asko egun hauetan horrenbeste
maitasun eta elkartasun erakutsi diguzuenoi.

besarkada handi bana guztioi, familiaren izenean.

'Bixente pozik egongo da'.

2019ko apirilaren 18an hil zen, 87 urte zituela.

Bixente
Etxeandia Arregi

ESkER oNa

arrasaten, 2019ko maiatzaren 3an.

Etxaburun jaio eta beti bihotzean eraman duzu Arrasate
munduan zehar ibili zarenean.

Eskuzabala, alaia eta dotorea izan zara.
Zeuk nahi zenuen lekuan hartuko duzu atseden

eta esker on eta maitasunez gogoratuko zaitugu.
—

Eskerrik asko egun hauetan zuen babesa eta gertutasuna
adierazi diguzuen guztioi, familiaren izenean.

Jose basaguren ortuetaren alarguna

2019ko apirilaren 20an hil zen, gasteizen, 91 urte zituela.

Sabina
Iribecampos Okina

ESkER oNa

Erkuden, Eneko, Saioa eta etxeko denak. 
antzuolan, 2019ko maiatzaren 3an.

Bost urteko opari zoragarri bat izan zara,
ezerk berdindu ezin duena.
Gurekin egongo zara betiko.

—
Eskerrak eman nahi dizkizuegu babesa, ardura zein maitasuna

erakutsi dizkiguzuen guztioi.

2019ko apirilaren 19an hil zen, 5 urte zituela.

Arane
Iturbe Iglesias

oRoigaRRia

ana, ainhoa, ander, Jon, unax eta Hasier.
oñatin, 2019ko maiatzaren 3an. 

Tia, faltan botako zaitugu.

Amparo
Biziola Ormazabal

ESkER oNa

oñatin, 2019ko maiatzaren 3an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko apirilaren 26an hil zen, 78 urte zituela.

Amparo
Biziola Ormazabal

oRoigaRRia

antzuola herri ikastetxeko eta haurreskolako ikasle, irakasle, guraso eta langileak.
antzuolan, 2019ko maiatzaren 3an.

Gure eskolan bazen neska bat
Egunero guregana

Poltsa txikitan altxor haundiak
Sartuta etortzen zana

Baina poltsetan ez da kabitzen

2019ko apirilaren 19an hil zen, 5 urte zituela.

Arane
Iturbe Iglesias

Bizi modu hontan dana
Zure ondoan egon garenok

Badaukagu altxor bana:
Zu ezagutu, zurekin bizi

Eta zu maitatu izana.

oRoigaRRia

Xaguzarrak.
arrasaten, 2019ko maiatzaren 3an.

Munduak ezin inoiz eskertu
zure indarrezko hitza

musika eta motor kontutan
eman diguzu jakintza

zuk aberastu izan diguzu

'Peru'

2019ko apirilaren 28an hil zen, 46 urte zituela.

Arkaitz
Iturbe Ormaetxea

lagunarteko bizitza
biziko garen egun guztitan

gugan dau zure oroitza
zu zarelako bizi hontara
eusten gaituen Arkaitza.

Aurrera bolie!
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

104.ERRENTAN HARTU
Arrasate. Apartamentua 
errentan hartuko nuke. 
632 69 40 90 

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Logela ematen 
da errentan erdigunean, 
ikasleendako. Telefonoa: 
618 82 02 41 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Bergara. Goizetan ikas-
tolara joan arte bi umere-
kin egoteko pertsona bat 
behar dugu. Telefonoa: 
696 86 59 84 

402. ESKAERAK
Arrasate. Orduka nagu-
siak zaindu eta garbiketak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 615 06 28 04 

Bergara. Emakumezkoa 
hainbat lan egiteko gertu: 
umeak zein nagusiak 
zaindu, etxeko lanak egin 
eta abar. 610 34 97 88 

Bergara. Eskarmentudun 
emakumea gertu zainke-
ta edo garbiketa lanak 
arratsaldez egiteko. Tele-
fonoa: 649 52 86 54 

Bergara. Nagusiak zain-
duko nituzke goizetan, 
8:00etatik 14:00ak arte. 
602 32 06 58 

Debagoiena. 24 urteko 
neska, esperientziaduna, 
zerbitzari moduan eta etxe 
zein atariak garbitzen lan 
egiteko gertu. 650 36 82 
98 edo 632 10 79 78 

Debagoiena. Arratsalde-
tan orduka edo astean 
bizpahiru egunetan nagu-
siak zainduko nituzke. 
Baita asteburuetan ere. 
622 24 86 64 

Debagoiena. Emakumea 
gertu nagusiak zaintzeko 
eta garbitasun lanetarako. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo orduka. Esperientzia-
duna. 632 33 19 27 

Debagoiena. Emakumea 
nagusiak zaindu eta gar-
biketa lanak egiteko ger-
tu. 682 31 97 37 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea orduka nagu-
siak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko gertu. Te-
lefonoa: 620 23 58 15 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Telefonoa: 711 77 70 36

Debagoiena. Esperientzia 
handia duen neska ardu-
ratsua nagusiak, umeak 
edota beharra duten per-
tsonak zaintzeko gertu. 
Baita garbiketak egiteko 
ere. 632 59 91 64 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la nagusiak eta umeak 
zaintzeko gertu nago. 
Telefonoa: 632 21 60 37 

Debagoiena. Garbiketa 
lanetan edo nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. 632 69 40 90 

Debagoiena. Garbiketan 
eta nagusiak zaintzen lan 
egingo nuke, etxean ber-
tan bizi izaten. Telefonoa: 
612 40 77 80 

Debagoiena. Mutil eus-
kalduna gertu eraikuntzan 
enkofradore moduan lan 
egiteko edo orduka nagu-
siak zaintzeko. Agiriak 
aurkez ditzaket. Telefo-
noa: 606 17 62 39 (Mikel) 

Debagoiena. Mutila ger-
tu garbitasun lanak egi-
teko eta nagusiak zain-

tzeko. Lanean hasteko 
prest. 677 29 87 99 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzeko eta 
eraikuntza laguntzaile 
lanetan jarduteko. Tele-
fonoa: 642 90 41 05 

Debagoiena. Mutila ger-
tu zaintza eta baserri la-
netarako. Orduka eta 
asteburuetan ere bai. 
Telefonoa: 631 15 19 94 

Debagoiena. Mutila lan 
bila. Salmentan esperien-
tzia daukat baina beste-
lako edozein lan egiteko 
gertu nago. 692 30 64 69 

Debagoiena. Mutila na-
gusiak zaintzeko gertu, 
orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. Baita taberna-
ko zerbitzari lanetan ere. 
638 85 43 36 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
garbiketan lan egingo 
nuke. 611 24 26 64 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeak zaintzen lan egin-
go nuke. 642 41 72 62 

Debagoiena. Nagusi eta 
umeen zaintzan edota 
garbiketan lan egingo 
nuke. 632 79 91 43 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzeko ger-
tu nago. 653 36 85 80 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzeko ger-
tu nago. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
Asteburuetan ere bai. 
Telefonoa: 688 60 85 71 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzeko ger-
tu nago. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
Asteburuetan ere bai. 
Telefonoa: 631 19 12 64 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo orduka. 603 16 23 58 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen edota atari eta 
abarrak garbitzen lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 631 14 27 02 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, banaketa lane-
tan edo garbiketan lan 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 647 51 48 07 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen, garbiketan edo-
ta banaketa lanetan ari-
tzeko gertu nago. Telefo-
noa: 647 01 74 66 

Debagoiena. Neska ar-
duratsu eta langilea na-
gusiak eta umeak zain-
tzeko edota etxe, taberna 
eta abarrak garbitzeko 
gertu. 615 76 33 83 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua, esperientziare-
kin, lan bila: nagusiak 
zaindu, etxea eta atariak 
garbitu edota lisatze la-
nak. 631 95 04 42 

Debagoiena. Neska lan 
egiteko gertu. Nagusiak 
zaintzen orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
Baita zerbitzari lanetan 
ere. 654 11 15 14 

Debagoiena. Orduka 
garbiketan eta nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
602 86 21 99 

Debagoiena. Orduka lan 
egingo nuke, arratsalde-
tan edo asteburuetan. 

Baita gauetan ospitalean 
ere. 631 98 15 50 

Debagoiena. Orduka 
nagusi edo umeen zain-
tzan eta garbiketan jardu-
teko gertu nago. Telefo-
noa: 675 61 78 92 

Debagoiena. Soldatzen, 
eraikuntzan laguntzen 
edota zaintza zein garbi-
keta lanetan aritzeko 
gertu nago. 631 67 45 17 

Debagoiena. Tabernari, 
sukalde laguntzaile, gar-
bitzaile edota ume zein 
nagusien zaintzaile mo-
duan lan egingo nuke. 
Baita ospitalean ere. Te-
lefonoa:  688 87 03 94 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaintzen edota 
garbiketan lan egingo 
nuke. 610 64 16 60 

Debagoiena. Zaintzan eta 
garbiketan lan egiteko 
gertu nago. Etxean bertan 
bizi izaten edo orduka. 
631 81 21 45 

Debagoiena. Zaintzan, 
garbiketan eta tabernan 

lan egindako neska lan 
bila. 656 18 33 31 

Debagoiena. Zerbitzari 
edo sukalde laguntzaile 
izateko, haurrak edo per-
tsona nagusiak zaintzeko, 
garbiketa lanak egiteko 
prest. 632 67 01 28 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Arrasate. Haur Hezkuntza 
ikasten ari naiz eta inge-
leseko eskolak jasotzea 
gustatuko litzaidake. Es-
kerrik asko. 688 61 15 37 

8. DENETARIK

806. GALDU
Betaurrekoak Aretxaba-
letan. Apirilaren 24an, 
Txarapea kalean betau-
rreko estutxe gorri eta 
beltz bat galdu nuen. 
Barruan, betaurreko gra-
duatu urdin batzuk zeu-
den. Norbaitek aurkitu 
baditu, mesedez deitu 
telefonora. Eskerrik asko. 
637 05 44 08 

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: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

ARRASATE
Ile-apaintzaile laguntzailea behar da.

Esperientzia derrigorrezkoa.
Arrasatearra bada, hobeto.

943 79 87 62

tXutXu-MutXuak

1

2

3 4

4. Bihar, maiatzak 4, ezkonduko dira
Oñatiko Unai eta Gatzagako Loinaz Oñatiko parrokian 
ezkonduko dira. "Egun mundiala izango delakoan... gora 
ezkonberriak! Eskoriatzako kuadrillaren partetik, zoriontsuak 
izan!".

3. 50 urte ezkonduta!
Juan Mari Igartuak eta Axun Igartuak urrezko ezteiak bete 
zituzten maiatzaren 1ean. Orain, familiarekin batera ospatuko 
dute, Zelai Zabal jatetxean bazkaria eginda. "Zorionak, 
bikote! Segi orain arte moduan".

2. Urrezko ezteiak ospatzen
Teofilo eta Maria Victoria antzuolarrek ezkondu zirela 50 urte 
betetzen dituzte. "Urrezko ezteiak dituzuen honetan, musu 
handi bat bidali nahi dizuegu. Zorionak, zuen seme-alaben, 
biloben eta gainerako senideen partetik".

1. 60 urte elkarrekin
Aretxabaletako Alberto Sandoval eta Fabri Garcia 1959ko 
maiatzaren 2an ezkondu ziren. "Zorionak, bikote! Jarraitu 
horrela, gogo onarekin bizitzen. Hondarribian ospatuko dugu 
elkarrekin. Maite zaituztegu".
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zoRioN aguRRak

aRRaSatE
Unax Andres Lopez
Apirilaren 23an, 4 urte. 
Zorionak, txikitxu! Lau, 
sardina bakalau! 
Besarkada eta muxu 
handi bat, familiaren 
eta, batez ere, arreba 
Juneren partetik. Asko 
maite zaitugu!

ELgEta
Igor Larrañaga 
Mandaluniz
Apirilaren 23an, 6 urte. 
Zorionak, Igor! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna! Patxo potolo 
bat, etxeko danon 
partetik!

bERgaRa
Aiora Unamuno Lete
Apirilaren 23an, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! Ze 
handi itxen zabizen gu 
konturatu barik. 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna! Muxu 
potolo-potolo bat, 
danon partetik.

aRRaSatE
Danel 
Arizmendiarrieta 
Zabaleta
Apirilaren 20an, 3 urte. 
Zorionak, Danel! Ondo 
ospatu eta ondo pasatu 
oporretan! Jarraitxu 
holako alaixa izaten! 
Etxekuen partetik!

aRRaSatE
Laia Perez de 
Villarreal
Apirilaren 21ean, 7 
urte. Zorionak, maittia! 
Ze bizkor pasatzen den 
denbora! Muxu handi 
bat aitatxoren, 
amatxoren eta, bereziki, 
Oihanen partetik.

aNtzuoLa
Unai Eraña Belategi
Apirilaren 20an, 11 
urte. Zorionak, Unai! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna! Segi horren alai 
eta jatorra izaten! 
Muxuak, etxeko 
guztien partetik.

oÑati
Olaia Urkia
Apirilaren 20an, 4 urte. 
Zorionak, Olaia! Lau 
urtetxo! Primeran 
pasatu zure eguna. 
Etxeko guztien 
partetik, muxu eta 
besarkada bero bat.

aNtzuoLa
Aiora Larrea Urgoita
Apirilaren 19an, 
urtebete. Edeki pasatu 
giñuan zure eguna! 
Amatxoren, aitatxoren 
eta Ekhiren partetik, 
zorionak, txiki!

aREtXabaLEta
Maren Oroiz 
Antoñana
Apirilaren 15ean, 10 
urte. Zorionak, Maren! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean 
eta musu potolo bat 
zure familia guztiaren 
partetik.

ELgEta
Haizea Agirre Osa
Apirilaren 27an, 3 urte. 
Gure printzesatxoak 
hiru urte. Zein azkar 
doan denbora! 
Familiaren eta lagunen 
partetik, zorionak eta 
ondo pasatu eguna, 
prexioxi!

bERgaRa
Paul Erdozia 
Barrenetxea-Arando
Apirilaren 26an, 3 urte. 
Zorionak, Paultxo 
guria! Poz-pozik 
ospatukou zure 
urtebetetzia. 
Besarkada handi bat, 
etxeko danon partetik.

aRRaSatE
Irati Lekue Zeziaga
Apirilaren 26an, 29 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako! Beste 
hainbeste udaberri 
batera ospatu deigun, 
gora kopak!

aRaMaio
Itsaso Aranzabal
Apirilaren 25ean, 36 
urte. Zorionak, Itsas! 
Egun politxe euki 
deizule, merezi 
dozu-eta. Besarkada 
potolo bat Neretxoren, 
Noritaren eta familixa 
danaren partetik.

otXaNDio
Aimar Arejolaleiba 
Carrasco
Apirilaren 26an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Orain bezain alai eta 
jator izaten jarraitu. 
Aretxabaletako 
familiaren partetik.

aNtzuoLa
Irati Arregi Altube
Apirilaren 25ean, 
urtebete. Zorionak, 
pittirrintxo! Ondo-ondo 
pasatu zure lehenengo 
urtebetetzia. 
Amatxoren, aitatxoren 
eta etxeko danon 
partetik!

oÑati
Eneritz Gereñu Arregi
Apirilaren 24an, 11 
urte. Zorionak, Eneritz! 
Ondo pasatu zure 
eguna! Besarkada 
handi bat, etxeko 
danon partetik!

aRRaSatE
Unai Torres Valdes
Apirilaren 24an, 6 urte. 
Zorionak Mikel eta 
Vane izeba-osaben eta 
lehengusu Hugoren 
partetik. Egun ederra 
pasatu!

bERgaRa
Ane Arregi Gantxegi
Apirilaren 24an, 7 urte. 
Zorionak, pitxintxo! 
Handi-handixa zare 
jada! Patxo eta 
besarkada potolo bat, 
etxeko danon partetik.

bERgaRa
June Rouco 
Mendizabal
Apirilaren 29an, 4 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Jada lau urte! Asko 
maite zaitugu! Muxu 
potolo bat, danon 
partetik!

bERgaRa
Hur Bilbao Alvarez
Apirilaren 28an, 7 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo pasatu eta 
zorionak beti! Patxo 
handi bat etxeko 
danon partetik.

oÑati
Maia Igartua Zubia
Apirilaren 28an, 4 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
Patxo potolo-potolo bat 
eta besarkada handia, 
zure familixakuen eta 
laguntxuen partetik!

oÑati
Haizea Idigoras 
Ugarte
Apirilaren 28an, 4 urte. 
Zorionak eta urte 
askotarako, printzesa! 
Ondo pasatu eguna eta 
ospatu merendola eder 
batekin. Familixa 
danaren partetik.

aREtXabaLEta
Zaraitzu Lazkano 
Gorostiza
Apirilaren 28an, 10 
urte. Zorionak, 
sorgintxo! Topera 
pasatu zure 
urtebetetze eguna! 
Muxutxuak, etxekuon 
partetik!

oÑati
Ihabar Agirrezabal 
Maiztegi
Apirilaren 27an, 2 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Disfrutatu zure eguna. 
Patxo potolo bat, 
familixa danaren 
partetik.

aNtzuoLa
Iban Mendia Valor
Apirilaren 27an, 9 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Zelako azkar pasatzen 
dan denboria! 
Txokolatezko muxu 
potoloak familia 
osoaren partetik. 
Bereziena, Aitanarena.

aRaMaio
Ilare Agirre Errasti
Apirilaren 27an, 4 urte. 
Zorionak, Ilare! 
Jarraitu holako 
bizitasunaz, maitti! 
Asko gure zaittugu! 
Familixa danaren 
partetik!

oÑati
Laia Zurutuza Garcia 
de Albeniz
Apirilaren 27an, 4 urte. 
Zorionak, politt hori, 
zure laugarren 
urtebetetzean! Patxo 
bat, etxeko danon 
partetik!

oÑati
Ane Urigoen Osa
Maiatzaren 3an, 6 
urte. Mila kilo zorion, 
Anetxo! Egun zoragarri 
bat pasatu, politta. 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

bERgaRa
Intza Goiti Zubia
Maiatzaren 3an, 9 
urte. Zorionak, Intza! 
Asko maite zaitugu. 
Etxekoak.

aNtzuoLa
Enaitz Irizar Iztueta
Maiatzaren 2an, 8 
urte. Zorionak eta urte 
askotako! Izan beti 
horrelako mutiko alaia, 
pitxin! Muxu erraldoi 
bat, etxekoen partetik!

bERgaRa
Oier Iturbe 
Garmendia
Maiatzaren 2an, 10 
urte. Zorionak, Oier! 
Ondo-ondo pasatu eta 
patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

aREtXabaLEta
Igotz Cantera 
Herrasti
Apirilaren 30ean, 7 
urte. Zorionak, Igotz!
Ondo pasatu zure 
eguna eta patxo pila 
bat, etxeko danon 
partetik! Maite zaitugu.

aRRaSatE
June Dominguez 
Garai
Apirilaren 30ean, 9 urte. 
Zorionak, June maittia, 
zure bederatzigarren 
urtebetetzean. Ederto 
ospatuko dogu zure 
eguna. Patxo pila bat, 
etxekuen partetik.

aNtzuoLa
Bidart Aizkorbe 
Jauregi
Maiatzaren 1ean, 7 
urte. Urte askotarako, 
guapetona! Fenomeno 
pasatu. Patxo handi 
bat, danon partetik!

oÑati
Eneko Rodriguez 
Altube
Apirilaren 30ean, 7 
urte. Zorionak, politt 
hori! Zazpi urte! Patxo 
bat, etxeko danon 
partetik! Ondo pasatu 
eguna. Mua!

oÑati
Aritz Leza
Apirilaren 30ean, 20 
urte. Zorionak, Aritz. 
Urte askotarako. Espero 
dugu eguna ondo 
bukatzea eta juerga 
asko botatzea. Muxu 
potolo bat, zure lagun 
minen partetik.

oÑati
Aner Urrutia 
Garcia de Albeniz
Maiatzaren 5ean, 9 
urte. Zorionak, Aner! 
Super ondo pasatu 
zure eguna. Patxo 
handi bat, etxeko 
danon partetik.

aNtzuoLa
Enara Zabalo 
Azurmendi
Maiatzaren 5ean, 2 
urte. Zorionak, maitxia, 
etxeko danen partetik! 
Muxu goxo-goxo pila!

aRRaSatE
June Andres Lopez
Maiatzaren 4an, 
urtebete. Zorionak, 
pototi! Urtebete gure 
artera etorri zinela. 
Besarkada eta muxu 
handi bat, familiaren 
eta, batez ere, anaitxo 
Unaxen partetik. 

bERgaRa
Aitxitxa Jabi
Maiatzaren 4an, 64 
urte. Aitxitxa, zorionak 
eta muxu pila-pila-
pila! Mua!

bERgaRa
Egoitz Uribesalgo 
Uzin
Maiatzaren 4an, 
urtebete. Zorionak, 
Egoitz. Txokolatezko 
patxo handi bat. Etxeko 
danak eta, batez ere, 
anaia Ametsen eta 
lehengusuak.

oÑati
Unai Bellido Gonzalez
Maiatzaren 3an, 10 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Oso ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Muxu handi bat, danon 
partetik.

oÑati
Aiantze Arregi Orueta
Maiatzaren 7an, 9 
urte. Zorionak, 
mari-matraka! Ondo 
pasatu zure eguna! 
Patzar bana danon 
partetik. Bereziki, zure 
ahizpa Iraia eta Ane. 
Mua!

bERgaRa
Ane eta Erik Beistegi 
Alvarez
Maiatzaren 7an, Erikek 
5 urte eta 16an, Anek 
9 urte. Zorionak, 
bikote! Ondo pasatu 
zuen egunak eta muxu 
bero-beroak, familiako 
guztion partetik.

oÑati
Mara Mugarza Urizar
Maiatzaren 7an, 10 
urte. Mara, 10 urte 
bete dittuzu, panpox! 
Ederto ospatuko 
dittugu. 10 muxu 
potolo eta infinitura!
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EGUBAKOITZA 3
ESKORIATZA Mendi ibilaldia
Karraskain-Lizueta-Lezetxiki 
ibilaldia. Puntaik Punta jaialdia.
Eskoriatzan, 10:00etan.

ARRASATE San Andresko jaiak
14:30ean, tupe bazkaria; 
17:00etan, umeendako tailerrak; 
18:30ean, buruhandiak; eta 
23:00etan, Kañeria 13 eta Libertad 
Condicional taldeen kontzertua.
San Andres auzoan.

OÑATI Umeendako ekintzak
Txipistin elkartekoekin batera.
Topalekuan, 17:00etan.

ESKORIATZA 'Honolulu' 
ikuskizuna
Haurrendako emanaldia. Puntaik 
Punta jaialdia.
Gorosarri plazan, 17:30ean.

BERGARA Ipuin kontaketa
Ezberdin bezain eder delako saioa 
egingo dute Nerez Ariznabarretak 
eta Mariano Hurtadok. Sarrerak, 
hiru euro.
Kartzela zaharrean, 18:30ean.

OÑATI Olabarrietako jaiak
19:00etan, txorimaloak; eta 
22:00etan, Txua, Lee Kore eta 
Eraso! taldeen kontzertua. Oñatitik 
autobusa, 21:45etik aurrera.
Olabarrietan.

ESKORIATZA The Potes taldea
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
20:30ean. 

ZAPATUA 4
ESKORIATZA Mendi ibilaldiak
Bailarako txoko ezberdinak 
ezagutzeko, Puntaik Punta jaialdian. 
Eskoriatzan, 08:00etan hasita.

ARAMAIO Auzolana eta 
hamaiketakoa
Lorabarri Astearen baitan.
Andramarin, 09:00etan.

ARRASATE AGAKO eguna
10:30ean, sormen tailerra; 
14:30ean, bazkaria; 16:30ean, 

kafearekin, kontzertu akustikoa; 
17:45ean, karro-poteoa; eta 
19:30ean, kontzertua, Salda Dago, 
Igitaia eta Aurrez Aurre taldeekin.
Gaztetxean.

ARRASATE San Andresko jaiak
11:00etan, puzgarriak; 13:00etan, 
poteo herrikoia; 15:00etan, bazkaria 
eta oparien zozketa; 18:00etan, 
poneyak eta bigantxak; eta 
23:00etan, Parabellum eta Bourbon 
Kings taldeen kontzertua.
San Andres auzoan.

BERGARA Boluntarioen azoka
Eraiki mundu hobeago bat. Egin 
zaitez boluntario lelopean.
Munibe plazan, 11:00etan.

OÑATI Olabarrietako jaiak
12:00etan, herri kirolen 
erakustaldia; 13:30ean, herriko 
bertsolarien saioa; 14:30ean, auzo 
bazkaria Egaña eta Lizaso 
bertsolariekin; eta 19:00etan, 
erromeria Izer Eta Alabier 
taldearekin.
Olabarrietan.

ESKORIATZA Olatz Salvador
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
13:00etan. 

ARETXABALETA Bola-joko 
txapelketa
Gipuzkoako 50. Hiru Txirlo Bola-
Joko Txapelketako lehia.
Bolatokian, 17:00etan.

ESKORIATZA Txantxariak taldea
Haurrendako emanaldia, Puntaik 
Punta jaialdian.
Gorosarri plazan, 17:00etan.

ESKORIATZA Foisis Jaunak 
taldea
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan. 

BERGARA 'Erlauntza' antzezlana
Mireia Gabilondok zuzendutakoa, 
Kepa Errasti aretxabaletarraren 
gidoiarekin. Sarrerak, zortzi euro. 
Seminarixoan, 19:00etan.

ARRASATE Txanbela Otxotea
Udaberriko XV. Musikaldia. Debalde.
San Frantzisko elizan, 19:30ean.

ESKORIATZA Jasan taldea
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
20:00etan.

ARAMAIO 'Los espigadores y la 
espigadora' dokumentala
Lorabarri Astearen baitan.
Kultura etxean, 21:00etan.

ESKORIATZA McOnak taldea
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
22:30ean.  

DOMEKA 5
ESKORIATZA Mendi ibilaldiak
Bailarako txoko ezberdinak 
ezagutzeko, Puntaik Punta jaialdian. 
Eskoriatzan, 08:00etan hasita.

ANTZUOLA San Isidro pilota 
txapelketa
Ligaxkako partiduak jokatuko 
dituzte emakume pilotariek. 
Pilotalekuan, 09:00etan hasita.

OÑATI Aloñako Igoera
09:00etan, lasterketa nagusia; eta 
10:00etan, Aloña txiki. 
Foruen plazan.

OÑATI Olabarrietako jaiak
10:00etan, meza, eta ostean pilota 
txapelketako finalak; 16:00etan, 
mus txapelketa; 17:00etan, haur 
jolasak; eta 19:00etan, Aitor 
Regueiroren kontzertu akustikoa. 
Olabarrietan. 

ESKORIATZA Atxorrotxera 
Igoera
10:30ean, irteera plazatik; 
11:00etan, eskalada eta arku-tiroa 
Atxorrotxen; eta 12:00etan, Maider 
Zabalegiren kontzertua. Puntaik 
Punta jaialdia.
Eskoriatzan.

OÑATI Argi Festibala: bukaera
Erakusketak ikusteko azken eguna.
Oñatin.

ARAMAIO 'Betaurreko berdeak' 
bisita gidatua
Kontsumitzeko ohituren eta 
sortzen den zaborraren inguruan 
gogoeta egiteko aukera, Amillena 
elkartekoen eskutik. 4-12 urte 

arteko umeek heldu batekin joan 
beharko dute.
Udaletxe aurrean, 11:00etan.

ARRASATE San Andresko jaiak
12:00etan, erraldoiak eta 
txistulariak; 16:00etan, mus 
txapelketa; eta 18:00etan, Potx eta 
Lotx pailazoak.
San Andres auzoan.

ESKORIATZA Harearekin jolasak
Haurrendako tailerrak. Puntaik 
Punta jaialdia.
Gernika plazan, 16:30ean.

ESKORIATZA Joselu Anaiak 
taldea
Puntaik Punta jaialdia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

OÑATI Garcia Del Val taldea
Kontzertua. Debalde.
Itturri tabernan, 19:30ean.

ARRASATE Windu taldea
Under construction ikuskizuna 
egingo dute, Udaberriko XV. 
Musikaldiaren baitan.
Kulturaten, 19:30ean.

ASTELEHENA 6
OÑATI Udako kirol kanpaina: 
izen-emate orriak jaso
Gaur jaso daitezke haurrak 
apuntatzeko orriak kiroldegiko 
bulegoetan. 
Zubikoan, 09:00-13:30 eta 
15:00-19:00.

OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

ARETXABALETA 'Arimak-almas-
souls' erakusketa
Miriam Viadrialesen eta Ainhoa 
Cuberoren erakusketa gaur 
zabalduko dute, hilaren 30era arte.
Arkupen, 12:00etan.

ARRASATE Haurren danborrada: 
izen-ematea
SUDCen lokalean hartuko dituzte 
izenak, 17:00etatik 18:30era arte, 
aurrez ez badira lekuak agortzen.
SUDCen egoitzan.

ARAMAIO Ilen krema egiteko 
tailerra
Amaia Pavonek gidatuko du saioa, 
Lorabarri Astearen baitan.
Erretiratuen elkartean, 17:00etan.

ARRASATE 'Vasco-Navarro 
trena, Arrasaten' dokumentala
Trena Arrasatera heldu zeneko 100. 
urteurrena gogoratzeko 
dokumentala, euskaraz, 
gaztelaniazko azpitituluekin.
Kulturaten, 19:00etan.

ARRASATE 'Gatzagain-
Leixargarate-Bedoña' ibilaldia: 
izen-ematea
Hilaren 11n egingo dute, Besaidek 
antolatuta. Gaur eman daiteke izena 
bulegoan edo Besaide.eus atarian. 
Hemeretzi kilometroko ibilaldia 
izango da.
Bulegoan, 19:30ean. 

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

goiENa

ANTZUOLA Bailarako Dantzarien Eguna
Oinarin (Antzuola), Arrostaitz eta Lore Gazteak (Arrasate), Leizarra 
(Aretxabaleta) eta Oñatz (Oñati) taldeetako dantzarien topaketa. Kalejirak, 
larrain dantza herrikoia eta alardea egingo dituzte, besteak beste. 
Bihar, zapatua, egun osoan, Antzuolako kaleetan.
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MARTITZENA 7
OÑATI Udako kirol kanpaina: 
izen-emate orriak jaso
Gaur jaso daitezke haurrak 
apuntatzeko orriak kiroldegikoan. 
Zubikoan, 09:00-13:30 eta 
15:00-19:00.

BERGARA 'Pilula feministak' 
tailerra
Jaiak eta kultura egitasmoak 
feminismoz bustitzeko eta 
zorrozteko helburua duen tailerra. 
Kartzela zaharrean, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Hileta zibila eta 
dolua' hitzaldia
Eider Otxoak egingo du berba. 
Zaraia aretoan, 18:30ean.

OÑATI Gizonentzat 
desahalduntze ikastaroa
Oñatiko Jabetze Eskolaren baitan. 
Kultura etxeko atikoan, 18:30ean.

OÑATI Psikologia irakurle taldea
Silvina Fondra dinamizatzaileak 
gidatuko du saioa. 
Liburutegian, 18:30ean.

ARAMAIO 'La revolución 
natural' dokumentalaren 
aurkezpena
Xavier Sureda zuzendariak parte 
hartuko du ekitaldian. Josep Pamies 
ere egongo da. Lorabarri Astea.
Kultura etxean, 18:30ean.

OÑATI Oñatzek 50 urte: batzarra
Urteurrena antolatzen hasteko 
batzar irekia: taldeko kide izandako 
dantzariak, musikariak eta beste 
daude gonbidatuta.  
Eltzian, Oñatzen lokalean, 
18:30ean. 

ARRASATE 'Vasco-Navarro 
trena, Arrasaten' dokumentala
Trena Arrasatera heldu zeneko 100. 
urteurrena gogoratzeko 
dokumentala, euskaraz, 
gaztelaniazko azpitituluekin.
Kulturaten, 19:00etan.

OÑATI 'De Miguel kasua: sagar 
ustelak eta sustrai ustelduak?' 
hitzaldia
Ahoztar Zelaieta izango da hizlaria. 
Kultura etxean, 19:00etan.

ARRASATE 'Gatzagain-
Leixargarate-Bedoña' ibilaldia: 
izen-ematea
Hilaren 11n egingo dute, Besaidek 
antolatuta. Gaur eman daiteke izena 
bulegoan edo Besaide.eus atarian. 
Hemeretzi kilometroko ibilaldia 
izango da.
Bulegoan, 19:30ean. 

EGUAZTENA 8
ELGETA Ordiziako azoka eta 
Donostiara irteera
Aginagako sagardotegian 
bazkalduko dute. Izen-ematea, 
itxita. 
Mendizaleen plazan, 08:00etan.

OÑATI Udako kirol kanpaina: 
izen-emate orriak jaso
Gaur jaso daitezke haurrak 
apuntatzeko orriak kiroldegikoan. 
Azken eguna da. 
Zubikoan, 09:00-13:30 eta 
15:00-19:00. 

ARAMAIO Odol ateratzea
18-65 urte artekoendako deialdia. 
Bañera parkean, 16:45ean.

ARRASATE Ipuin kontaketa
Retro-ipuinak delako saioa egingo 
dute Miren Larreak eta Jon 
Chavezek, 4 urtetik gorakoendako. 
Santa Marinako bibliotekan, 
18:00etan.

ARAMAIO 'Elikadura 
burujabetza eta feminismoa' 
solasaldia
Bizilurreko eta Etxaldeko 
emakumeekin hitzaldia egingo dute, 
Lorabarri Astearen baitan.
Sastiñan, 18:00etan.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Bertako baserritarrek eta sasoiko 
produktuak erosteko aukera. 
Oxirondon, 18:00etan.

OÑATI 'Batukada feminista' 
ikastaroa
Oñatiko Jabetze Eskolaren baitan. 
Eltzian, 18:00etan.

ARRASATE Sustarrak Errotuz 
hitzaldia
Agosti Xaho: euskal errepublika 
independentearen aitzindaria delako 

berbaldia egingo du Asisko 
Urmenetak. 
Kulturaten, 19:00etan.

ARRASATE 'Gatzagain-
Leixargarate-Bedoña' ibilaldia: 
izen-ematea
Hilaren 11n egingo dute, Besaidek 
antolatuta. Gaur eman daiteke izena 
bulegoan edo Besaide.eus atarian. 
Hemeretzi kilometroko ibilaldia 
izango da.
Bulegoan, 19:30ean. 

BERGARA 'Bohemian Rapsody' 
pelikula
Sarrerak, hiru euro.
Seminarixoan, 20:00etan. 

EGUENA 9
ARRASATE Sasoibideko irteera
Biteri plaza-Gernika ibilbidea-Santa 
Teresa Ikastola-Mojategi-San Isidro 
Biteri plaza ibilaldia egingo dute.
Biteri plazan, 10:00etan.

OÑATI Udako kirol kanpaina: 
zozketa
Gaur jaso egingo dute eta emaitzak 
iragazki taulan eta Oñati.eus atarian 
ipiniko dituzte. 
Zubikoan, 10:00etan.

OÑATI Garbigune ibiltaria
Herritarren materiala jasoko dute. 
Azoka ondoan, 10:30etik 
21:00etara.

ARRASATE Ipuin kontaketa
Retro-ipuinak delako saioa egingo 
dute Miren Larreak eta Jon 
Chavezek, 4 urtetik gorako 
umeendako. 
Jokin Zaitegin gelan, 18:00etan.

OÑATI 'Shelma Huxley' 
erakusketa
Gaur zabalduko dute erakusketa, 
eta ikusgai egongo da ekainaren 
3ra arte. 
Kultura etxean, 18:00etan.

EGUBAKOITZA 10
BERGARA Nogen eta Eme 
taldeak
Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 21:00etan.

La espía roja pelikulak 
flashback-en bidez kontatzen 
digun istorioa aurreko 
mendeko hirugarren 
hamarkada bukaeran hasten 
da, eta XXI. mendearen 
hasieran bukatu. II. Mundu 
Gerraren garaian, eta hurrengo 
urteetan, arma nuklearren 
erabilera arazo larri bihurtu 
zen munduarendako. 
Emakume britainiar bat 
Errusiako KGBren aldeko 
espioi bihurtuko da, 
munduaren iraupena ziurtatu 
nahian. Pertsonaiaren zalantza 
moralak, harreman 
sentimentalak eta iraganean 
egindakoarengatik jasango 
duen onespena ikusiko ditugu. 
Osagai horiekin emaitza askoz 
erakargarriagoa izan zitekeen, 
baina ez da horrela. Trevor 
Nunn antzerkiko zuzendari 

ospetsuak, zinema mundura 
gerturatzerakoan, istorioa 
kontatzeko erabiltzen duen 
moduan oso laua da. Denbora 
aldaketak, istorioaren 
biraketak eta pertsonaiaren 
zalantzak ondo ulertzen badira 
ere, ez dugu sentitzen 
istorioaren barruan mugitzen 
den zurrunbilo emozionala.  
Dena den, filma txukuna da. 
Giroa egokia da eta aktoreen 
lana, ona. Sophie Cookson 
aktoreak lan egokia egiten du 
pertsonaiaren gaztaroa 
adierazterakoan. Judi Denchen 
interpretazioak beti dira 
bikainak. Baita oraingo 
honetan ere. Egiten dituen 
pelikulak hobeagoak edo 
eskasagoak izan daitezke, 
baina bere lana beti dago 
ondo. Bere lekuan. Maila 
ematen. 

ARRASATE

AMAIA ANTZOKIA

Dumbo
Zapatua: 19:30, 
22:00.
Domeka: 19:30.

Alfonbra 
magikoa
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Gracias a Dios
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

BERGARA

SEMINARIXOA

Soinujolearen 
semea
Egubakoitza: 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Como entrenar a 
tu dragon 3
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00.

Dumbo
Domeka: 12:00, 
17:30.
Egubakoitza, 
zapatua eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Shazam!
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:30.
Domeka: 12:15, 
19:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

El hijo del 
acordeonista
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:15.
Domeka: 20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Capitana Marvel
Egubakoitza eta 
zapatua: 20:05, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
20:05.

Mia y el leon 
blanco
Egunero, domeka 
izan ezik: 17:30.
Domeka: 12:15, 
17:30.

El parque 
magico
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:20.
Domeka: 12:15, 
17:20.

Lo dejo cuando 
quiera
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:45, 
22:00.
Domeka; 19:45.
Astelehenetik 
eguenera: 19:20.

La llorona
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:15, 
22:30. 
Domeka: 18:15.

Los vengadores
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:00, 
19:15, 21:45.
Domeka: 18:00, 
19:15.
Astelehenetik 
eguenera: 19:20.

La pequeña 
suiza
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:50, 
18:40, 20:30, 
22:20.
Domeka: 16:50, 
18:40, 20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Vitoria, 3 de 
marzo
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:50, 
18:45, 20:40, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
16:50, 18:45, 

20:40.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Los vengadores
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:45, 
20:30.
Domeka: 11:45, 
16:45.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

FLORIDA

Dolor y gloria
Egubakoitzetik 
domekara: 22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Dumbo
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
18:10.
Eguaztena eta 
eguena: 17:30.

El bailarin
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

La espia roja
Egubakoitzetik 
domekara: 20:30, 
22:30.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

ziNEMa

KRITIKA

La espía roja  
Zuz.: Trevor Nunn. Herr.: Britainia Handia (2018). Aktoreak: Judi 
Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes. Iraupena: 103 minutu.

Mota ezberdineko espioia
ANTONIO ZABALA
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Lehen kolpea

Aitortu behar dut arnasa 
lasaiago hartzen dudala 
igandez geroztik. Barren-
barrenean sinetsi nahi nuen 
Espainian bazela gehiengo 
demokratiko bat, eskuinaren 
oldarraldi autoritarioari 
aurre egiteko kapaz. Eta 
horrela izan da: hiruko 
beldurgarriak ez du 
gobernatuko; baina kontuz, 
hala da bereziki Euskal 
Herrian eta Katalunian oso 
emaitza txarrak izan 
dituztelako, Espainiako 
datuak bakarrik hartuta 
gehiago dira.

EAEn ez du ordezkaririk 
lortu Espainiaren bertsiorik 
zatarrenak, nabarmen jarriz 
gure distantzia haiekiko; eta 
Nafarroan lortu du, bai, 
baina beste inon ez bezala 
elkarrekin aurkeztu direlako 
eta izen propioak ezkutatuta. 
Azken hau ikasteko moduko 
lezioa da: egoera berezietan, 
fronteak egitea da irabazteko 
modu bakarra.

Nafarroan airean dago 
lauko gobernua. EAEn 
alderdi abertzaleak sendo 
agertu dira, eta lehia biziak 
aurreikusten dira lau aste 
barru, alderdi unionistekin 
Araban eta abertzale artean 
Gipuzkoan. Debagoienean ere 
eskualdeko hegemonia eta 
hainbat alkatetza daude 
jokoan boto gutxiren bueltan. 
Kanpaina bat bukatu da eta 
lehen kolpeak arnasa lasaitu 
digu. Baina ez erlaxatu, 
bigarrena abian da.

azkEN bERba

MIKEL IRIZAR

Aitor Agiriano oÑati
Jende asko mugitzen den lekua 
dela kontuan hartuta, eta bertan 
inolako zerbitzurik ez dagoela, 
taberna bat jartzeko ideia etorri 
zitzaion burura Jon Mujikari, 
zerbait egin eta zerbitzu bat 
eskaintzeko gogoz, hain zuzen.
Berehala, Oñatiko Udalarekin 
harremanetan jarri eta buru-

belarri hasi zen lanean. Hasieran, 
ohiko taberna bat jartzea zen 
helburua, baina, bertan eraiki-
nik ez dagoela ikusita, lur eremua 
Foru Aldundiarena dela eta 
automobil eta motor mundua 
gustuko izan duenez beti, auto-
bus bat jartzearen ideia etorri 
zitzaion burura: "Iragarki bat 
ikusi nuen, non bertan Eusko-

treneko autobus bat saltzen 
zuten; deitu, eta erosi egin nuen. 
Ondoren, gidabaimena atera 
nuen". 

Hala, autobusa eskuratutakoan,  
ibilgailua taberna bilakatzeko 
lanekin hasi zen Mujika: "Ego-
kitzapen lanak, egurrezko altza-
riak, sukaldea eta kontu horiek 
guztiak neuk egin ditut. Kan-

poaldea margotzeko, aldiz, Arra-
sateko bi lagunen laguntza ere 
izan dut".  

Eskaintza zabala gozagai 
Astelehenetik aurrera, 08:30 in-
gurutik iluntzera arte, egongo 
da Sanprubusa Elorregiko Oña-
tiko lurretan. Kafetegi moduan 
funtzionatuko du, hasiera batean, 
baina, behin martxa hartuta, 
jatekoa ere izango da bertan: 
"Graduazio baxuko edariak, 
zerbeza, Kataideko txakolina... 
ahal den neurrian, inguruko 
produktuak izango dira tabernan 
nagusi. Aurrerago, ogia saldu 
eta sukalde txikian hanburgesak 
prestatzeko asmoa ere badau-
kagu", dio Mujikak.

Bestetik, irekitzen duten egu-
netik bertatik, gunean komunak 
jarri ditzaten sinadura bilketa 
egingo dute.

Sanprubusa autobus-taberna. JON MUJIKA

'Sanprubusa' taberna 
berria Elorregin
astelehenetik aurrera, zerbitzu berri bat jarriko dute martxan Elorregin: 'Sanprubusa'. 
Hain zuzen ere, taberna den autobusean sartu eta eztarria busti eta sabela goxatuz, 
bidaia berezi bat egiteko aukera izango dute herritarrek

bukatzEko

Tabernako sukaldea. J. M. 

Tabernako mahai eta eserlekuak. J.M.

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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