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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Bazirudien COVID-19ak atsede-
na emango zuela, ekaineko eta 
uztail hasierako datuak onak 
izaten ari zirelako. Hala ere, 
azken astean izandako oldarral-
diaren ondorioz, kasu berriak 
agertzen hasi dira bailaran, 
batez ere Bergaran, gazteen 
gaueko aisialdiarekin lotuta.

Azken astean 19 izan dira he-
rri horretan kutsatu direnak, 
eta, Hego Euskal Herriko hain-
bat herritan moduan, Bergaran 
ere neurriak hartu behar izan 
dituzte taberna, jatetxe eta el-
karte gastronomikoetan, Eusko 
Jaurlaritzaren aginduz.

Hala, martitzena ezkero, ezin 
da Bergarako tabernetako barran 
kontsumitu, eta terrazetan, gehie-
nez, hamar pertsona egon dai-
tezke mahai bakoitzeko. Horrez 
gain, 23:30ean itxi egin beharko 
dituzte tabernak eta barruko 
edukiera ezin da erdia baino 
handiagoa izan, ezta jatetxe eta 
elkarte gastronomikoetan ere.

Azkenik, esan gabe doa mas-
kara erabiltzea derrigorrezkoa 
dela establezimendu guztietako 
langile eta bezero guztientzat, 
kontsumitzen ari diren unean 
izan ezik.

Horren harira, eta neurriak 
ostalariendako onuragarriak ez 
direla onartuta, Gorka Artola 
alkateak zuhurtziaz jokatzeko 
eskatu die herritarrei. "Neurri 
handi batean, haien esku egon-
go delako egoeraren bilakaera".

Ostalariak, bestalde, ardura-
tuta azaldu dira neurriek izan-

go duten eraginagatik. "Onik ez 
digu egingo. Bi edo hiru pauso 
atzera egitea da. Lehendik ere 
negozioa murriztuta geneukan 
eta honek ez digu inongo mese-
derik egiten", dio Intxorta ta-
bernako Javier Bilbaok. Konfi-
namendua arintzeko bigarren 
fasera itzuli direla adierazi du, 
bestalde, Ganbara tabernako 
Jon Armendarizek.

Halaber, atzerapauso bat dela 
dio Eusebio tabernako zerbitza-
ri Alba Lozanok ere. "Lehen 
egindako guztia egin behar dugu 
orain ere. Baina saiatuko gara 
ahalik eta ondoen egiten", na-
barmendu du.

Depor tabernako Sergio An-
gulok, azkenik, zera dio: "Jende 
gutxiago ikusten da orain taber-
na eta terrazetan, eta, batzuen 
jarrera ez bada normalizatzen, 
taberna guztiak itxi egin behar-
ko dituzte".

Eusko Jaurlaritzaz gain, Uda-
lak berak ere hainbat zerbitzu 
moldatu ditu eta horien artean 
dago, esate baterako, Agorrosin 
kiroldegia. Izan ere, gimnasio 
eta bizikleta gela itxita daude 
orain, ikastaro guztiak bertan 
behera gelditu dira eta kanpoko 
igerilekuaren eta berdegunearen 
edukiera %40ra murriztu dute. 
Horrez gain, padela zabalik egon-
go da –nahiz eta ezin den kirol-
degian dutxatu–. Igerilekuko 
kaleak, azkenik, betiko erabile-
ra izaten ari dira.

Era berean, eta egoera "egon-
kortuta" dagoela baloratu arte, 
Udalak astean ezarritako neurri 
berriei eutsiko diela azaldu du 
Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, 
dioenez, oraindik ezin da "kon-
trolatutzat" eman Bergaran 
izandako agerraldia eta Osaki-
detzak PCR probak egiten ja-
rraitzen du oraindik.

DEbagoiENEko Datuak

ASTEBETEAN 37 
COVID-19 KASU BERRI 
ATZEMAN DITUZTE 
DEBAGOIENEAN
Bergarako 19 kasu positiboez 
gain, atzeman dituzte beste ba-
tzuk ere. Arrasaten, esaterako, 
10 kasu berri atzeman dituzte 
azken astean eta pandemia hasi 
zenetik 263 arrasatear kutsatu 
dira dagoeneko. Bailara osoan 
atzemandako kasuen erdia bai-
no gehiago dira horiek –500 
kasu–. Gorakada honekin, Ber-
gara da bigarren positibo gehien 
daukan herria: 76, guztira.

Aipagarria da azken astean 37 
kasu berri baieztatu dituztela 
Debagoienean, horietako gehie-
nak aurreko asteburuan. Izan 
ere, egubakoitzetik domekara 
bitartean, 29 kasu atzeman zi-
tuzten bailaran.

Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian atzo, eguena, argi-
taratu zutenez, azken datu epi-
demiologikoak kontuan izanda, 
prebentzio-neurrien aplikazioa-
ri "segida" emango zaie Bergaran, 
Eibarren, Ermuan, Tolosan eta 
Zarautzen. Aldiz, "indargabetu-
rik geratzen dira" Ordiziarako 
ezarritako neurriak, "haren 
egoera epidemiologikoak bila-
kaera positiboa" izan baitu.

Jaurlaritzak nabarmendu du 
Osakidetzak EAEko herritarren 
%14ri egin diela PCR proba.

uMEEN aiSiaLDia

UDALEKU ETA ZAINTZA 
ZERBITZUETAN 
ERABAKI EZBERDINAK 
HARTU DITUZTE
Udalekuei dagokienez, hautsak 
harrotu zituen zapatuan Eusko 
Jaurlaritzak hauek bertan behe-
ra uzteko hartutako erabakiak. 
Eudelen bitartez, udaleku pu-
blikoak etengo zituztela azaldu 
zuen, eta pribatuei ixteko go-
mendioa eman. Hala ere, gerora, 
Jaurlaritzak ez zuen inongo 
dekreturik kaleratu udalekuak 
bertan behera utziko zituela 
azalduz, eta zalantza handiak 
egon dira aste hasieran.

Hala, asteko lehen egunetan, 
herri batzuetan eten egin dituz-
te haurrendako zaintza zerbi-
tzuak edo udalekuak: Bergaran, 
Antzuolan, Aramaion, Aretxa-
baletan eta Eskoriatzan, hain 
zuzen. Eguaztenean, berresku-

Bergarako Irala kaleko Pol-Pol tabernako terrazan, bezeroak musukoa jantzita, eguaztenean. JOKIN BEREZIARTUA

Positiboek gora, 
gehien Bergaran
azken astean hazi egin dira CoViD-19 kasuak Debagoienean eta bergara izan da 
herri kolpatuena; 19 kasu berri atzeman dituzte herri horretan eta hainbat neurri 
hartu behar izan dituzte, tabernetan, jatetxeetan eta baita agorrosin kiroldegian ere

Koronabirusa 
Debagoienean

Positiboak  
azken astean

Positibo 
metatuak

Arrasate 10 263

Bergara 19 76

Aretxabaleta 3 66

Oñati 2 52

Eskoriatza 0 20

Elgeta 3 11

Antzuola 0 7

Aramaio 0 5

Gatzaga 0 0

GUZTIRA 37 500

ITURRIA: OSAKIDETZA
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ratu egin zuten jarduna Esko-
riatzan eta Aretxabaletan, esa-
terako, baina besteek etenda 
jarraitzen dute –antolatzaileek 
egindako balorazioak eta gaiaren 
inguruko xehetasun gehiago 18. 
orrian, 20.orrian eta 23.orrian–. 

Leintz Gatzagan, bi taldetan 
banatuta, batzuk Etxarri Ara-
natzera joatekoak ziren eta bes-
te batuk, Otsagabiara, baina 
irteerak bertan behera utzi di-
tuzte, "Eusko Jaurlaritzaren eta 
Eudelen komunikatuak aintzat 
hartuz, nahiz eta jakin leku ho-
rietan hemen baino seguruago 
egongo diren haurrak".

Bestalde, Arrasaten, Oñatin 
eta Elgetan zaintza zerbitzuak 
mantendu egin dituzte aste guz-
tian. "Zaintza zerbitzuaren in-
guruko gomendiorik eta dekre-
turik ez egonda, aurrera jarrai-
tzea erabaki dugu", azaldu dute 

–informazio gehiago 28.orrian 
eta 31. orrian–.

aDiNEkoEN Egoitzak, itXita

NEURRIAK HARTU 
DITUZTE ADINEKOEN 
EGOITZETAN, 
ALDUNDIAK AGINDUTA
Aurreko asteburuan, "kasu po-
sitiboen gorakada ikusita", hain-
bat neurri hartu zituen Gipuz-
koako Foru Aldundiak; hasiera 
batean, astebeterako. Hala, 
adinekoen egoitzak itxita egon 
dira aste osoan: egoiliarrak ezin 
izan dira egoitzatik irten eta 
bisitari bakar bat eduki ahal 
izan dute, egunean behin. "Egoi-
liarrentzat oso gogorra izaten 
ari da eta triste daude", adiera-
zi du Mizpuralde egoitzako buru 
Alazne Irazabalek.

Eguneko zentro guztiak ere 
itxita egon dira aste osoan, Ara-
maiokoa izan ezik. Jarduerare-
kin jarraitu dute han. "Erabakia 
tentuz eta arduraz hartu dugu 
eta, edozein arrazoiengatik, 
egoera herrian bertan zein zen-
troan aldatuko balitz, kasuren 
bat agertuz edo hauek areagotuz, 
orain arte bezala beharrezkoak 
diren erabakiak eta neurriak 
hartuko ditugu", azaldu du Lier-
ni Altuna alkateak.

MaSkaRaREN ERabiLERa

OHIKO ZALANTZAK 
ARGITZEKO PUNTUAK 
ARGITARATU DITU 
EUSKO JAURLARITZAK
Aurreko astean sartu zen inda-
rrean musukoaren erabileraren 
derrigortasuna Hego Euskal 

Herrian, baina salbuespen batzuk 
daude, eta herritarrek hainbat 
zalantza izan dituzte oraindik.

Hori dela eta, ohiko zalantzak 
argitzeko, hainbat puntu eta 
xehetasun argitaratu ditu aste 
honetan Eusko Jaurlaritzak.

Eremu sozialean, esaterako, 
bezeroak tabernara edo jatetxe-
ra maskara une oro jarrita sar-
tu beharko du, kontsumitzeko 
unean izan ezik; beraz, jantzita 
izan beharko du, esertzean, ja-
tekoa edo edatekoa eskatzean, 
eta harik eta zerbitzariak kon-
tsumizioak eraman arte. Orduan 
kendu ahalko dute.

Enplegu eremuan, jendearen-
tzat zabalik ez dauden espazioen 
kasuan, besteak beste, lan-zen-
troetan edo antzeko izaerako 
beste edozeinetan, arauan bera-
riaz jasota ez daudenez, espazio 
bakoitzean egokitzat jotzen diren 

neurriak aplikatu beharko dira. 
Autoan, azkenik, ez da beha-
rrezkoa bakarrik edo etxe berean 
bizi direnekin bidaiatzerakoan. 
Beste edozein kasutan, bada 
derrigorra –informazio zehatza-
goa Goiena.eus webgunean aur-
kituko duzue–.

MaSkaRaREN ERabiLERa

ERTZAINTZAK 16 
SALAKETA JARRI DITU 
EGUNOTAN MUSUKOA 
EZ ERABILTZEAGATIK
Musukoa kaleko paisaiaren par-
te bihurtu da, eta ia herritar 
guztiek daramate dagoeneko, 
Roberto Kapelastegi ertzainak 
azaldu duenez. "Nabaritzen da 
herritar gehienek erabiltzen 
dutela orain musukoa. Gainera, 
uste dut komunikabideok indar 
handia egin duzuela horretan 
eta orain guztiok dakigu kalean 
musuko barik ikusten dugun 
herritarra gaizki jokatzen ari 
dela", nabarmendu du. Hala ere, 
gaineratu du beti dagoela norbait 
musukoa erabiltzen ez duena. 
"Normalean, herritar bat musu-
ko barik ikusten badugu, infor-
matu egiten diogu, lehenik, eta, 
kasu puntualetan, salaketa ere 
jartzen diogu".

Hala, azken egunetan 16 bat 
salaketa jarri ditu Ertzaintzak. 
"Baina, esan moduan, oso kasu 
puntualak dira. Normalean, he-
rritarrei musukoa jartzeko es-
katzen diegu, lehenengo, abisua 
ematen diegu, eta kasu egiten 
digute", gaineratu du.

Onartu duenez, herritar ba-
tzuengan badago joera bat Er-
tzaintza noiz agertuko zain 
egoteko eta bitartean maskara 
ez erabiltzeko. "Batez ere, taber-
netan eta terrazetan egiten dute 
hori, jateko eta edateko tarte 
horiek luzatuz. Badakigu, gai-
nera, arriskua hor dagoela eta 
kontziente izan behar dugu ho-
rretaz; beraz, arduraz jokatzeko 
dei egiten dugu berriro".

Izan ere, bere ustetan, herri-
tarrek ez dute distantzia gorde-
tzen, eta horregatik etorri da 
derrigortasuna. "Derrigortu 
gaituzte maskara erabiltzera, 
segurtasun distantzia ez dugu-
lako mantentzen. Badaude sal-
buespenak, baina ia une oro 
erabili behar dugu musukoa. 
Dena den, musukoa jantzita ere, 
geroz eta distantzia handiagoa 
mantentzen badugu, orduan eta 
hobea izango da guztiontzat".

COVID-19a mundu osoan 
hedatzen ari den honetan, 
funtsezkoa izaten ari da 
aztarnarien lana. Hain zuzen, 
kasu positiboak eta haien 
kontaktu zuzenak identifikatu eta 
jarraipena egitean datza. 
"Lehenik, kasu positiboak 
jasotzen ditugu eta pertsona 
horiei aholku batzuk ematen 
dizkiegu, etxean isolatuta 
dauden bitartean nola jokatu 
behar duten eta zer egin behar 
duten jakiteko. Horrez gain, 
euren kontaktuak jasotzen 
ditugu, eta hori oso garrantzitsua 
da. Egun bat markatzen dugu, 
eta guztiei galdetzen diegu egun 
horretatik aurrera norekin egon 
diren", azaldu du Nerea 
Arizmendiarrietak, Debagoieneko 
Ospitaleko aztarnarietako batek.

Egun horiek kontatzen 
hasteko, bi aukera daudela 
adierazi du. "Batetik, sintomarik 
baldin badago, PCR proban 
positibo eman aurreko bi egunak 
hartzen ditugu kontuan 
jarraipena egiteko. Sintomak 
baditu, bestalde, sintomekin hasi 
baino bi egun lehenagoko 
kontaktuak jarraitzen ditugu".

Kontaktu zuzenen jarraipena
Esan moduan, PCR probetan 
positibo eman dutenen kontaktu 
zuzenen jarraipena egiten dute. 
"Honako hauek kontsideratzen 

ditugu kontaktu zuzenak: bi egun 
horietan bi metro baino gertuago 
musuko gabe egon direnak; etxe 
berean egon direnak, jatordu bat 
partekatzen, adibidez; eta 15 
minutu baino gehiago berarekin 
egon direnak". Joserra Bardeci 
aztarnariak gaineratu du positibo 
eman duenarekin batera 
igogailuan egon izana ez dela 
kontaktu zuzena izatea eta 
"maskara jantzita berarekin 
berba egiten egon bagara" ere 
ez. "Garraio publikoan, 
autobusean, adibidez, ondoan 
joan dena kontaktu zuzena da, 
nahiz eta oso zaila den guretzako 
hori jakitea", gaineratu du.

Aplikazio bat ere badaukate, 
Go.Data izenekoa, "kasu positibo 
guztiak eta haien kontaktuak 
identifikatuta edukitzeko eta 
inork ihes ez egiteko", Ramon 
Sanchez aztarnariaren esanetan.

Telefonoz egiten dute lan
Positibo eman duen horri 
galdetuta egiten dute jarraipena, 
telefonoz, Arizmendiarrietak 
azaldu duenez. "Kontaktuak beti 
gaixoak berak eman behar 
dizkigu, eta hark emandako 
datuak dira garrantzitsuenak. 
Batzuetan, ordea, gertatzen 
zaigu elkarrizketa bukatu eta 
senide batek beste hainbat datu 
ematea, eta horiek ere aintzat 
hartzen ditugu". Halaber, 
"kontaktu zuzena izan zarela 
uste baduzu eta hark zure izena 
ez badu ematen, zuk berari 
gogoraraztea komeni da, 
guztiekin, agian, ez delako 
gogoratzen", dio Bardecik.

Bi PCR bakoitzeko, dei bat
Protokoloa jarraituz, aztarnariek 
bi aldiz deitzen diete kontaktuei. 
"Lehenik, positiboarekin 
harremanetan jarri garen egun 
berean, eta bestea, 
positiboarekin azkenengoz egon 
denetik hamar egunera. Izan ere,  
PCR proba egin behar dute egun 
horietan", dio Arizmendiarrietak.

Emaitzen zain, isolatuta
Sanchezek azaldu duenez, 
etxean isolatuta geratzeko 
esaten diete proba egin duten 
guztiei, emaitza jakin arte, eta 
aholku batzuk ematen dizkiete 
etxean nola jokatu behar duten 
jakiteko. "Era berean, familiako 
medikuarekin egoten gara, baja 
gestionatzeko eta beste hainbat 
kontutarako. Horrez gain, 
bestelako beharren bat 
badaukate, janaria etxera 
eramateko edota zaborra 
ateratzeko beharra, laguntza 
eskaintzen diegu".

Oso lan aldakorra
Atzemandako kasu positiboen 
arabera, lan gehiago edo 
gutxiago edukitzen dute 
aztarnariek. "Egun batetik 
bestera, lasai egotetik gainezka 
egotera pasa gaitezke, kasuek 
gora eginez gero". Debagoieneko 
Ospitalean lau aztarnari ari dira 
lanean gaur egun, eta EAEn, 36.

Sanchez , Bardeci eta Arizmendiarrieta aztarnariak, Arrasateko ospitalean. M.S.

Aztarnarien lana, funtsezkoa

KASU POSITIBOEN KONTAKTU 
ZUZENAK IDENTIFIKATU ETA 
JARRAIPENA EGITEA DA 
AZTARNARIEN ZEREGINA
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Jone Olabarria bERgaRa
Uztailaren 10ean hasi eta hila-
bete osoan zehar ari dira Fagor 
Taldeko zortzi kooperatibak 
batzar orokorrak egiten; Fagor 
Elektronika, Mondragon As-
sembly, Fagor Ederlan, Galbaian, 
Fagor Automation, Fagor Arra-
sate, Fagor Industrial eta Co-
preci. Gaur egin dituzte bana-
kako azken batzarrak Taldeko 
kooperatibek, eta talde osoaren 
batzarrak itxiko du prozesua, 
uztailaren 29an.

Egoera berezian aurten
Maiatzean egin ohi dituzte Fagor 
Taldeko kooperatibek beren 
batzarrak, baina, COVID-19ak 
eragindako alarma-egoeraren 
ondorioz, uztailera atzeratu behar 
izan dituzte aurtengo batzarrak. 
"Osasunari lehentasuna emate-
ko eta osasun-protokoloak bete-
tzeko", baldintza berezietan 

egiten dabiltza batzarrak: "Kasu 
gehienetan, baliabide telemati-
koak erabiliko dira kooperati-
bistei informazioa helarazi eta, 
zenbait kooperatibaren kasuan, 
baita bozketak egiteko ere".

"Egoeraren konplexutasuna-
gatik eta ziurgabetasunagatik", 
zaila da 2020. urtea nola buka-
tuko den aurreikustea Fagor 
Taldeko kooperatibentzat. No-
lanahi ere, dagoeneko "buru-
belarri" ari dira alarma-egoerak 
eragindako kolpe ekonomikoa-
ri aurre egiteko neurriak har-
tzen, Taldetik adierazi dutenez. 

Hala, batzar orokorren helburua 
bazkideei egoeraren berri "modu 
zuzenean eta zehatzean" ematea 
dela azaldu dute: "Ahal den 
neurrian, urte bukaerara begi-
ra aurreikusten den eboluzioa-
ren berri emateko ere baliatu-
ko dira". Fagor Taldeko idaz-
kari orokor Amaia Agirrek 
Taldearen egoeraren eta etor-
kizunerako aurreikuspenen 
berri eman du.

Sektorekako ondorioak
Fagor Taldeko kooperatiben 
egoeraz galdetuta, Agirrek azal-
du du sektoreen arabera inpak-
tua "ezberdina" izan dela: "Au-
tomozioan, adibidez, martxoan, 
apirilean eta maiatzean zehar 
eskaera maila oso-oso baxu egon 
da. Ekainetik aurrera erreku-
perazio bat izan da, baina, orain-
dik orain, 2019. urteko datueta-
tik nahiz 2020. urterako gestio 

planetan geneuzkan aurreikus-
penetatik urrun gaude". 

Txinako esperientzia
Hala ere, krisiak gurean eztan-
da egin aurretik, Fagor Taldea 
hasia zen COVID-19aren lehen 
sintoma ekonomikoak pairatzen: 
"Krisia lehendabizi Txinan di-
tugun plantetan hasi zen senti-
tzen. Hasieran, hornikuntza 
arazoak izan genituen, Txinatik 
zetozen lehengai eta piezek atze-
rapenak izan zituztelako. Ondo-
ren, konfinamendua etorri zen, 
eta, halabeharrez, gure lantegiak 
itxi edo produkzio erritmo mi-
nimoetara jaitsi behar izan ge-
nituen, eta, hala, kontsumoak 
izan zuen geldialdiaren ondorioz, 
eskaera eten handia izan genuen".

"Osasuna lehenetsi"
COVID-19aren krisiak eta alar-
ma-egoerak eragindako kolpe 
ekonomikoari aurre egiteko 
neurriak hartzen jarraitzen du-
tela aitortu du Agirrek: "Betie-
re, lehendabizi, osasunari lehen-
tasuna emanda". Neurri zehatz 
horiez galdetuta, langileen osa-
sunarekin loturikoak aipatu 
ditu: "Tenperaturaren kontrola 
sarreretan, bilera presentzialak 
bertan behera uztea, telelana 
sustatzea eta segurtasun proto-
koloen ezarpena, besteak beste".

"Administrazioaren zerbitzura"
Era berean, alarma-egoera in-
darrean egon zen hilabeteetan 
zehar, Fagor Taldeko koopera-
tibak administrazio publikoaren 
eta osasun agintarien zerbitzu-
ra jarri zirela gogorarazi nahi 
izan du Agirrek, posible zen 
heinean une hartan gizarteak 
zituen beharrei aurre egiteko. 

Hain zuzen, Mondragon As-
sembly babes maila handiko 
maskaren –maskara autoiragaz-
leak eta FFP2 eta FFP3 maska-
rak– fabrikaziorako lerroak eta, 
bestetik, maskara modelo sin-
pleagoak –kirurgikoak– fabri-
katzeko lerroak egiten aritu zen 
alarma-egoeran zehar. Era be-
rean, Fagor Elektronikak arnas-
gailuen ekoizpenean parte har-
tu zuela eta Fagor Healthcar-ek 

osasun langileak babesteko EPI 
ezberdinak ekoitzi zituela ere 
azaldu du, besteak beste.

Neurri ekonomikoei dagokie-
nez, izandako "eskaera jaitsiera 
bortitzera" egokitzeko "doikun-
tza neurri ezberdinak" hartu 
behar izan zituztela azaldu du: 
"Egitura gastuen murrizketa, 
lan aurrerakinen jaitsiera, Aste 
Santuko oporren aurrerapena, 
beheranzko egutegi mugikorrak, 
edota, beste hainbaten artean, 
ERTEak, besteen konturako 
langileen kasuan".

Aurrera begirako planak
Egoeraren "konplexutasunagatik 
eta ziurgabetasun maila oso 
handiagatik" 2020. urtea nola 
bukatuko den aurreikustea "zai-
la" den arren, ekainetik aurrera 
salmenten errekuperazio bat 
gertatu dela aitortu du Agirrek. 
Hala ere, "ez dago batere argi" 
urteko azken lauhilekoan zer 
gertatuko den: " Kontsumoaren 
susperraldia mantentzen baldin 
bada, gure aurreikuspena da 
Taldeak, oro har, zenbaki posi-
tiboekin bukatu dezakeela, nahiz 
eta irabaziak oso apalak izango 
diren. Baina osasun krisia dela 
medio kontsumoak berriro behe-
ra egiten badu, asko konplikatu 
daiteke urtea".

Kooperatibismoari balioa
Taldeak aurrera egin ahal iza-
teko eta krisia gainditzeko "ere-
du kooperatiboak lehenago ere 
erakutsi du horrelako egoerak 
gainditzeko erresilientzia gai-
tasun handia", azpimarratu du: 
"Gure interkooperazio eta elkar-
tasun mekanismoak, beste behin 
ere, oso baliagarriak izango dira 
krisi hau elkarri lagunduz gain-
ditu ahal izateko". 

Oraingoz, "ondo" erantzuten
Hala ere, gogorarazi du oraingoan 
krisia ez duela arazo ekonomi-
ko edo finantzario batek eragin, 
eta, zentzu horretan, beste kri-
si batzuekin alderatuta konpon-
bide ezberdinak eska ditzakeela: 
"Eskaera maila errealera mol-
datzeaz harago, gure erreakzio 
gaitasuna oso baldintzatuta dago 
kasu honetan". Egoeraren alde-
rik positiboenari keinu egin 
nahian, ustekabeko krisi honek 
"zorionez" kooperatibak egoera 
ekonomiko eta finantzario onean 
harrapatu dituela azaldu du 
Agirrek: "Momentuz, ondo ari 
dira aurre egiten egoera konpli-
katu honi".

Uztailaren 10ean egindako Fagor Elektronikaren batzar orokorreko irudia. FAGOR TALDEA

Krisiaren aurrean, 
elkartasun mezua
Maiatzean egin ohi dituzten arren, uztailean zehar ari dira Fagor taldeko kooperatibak 
batzar orokorrak egiten aurten. Egoeraren "ziurgabetasunagatik" aurreikuspenak 
egitea zaila den arren, kooperatibismoaren balioa azpimarratu dute aurrera egiteko 

"KOOPERATIBAK 
ONDO ARI DIRA AURRE 
EGITEN EGOERA ZAIL 
HONETAN"
aMaia agiRRE, FagoR taLDEko 
iDazkaRi oRokoRRa

"KONTSUMOAK 
BEHERA EGITEN BADU, 
ASKO KONPLIKATU 
DAITEKE URTEA"
aMaia agiRRE, FagoR taLDEko 
iDazkaRi oRokoRRa
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Jone Olabarria DEbagoiENa
Uztaileko eta abuztuko hilabeteei 
begira, orokorrean "itxaropentsu" 
zeuden Debagoieneko ostatue-
tako jabeak aurtengo uda den-
boraldiaren hasieran. Atzerriko 
erreserba gehienak bertan behe-
ra geratu diren arren, eta Eus-
kal Herriko eta Espainiako tu-
rismoa denboraldia salbatzeko 
gakoa izan zitekeelakoan, hasiak 
ziren erreserbaren batzuk jaso-
tzen. Azken asteetako agerraldiek 
eta horiei lotutako neurrien 
zorrozteak, baina, sektorea kal-
tetu egin dutela adierazi dute 
bailarako hainbat ostatutako 
jabeek. Hain zuzen, erreserba 
ugari azken bi asteetan geratu 
dira bertan behera, ostatuetako 
jabeek aitortu dutenez.

Mankomunitatetik zehaztuta-
ko datuen arabera, Debagoienean, 
guztira, 720 ohe inguru daude 
turismora bideratuta eta aur-
tengoaz galdetuta aurreikuspe-
nen bat egitea "oso zaila" dela 
aitortu dute Mankomunitateko 
Turismo Sailetik, baina, hala 
ere, iazkoarekin alderatuta den-
boraldi "ezohikoa" izango dela 
azaldu dute, zalantza barik.

Okupazio maila onean 
Bailarako ostatuen egoeraz gal-
detuta, askotariko kasuak dau-
de, herri, ostatu mota edo loka-
lizazioaren arabera. Badira 
aurreikuspen "nahiko ona" 
dutela aitortu duten ostatuak; 
Eskoriatzako Aterbe eta Oñati-
ko Arregi nekazaritza-turismoak 
kasu. Eskoriatzatik azaltzen 

dutenez,  "erdia baino gehiago" 
erreserbatuta dute abuztura 
begira:  "Espainiatik etorritako 
turismoa da, orokorrean. Hala 
ere, orain arte asteburuetan ere 
hartu ditugu turista dezente, 
hauek Euskal Herrikoak; Bilbo 
ingurukoak asko".

Oñatiko Arregi nekazaritza-
turismoan ere antzerako egoera 
bizi dute; abuztuko lehenengo 
hiru asteetan "ia beteta" dute 
ostatu osoa. Hala ere, adierazi 
dute  azken asteetarako oraindik 
badituztela "lekuren batzuk": 
"Kantzelazio ugari izan ditugun 
arren, nahiko aurreikuspen ona 

da. Abuztuko azken astea apur 
bat lasaiago dago, baina badugu 
itxaropena". Hartu ohi duten 
turistaren profilaz galdetuta, 
Espainiatik etorritakoa dela 
diote: "%75, bikoteak; eta beste-
la, familiak".

Datuok iazko zifrekin aldera-
tuta agerian geratzen da azken 
urteetako tendentzia: Oñatik 
hartu ohi ditu turista gehien 
bailaran eta bertan izaten da 
okupazio maila altuena. 2019an, 
esaterako, 24.971 bisitari jaso 
zituen herriak ekaina eta abuz-
tua bitartean.

Itxita, erabaki propioz
COVID-19ak eragindako "ziur-
gabetasun egoera" medio, aur-
tengo uda denboraldirako osta-
tua itxita mantentzea erabaki 
dute hainbat negoziotako jabeek. 
Elgetako Barrenengua nekaza-
ritza-turismoan, esaterako, lan-

gileak soilik hartu dituzte azken 
asteetan, baina, turistei dago-
kienez,  aurten txanda-pasa 
egitea erabaki dute. Ildo beretik 
ere, Aramaioko Uxarte nekaza-
ritza-turismoan: Aste Santua 
baino lehen, langileak izan zi-
tuzten, baina ostean, itxita iza-
tea erabaki dute. "Zabaltzeko 
moduan gauden arren, ez dugu 
dei edo kontsulta askorik izan; 
hortaz, oraingoz, itxita jarraitzea 
erabaki dugu. Gau baterako edo 
logela bat hartzeko deitu digute, 
baina ez digu merezi". Arrasa-
teko Arteaga landetxean ere, 
jatetxea ohiko martxan lanean 

duten arren, ostaturik ez dute 
eskainiko aurtengo uda denbo-
raldian.

Hotelak, bereziki kaltetuak
Denboraldia salbatzeko itxaropen 
gutxien dutenen artean daude 
hotel eta pentsioetako ardura-
dunak. Bergarako Ormazabal 
hotelean, esaterako, erreserba 
"gutxi dituztela" aitortu dute: 
"Iazko abuztuarekin alderatuta, 
ezer ere ez". Azaldu dutenez, ez 
dakite egoerak nola egingo duen 
aurrera, baina, egoera normalean, 
abuztu hasieratik erdialdera 
"beteta" izaten dute hotela.

Aretxabaletako Jausoro pen-
tsioan ere bat datoz, eta iazko 
egoerarekin konparatzerik ez 
dagoela diote. Abuztura begira 
badituzte hainbat erreserba, bai-
na bertan behera geratu daitez-
keela ohartarazi dute: "Egoerak 
aurrera nola egiten duen ikusi 
beharko da. Gaur bertan, kan-
tzelazio bat izan dut; bederatzi 
egunerako erreserba bost egu-
nera murriztu dute Bartzelona-
tik datozen bezero batzuek. Esan 
didatenez, ezegonkortasuna eta 
hemen aurki dezaketen egoera 
izan dira arrazoi nagusiak". 

Bezeroek euren jatorrizko he-
rrietan duten egoerak ere kan-
tzelazio horiek behartu dituela 
azaldu dute Jausoro ostatuko 
arduradunek: "Abuztuan etor-
tzekoa zen familia baten jato-
rrizko herrian agerraldi bat izan 
dela eta bertatik irten ezinda 
daudela esanez deitu zuten au-
rrekoan, eta, hortaz, ez dutela 
etortzerik izango". 

Egun bakarrean, 23 kantzelazio
Biteri hiribidean kokatuta dagoen 
Arrasate Hotelean bizi duten 
egoera "zaila" dela azaldu dute. 
Atzo bertan, bezero ezberdinen 
artean, 23 erreserba geratu ziren 
bertan behera, eguerdia aurre-
tik. Azaldu dutenez, alarma 
egoerak iraun zuen bitartean 
erreserba asko utzi zituzten 
bertan behera bezeroek, baina, 
azken hilabeteetan egoerak eta 
erreserbek apur bat hobera egin-
go zutela zirudien arren, biru-
saren agerraldi berriek bezeroen 
artean "ziurgabetasuna" eragin 
dute: "Ia beteta genuen aurten-
go uztail eta abuztua, baina 
erreserbak bertan behera uzten 
doaz bezeroak eta ez dakigu nola 
joango den denboraldia. Iaz, data 
hauetan, %95eko okupazioa izan 
genuen; aurten, %30era iritsiz 
gero, pozik".

Turista talde bat Oñatiko Arrikrutz kobetan bisita gidatua egiten, maskara jantzita dutela. GOIENA

Uda sasoi berezia 
aurten ostatuetan
bailarako herritar askok kanpoan igaro ohi dituzte urtero udako oporrak; batez ere, 
abuztuan; era berean, ugari izaten dira Debagoiena bisitatzera etortzen direnak. 
aurten, baina, erreserba "ezegonkorrak" nagusi direla azaldu dute bertako ostatuetan 

"EZ DUGU KONTSULTA 
ASKORIK IZAN; 
HORTAZ, ITXITA 
JARRAITZEN DUGU"
aRaMaioko uXaRtE NEkazaL tuRiSMoa

"IAZ, %95EKO 
OKUPAZIOA GENUEN; 
AURTEN, %30ERA 
IRITSIZ GERO, POZIK"
aRRaSatEko aRRaSatE HotELa
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Ekainaren 20an, 10 urte bete dira 
Eusko Alkartasunak eta ezker 
abertzaleak elkarlanerako estra-
tegia hitzartu zutela. Batasun 
horrek emandakoez, alderdiaz 
eta azken hauteskundeez dihar-
du duela urtebetera arte EAko 
idazkari nagusi izandakoak. 
Epaitegiek atzera bota dute EAko 
korronte kritikoak primarioen pro-
zesuari jarritako salaketa. Ze deri-
tzozu? 
Logikoa iruditzen zait epaia. 
Edozein erakunde, baita alderdi 
politikoak ere, estatutuen baitan 
egituratzen dira. Baina badira 
beste lege batzuk estatutuak 
gainditzen dituztenak; datuen 
babeserako legea, esaterako. Hori 
izan da alderdiko bi korronteen 
arteko eztabaida. Alderdiko bu-
ruei eman diete arrazoia epaileek. 
Eba Blanco idazkari nagusi izatea-
ri zilegitasun osoa ematen diozu?
Lehendik ere bazuen, baina orain, 
epaileen berme guztiarekin.
Zenbateraino egin diote kalte alder-
diari barruko eztabaidek eta ageri-
ko desadostasun horiek?
Kalte handia. Jende arruntari 
ez dio bi piper inporta. Halako 
liskarrek zalantza sortzen dute 
jendearengan. Etxe barrua go-
bernatzeko gauza ez bazara, nola 
gobernatu behar duzu Herria? 
Formez harago, eztabaida politikoa 
alderdiaren norabide estrategikoa-
ren gainekoa da. 
Bai. Badira ikuspuntu ezberdinak. 
Uste dugu euskal gizarteak es-
katzen duela konpromiso han-
diagoa alderdien partetik gizar-
tearekiko eta ez horrenbeste 
markekiko. Iraganari begiratu 
baino gehiago aurrera begiratu 
behar da. Uste dut bidea dela 
EH Bildu indartzea. Beste hautuak 
ez luke hori ekarriko. 
Zauriak utz ditzakete alderdian ikas-
mika horiek?
34 urte egin behar ditu EAk aur-
ten. Izan ditugu zatiketa ageri-
koak. Baina gaitasuna izan dugu 
ezberdintasunak gainditzeko eta 
aurrera egiteko. Duela 10-11 urte 
hasitako bidea ari da fruituak 
ematen. 
10 urte bete berri dira EAk eta ezker 
abertzale ortodoxoak elkarlanerako 
hitzarmena sinatu zenutela. Orduan 
hasitako bideak arrazoi eman dizue?
Uste dut baietz. EAko idazkari 
nagusi izateko aukera eman zi-
datenean, lehenetsi nuen Herria-
ri begira jartzea. Egoera tamal-
garria zen. Aukera politiko bat 
legez kanporatua. Horren ondo-
rioz, Eusko Legebiltzarrean 

gehiengo faltsu bat eta handik 
eratorritako Gobernu bat. Nafa-
rroan eta EAEn, interes espai-
nolak lehenesten zituzten gober-
nuak. Soilik bost legebiltzarkide 
independentista Legebiltzarrean, 
EAko bakarra eta Aralarko lau-
rak. Ezker abertzalean eztabaidan 
ari ziren beste bide bat hartzeko, 
Bateragune auzikoak atxilotu 
zituzten… Testuinguru hartan, 
apustu politiko sendoa egin ge-
nuen ezker abertzalearekin. 
Ondorioz, 10 urteren ostean, bai 
Euskal Herriaren Iparraldean 
eta baita Hegoaldean ere EH 
Bildu eragile politiko oso inpor-
tantea da. 
Ze irabazi du EAk jeltzaleengandik 
urrundu eta ezker abertzalerantz 
hurbilduz?
1986an, 13 legebiltzarkide genituen 
Gasteizen, Donostiako Belodro-
moa goraino betetzeko gaitasuna 
geneukan… Nostalgiko jarriz 
gero… EAren orduko argazkia 
eta egungoa ez dira igualak. Bai-
na alderdia ez da helburua. Tres-
na da. 1986an, EAJrengandik 
zatitu ginenean, eta gaur egun 
horrela pentsatzen dut. EAk lor-
tu du tresna eraginkorra izatea 
Herriaren eraldakuntzarako. 
Egia da duela 10 urte EAk bere 
eraginkortasuna galduta zuela, 
baina baita ezker abertzaleak 
ere. Oso kultura politiko ezber-
dineko pertsonak batu ginen, 
erabiltzen genuen jerga politikoa 
ere oso ezberdina zen, eta prak-
tikoak izan ginen, helburuak 
lehenetsiz. 

Zenbateraino igartzen da EAren 
eragina koalizioan?
Ezker abertzaleko kultura poli-
tikotik zetorren hainbatek esan 
dit gaur egun sozialdemokrazia 
aurreratu bat dela benetako iraul-
tza. EH Bildu ildo horretan ikus-
ten dut. Ikusi besterik ez dago 
duela 10 urte zein zen EAren 
mezua edo posizio ideologikoa 
eta zein zen ezker abertzalearena, 
eta gaur egun zein den EH Bil-
durena. Ez da EAren mezua. Egia 
da. Baina lortu dugu denen me-
zuak aintzat hartuta helburu eta 
politika eraginkorrak egitea. 
Ze iruditu zaizkizu azken hautes-
kundeetako emaitzak?
Gazi-gozoak izan dira. 2016ko 
hauteskundeekiko hiru legebil-
tzarkide gehiago lortu ditugu. 
Eta alderdi politiko bakarra izan 
gara boto kopuruan igo dena. 
Sekulako emaitzak izan dira. 
Baina, era berean, beste hiru 
legebiltzarkide izateko 1.800 bo-
totara geratu gara. Hiru lurral-
deetan. Bereziki, Araban eta 
Bizkaian. 
Ezingo da egin ezkerreko gobernu-
rik, Elkarrekin Podemos-IUk eskatzen 
zuen moduan…
Ezin genezake tranparik egin. 
Besteak beste, PSE-EE ez dagoe-
lako ideia horretan; oso eroso 
dago oraingo egoeran. Bere ga-
raian, Ramon Jauregi [PSE-EE] 
Jose Antonio Ardantzaren [EAJ] 
itzalpean egon zen eta hutsegite 
hura errepikatzen ari dira orain. 
Arrasaten, zure herrian, EH Bildu da 
lehen indarra. Ze irakurketa egiten 
duzu?
Uste dut joera bat erakusten due-
la. Ez bakarrik Arrasaten. Ari 
gara konfiantza berreskuratzen. 
2015ean galdu genituen udal piloa. 
Orduan entzun genion Herriari 
eta aintzat hartu genuen hark 
esandakoa. Ikasgai ona da, ba-
tzuetan, herritarren konfiantza 
galtzea. Uste dut bagabiltzala 
berreskuratzen konfiantza hori.
Zerk egin zuen huts herritarren kon-
fiantza galtzeko?
Gobernuan zaudenean, edozein 
erabaki hartzen duzula ere, he-
rriarekin bat datorrena izan behar 
da. Hori lortzen ez baduzu, era-
bakia, ustez, Herriarendako ona 
izanda ere, ez da lortuko helburua. 
Hobe da geratu, pedagogia egin, 
eta denek batera hartzea eraba-
kiak. Gainera, 2011n, Bilduren 
errealitatea gaur egungoaren oso 
bestelakoa zen. EAk, Alternatibak 
eta independente batzuek osatu-
tako azken orduko koalizioa izan 
zen Bildu. Ez zeukan egitura Pello Urizar, oraingo astean Goienaren egoitzan, Arrasaten. ENEKO AZKARATE LASPIUR

"Bidea EH Bildu 
indartzea da, 
iraganari begira 
egon barik"
PELLO URIZAR EuSko aLkaRtaSuNEko iDazkaRi NaguSi oHia
Ekainean urtea bete da Pello urizarrek (arrasate, 1968) Ea alderdiko idazkari nagusi 
izateari utzi ziola, dimisioa eman ostean. alderdia eta EH bildu koalizioa ditu berbagai
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propiorik. Ezta erakunde han-
dietako esperientziarik ere.
Gaur egungo Jaurlaritza indartuta 
atera da, batez ere hauteskundeen 
irabazle izan den EAJ?
Ez. Egia da EAJ izan dela ira-
bazle eta PSE-EErekin goberna-
tuz gero erabateko gehiengoa 
luketela. Bestetik, pena ematen 
dit aurreko legealdian autogo-
bernu ponentziak aurrera egin 
ez izanak. EAJko sektore batek 
nahi zuen, Joseba Egibarrek, 
esaterako, baina beste batek ez. 
EAJk eta EH Bilduk azken urteetako 
emaitzarik onenak lortu dituzte hau-
teskunde hauetan, justu, autogober-
nuaren edota subiranotasunaren 
gaia gutxien aipatu denean. Bi indar 
abertzaleen profil moderatuenak 
saria izan du?
Gizarte normalizatu baten ba-
geunde, Estatua duen nazio bat 
izango bagina, ekinbide sozialak 
hartu beharko luke protagonis-
moa. Alde soziala identitarioaren 
gainetik. Baina ez gaude egoera 
horretan. COVID-19aren alarma 
egoerak erakutsi digu hori. 
EAJk jaso ditu PPrenak izan ziren 
botoak eta EH Bilduk Elkarrekin Po-
demos-IUrenak izandakoak? 
Bai. Duela lauzpabost urte, Po-
demosek ilusioa sortu zuen eta 
boto asko jaso zituen. Orain gal-
du dituenak. Bestetik, EAJk se-
gitu du Azkunak Bilbon erakutsi 
zion bidea. 
EAJren nagusitasunari alternatiba-
rik ikusten diozu EAEn edo Eusko 
Jaurlaritzan? 
Bai. EH Bildu izango da. Hemen-
dik lau urtera, zortzi urtera…
Bakarrik ezingo da izan, ala?
EAJ ere ez doa inora bakarrik.
Ikusten duzu EH Bildu PSE-EErekin?
Orain ez. Baina [Jesus] Egigure-
nek eta [Arnaldo] Otegik eraku-
tsi zuten elkarrekin ari gaitez-
keela. 2011n, Foru Aldundian, 
lehen akordio fiskala PSE-EEre-
kin egin genuen.

"GERATU GARA BESTE 
3 ORDEZKARI IZATEKO 
1.800 BOTORA"

"BATZUETAN, IKASGAI 
ONA DA HERRITARREN 
KONFIANTZA GALTZEA"

"EH BILDU IZANGO DA 
ALTERNATIBA 
ETORKIZUNEAN" 

Maialen Santos aRRaSatE
Mondragon Korporazioaren 
2020ko Kongresua eguaztenean 
egin zuten, telematikoki. Koo-
peratiba guztien ordezkariak –
guztira, 650 konpromisario– zeu-
den parte-hartzera deituta, eta 
Javier Goienetxea kongresuko 
lehendakaria pandemia  gertu-
tik bizi izan dutenei zuzendu 
zitzaien lehenbizi: "Besarkada 
bat eta gure elkartasuna luzatu 
nahi diet guztiei. Ezin dugu 
ahaztu zenbaki handien atzean 
dauden familien mina eta atse-
kabea". 

Ibilbide orriaren onarpena
Bi txosten aurkeztu eta onartze-
ko ere baliatu zuten kongresua. 
Lehenengoari dagokionez, Mon-
dragonek hurrengo laurtekora-
ko ibilbide orria ezarri zuen,  
honako hau izanik erronka: 
"Posizionamendua hobetzea, 
lehiakortasunean, lankidetzan 
eta malgutasunean irabazteko 
aldaketa disruptiboen aurrean".
Hori lortzeko, zazpi ardatz es-
trategiko garatzeko "konpromi-
soa" agertu zuten; horien artean, 
nortasun kooperatiboa eta ta-
lentua garatu eta erakartzea. 
Horren harira, Iñigo Ucin Kor-
porazioaren Kontseilu Oroko-
rreko lehendakariak zera adie-
razi zuen: "Kooperatiba mugi-

mendu gisa dugun izaera eta 
etorkizunak lehiakorragoak 
izateko eskatzen diguna batzen 
dituzten zutabe batzuk ezartzen 
dira. Aldaketa gero eta bizko-
rragoa da, eta horrek esan nahi 
du mehatxuak eta aukerak egon-
go direla gure kooperatibentzat".

Bigarren txostenean, misioaren 
egokitzapenean, Mondragonek 
iraunkortasunarekiko duen 
"konpromisoa" jasotzen da. "Era-
gile aktiboa da gizarte iraunkor 
baterantz, sozialki eta inguru-
menaren aldetik, eta hurrengo 
belaunaldientzako legatuarekin 

konprometitua", azaldu zuen 
Ucinek.

Kooperatibista ohiak gogoan
Kongresuan, Jose Mari Ormae-
txea eta Alfonso Gorroñogoitia 
Kooperatiba Esperientziaren 
sortzaileei omenaldia egin zieten, 
biak iaz hil baitziren. Kongre-
suko lehendakariak adierazi 
zuenez, "bi gizon zintzo, langile 
eta eskuzabal izan ziren", proiek-
tu kooperatiboari "dena" eman 
ziotenak. Merezitako "erreko-
nozimendu beroa" egiteko apro-
betxatu zuten kongresua.

Mondragon Korporazioko Batzorde Iraunkorreko ordezkariak. MONDRAGON

Laurtekorako bide orria 
ezarri du Mondragonek
Mondragon korporazioa osatzen duten kooperatibetako ordezkariak asteon bildu dira 
–telematikoki–. batetik, 2021tik 2024ra arteko ibilbide orria zehaztu dute; bestetik, 
Mondragonek iraunkortasunarekiko duen "konpromisoa" berretsi dute kongresuan

M.S. aRRaSatE
Izan Bidea dinamikaren baitan, 
bizikleta martxa egingo dute 
bihar, Basauriko espetxetik 
abiatuta –09:00etan–. Bilbora 
iristea izango da helburua, "pre-
soen eta iheslarien auziari behin 

betiko aterabidea emateko". 
Arrasateko Sareko kide Premin 
San Pedrok azaldu duenez, "mar-
txa nazionala" izango da, eta 
zenbait debagoiendarrek hartu-
ko dute parte horretan. Martxa-
ren hasierara joateko autoak 

antolatzen ari dira, eta, beraz, 
joan nahi duenak Sareren web-
gunean eman behar du izena; 
beranduenez, gaur.

Mugikorrerako aplikazioa 
Izan bidea lelopean egingo di-
tuzten kilometroak zenbatzen 
joateko, izen bera daraman mu-
gikorrerako aplikazio bat sortu 
dute. Hala, edozein pertsona edo 
elkartek izena eman dezakete, 
kilometroak gehitzeko. "Euskal 
Herriak dituen herritar kopurua 
egin gura ditugu kilometrotan: 

3.127.326, hain zuzen", azaldu 
dute Saretik.

Ekintza ugari
Maiatzaren 29an dinamika aur-
keztu zutenetik ekintza ugari 
eraman dituzte aurrera, Deba-
goienean. Besteak beste, uztai-
laren 18an Aloñara igoera egin 
zuten bizikletan; eta 19an, bes-
talde, Arrasateri bira eman 
zioten, presoen eta iheslarien 
alde. Arrasateko Sarek aurre-
ratu du irailetik aurrera ekintza 
ugari antolatuko dituztela.

Bidea egiteko bizikleta martxa  
presoen aldeko ekimenean
izan bidea dinamikari jarraiki, basauritik bilbora joango 
dira bihar. gaur eman daiteke izena, Sareren webgunean

UNEDek garatu duen AVEX 
plataformari esker, 200.000 ikas-
le inguruk azterketak online 
egin ahal izan dituzte "zorroz-
tasun eta kalitate berme osoz", 
Bertatik azaldu dutenez, era 
horretan, "konponbide bat" lor-
tu da ebaluazioa aurrez aurre 
egiteko ezintasunaren aurrean.

Bestalde, datorren ikasturtera 
begira matrikulazio epea zaba-
lik dago. Jakintza-arlo guztieta-
ko unibertsitate-ikasketa ofizia-
lak eskaintzen dituzte: 28 gradu, 
11 gradu konbinatu, 79 master 
eta 19 doktorego-programa. Ho-
rretaz gain, Unibertsitatera 
sartzeko ikastaroa ere eskaintzen 
dute; 25 eta 45 urtez gorakoentzat. 
Euskaraz egin daiteke, gainera.

UNED Bergarako 
matrikulazio epea 
zabalik dago

Zaldibarko zabortegia kudeatzen 
duen Verter Recyclingeko Juan 
Ignacio Barinaga, Juan Etxeba-
rria eta Arrate Bilbao atxilotu  
dituzte asteon. Horren harira, 
Zaldibar Argitu plataformak 
azaldu du "berandu arren" berri 
on gisa hartu dituztela. Halere, 
nabarmendu dute enpresaren 
auzian "erantzukizun pribatuak 
eta publikoak" daudela, eta, be-
raz, urratsak "egiteke" daudela. 
Horretaz gain, Ingurumen Sai-
leko kide izan den Iñaki Arrio-
la Jaurlaritzaren parte izan ez 
dadin eskatu dute: "Ez zituelako 
eginbeharrak egoki bete". Lan-
gileen segurtasunaren ardura 
"erakunde publikoek" izan de-
zaten ere eskatu dute.

Atxiloketak "berri 
ontzat" hartu ditu 
Zaldibar Argituk
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Argi dago bizi garen garaiari dagokionez buru beste aburu 
dagoela. Bueno, gai honi, eta beste guztiei buruz. Lasai, ez 
irakurri edo ez pentsa. Zu zeu, libre. Kaiola erraldoi baten 
bada ere.

Gai bakoitzak egun bat, eta planetan bizi den 
biztanleriarena uztailaren 11n izan da. Egun hartan adierazi 
zuten ikerlariek ez dugula munduan 10.000 milioi biztanleko 
langa igaroko, arazoak arazo. Hori 2064rako izango da. 
Ordurako mundua, batez beste, lau gradu beroago egongo 
da.

Biztanleria dinamiken azterketa ekologiaren ardatz 
nagusienetako bat da. Konplexutasun handiko esparrua 
izanda, badaude oso erraz ulertzen diren adibideak.

Ipar Amerikako Superior lakuan dago Royale uhartea. 
80ko hamarkadan, ikerlariak bertako altzeen eta otsoen 

biztanleria ikertzen hasi 
ziren, bai eta ohartu ere 
zerbait gaizki zebilela. 
Negu epelen ondorioz 
lakua izoztu ez, eta altze 
berrien iritsiera gabe 
uharteko otsoek altze 
gehienak jan zituzten. 
Altzeak urritu ahala, otso 

gutxiago zegoen uhartean. Baina ezin zirenez uharte 
kanpoko taldeekin nahasi, endogamia arazoengatik ia 
desagertu egin ziren, eta ondoren altzeen biztanleriaren 
gorakada nabarmena eragin. Biztanleria dinamikak ikertu 
ondoren, Royale uharteko kudeatzaileen erabakia izan zen 
otsoen mugimendua modu artifizialean laguntzea.

Garaiotan, gizakiok gara altzea eta ditxosozko birusa 
otsoa. Ez zaitez harritu, eredu berdintsuak erabiliz ikertzen 
gaituzte epidemiologoek. Gizakiak 200.000 urte behar izan 
ditu mila miloi izateko, 200 urte 7 mila miloi izateko. Honi 
gehitu iezaiozu daukagun mugikortasun bortitza, eta 
horrelako bizkarroi baten lana asko erraztuko dugu. 

Dinamika ekologikoen ikuspuntutik, bizitzen ari garena 
gertatu beharrekoen barruan dago. 

Pentsatzekoa dena da, COVID-19a modu artifizialean 
gaindituko den bezala, gure desoreka honen jatorrian zer 
dagoen.

Ez irakurri,  
ez pentsa

zabaLik

IÑAKI ETXEBESTE

IKERLARIEK ADIERAZI 
DUTE MUNDUAN EZ 
DUGULA 10.000 MILIOI 
BIZTANLEKO LANGA 
IGAROKO

Batuaren arerioak

ARANTXA URRETABIZKAIA
'ttaP-'-EN aRgitaRatua

Berri harrigarria heldu zaigu 
egunotan, hauteskunde 
kanpainaren barruan: 
Vox-eko buruzagi den Ortega 
Smith jaunari ez zaio euskara 
batua gustatzen. 

Zergatik ere esan digu, 
asmatua delako, euskaraz 
hitz eginda ere hainbat 
herrixkatako biztanleek ez 
zutelako elkar ulertzen.

Utz dezagun aparte nola ez 
duen gustuko ezagutzen ez 
duen zerbait. 

Horixe egiten dute haurrek 
eta hainbat helduk dastatu ez 
duten jaki bat gustatzen ez 
zaiela esaterakoan. 

Baina onartu behar dugu 
Ortega Smithek 
plazaratutako informazioa 
ezaguna zaigula.

Mende erdia joan da 
euskara batua sortu zenetik 
eta hasierako urte mingarri 
haietan hamaika aldiz  
entzun genuen estandar 
berria ez zela benetakoa, 
asmatua baizik, ez zela 
jatorra. 

Gehiago ere entzun eta 
irakurri genuen, batua 
komunistek asmatutako 
gailua zela. 

Eskuin politiko eta 
kulturala ez zen fin ibili 
garai haietan, oraindik hori 
aitortu ez badu ere. 

Vox-eko buruzagia ez da 
hain urruti joan. Ez zaio 

batua gustatzen, baina jakin 
ba omen daki hori gabe nekez 
ulertzen dutela elkar 
herrixka baten edo bestearen 
herritarrek. 

Ondorioztatu dezakegu hori 
dela nahi lukeena, 
euskaldunok elkar ez 
ulertzea. Total, zertarako 
balio du hizkuntza batek edo 
euskalki batek elkar 
ulertzeko ez bada.

Euskara batuak etxean 
bertan duen hainbat areriori 
kanpotar bat gehitu zaio. 
Ortega Smith jauna itzuli da 
etxera honezkero eta ez da 
hurrengo hauteskundeak 
gertatu arte itzuliko.

Euskara batuak dituen 
arerio gehienek, berriz, 
hemen jarraitzen dute.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz
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Arantzazuri 
buruzko saio 
berezia grabatzen
Pello Zabala eta Arantzazu 
Gaur Fundazioa Arantzazuri 
buruzko saio berezia 
grabatzen dabiltza ETBrako. 
Hasiera batean, asmoa da 
irailaren hasieran eskaintzea. 
"Arantzazuko Amaren 
egunean gura dute eskaini", 
basilikaren lehen harria jarri 
zutela 70 urte betetzen 
direlako aurten. Hiru 
egunetan egon dira 
grabaketak egiten, joan den 
astean, basilikan bertan, 
kriptan, Arantzazu 
kanpoaldean... Eta 
berregiteak ere egin dituzte, 
Oteizarena…

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Autobideko luizia 
konponduta eta 
bidea zabalik

2015-07-23

Eibar-Gasteiz autobideko 
Eskoriatzako zatiko errepidea 
bi noranzkoetan ireki zuten. 
Horrenbestez, martxoaren 
13tik luizi baten ondorioz 
hasiera baten itxi eta gerora 
bypass batekin lau hilabetez 
jardun ostean, normal 
zirkulatu ahal izan zen. Eta 
udako oporretako ibilgailuen 
joan-etorri handia hobeto 
kudeatu. Lanek, dena den, 
jarraitu zuten beste hilabete 
batzuetan, erabateko 
normaltasuna berreskuratu 
arte. 

Uxue Igarza Loiola aRRaSatE
Josu Urrutia Mundukideko 
zuzendaria da. Fundazioa 
1999an sortu zuten 
Debagoieneko GKEetako 
kideek, eta egun, 
eskualdearen "garapen eta 
indartze sozioekonomikoa" 
lortzeko lanean dihardute. 
Urrutiaren esanetan, 
lankidetza eta kooperazioa 
izan dute beti ardatz, eta 
horren erakusle da eratu 
berri den Gipuzkoako 
kooperazio mahaian duten 
partaidetza. 
Zertarako eratu da Gipuzkoako 
kooperazio mahaia? 
Beste hainbat erakundetan 
dauden lankidetza mahaien 
ideia jarraituz, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak ere 
kooperazio mahaia sortzea 
erabaki du. Helburua, batez 
ere, lurraldeko eragileen 
artean lankidetza sustatzea 
–eta hori gizarteratzea– da. 
Gure artean harremanak 
sortu eta sendotu behar 
ditugu, kooperatibismoaren 
zentzua indartzeko. Egia esan, 

nahiko ohikoa da halako 
espazioak sortzea eragile 
askotarikoak batzeko eta 
elkarrekin lan egiteko. 
Gainera, horretan datza 
Mundukideren filosofia ere.
Nortzuek osatzen duzue mahaia? 

Kasu honetan, foru 
diputatuak, GKEak eta 
bestelako eragileak –
komunikabideak eta 
unibertsitateak, esaterako–
gaude mahaian.
Hasi zarete lanean dagoeneko? 

Bai; astelehenean izan genuen 
lehenengo bilera, eta 
aurkezpena egiteko baliatu 
genuen. Hurrengoa irailean 
izango da, eta lan-ildoak 
zehazten hastea da asmoa.
Nola egingo duzue hori? 
Alde batetik, Foru Aldundia 
plan estrategikoa diseinatzen 
ari da, eta, bestetik, 
lantaldeak sortuko ditugu, 
erronka desberdinei aurre 
egiteko. Guztira, dekretuan 20 
bat helburu jarri ziren, baina 
nahiko orokorrak dira, eta 
horiek zehazteari ekingo 
diogu. Halere, funtsezkoena 
eragileon artean harreman 
berriak sortzea da, eta 
bestelako kolektiboek 
GKEekin batera lan egitea.
Gaia aldatuta, baina 
elkarlanarekin jarraituz, David 
Zurutuza futbolariak enkante 
solidarioa egingo du 
Mundukiderekin, ezta? 
Bai; Zurutuza Mundukideko 
bazkide izateaz gain, beti egon 
da Fundaziotik oso gertu; 
batez ere, gure balioekin bat 
egiten duelako eta lankidetza 
eredua atsegin duelako. 
2015ean, bazkideak 
erakartzeko Batu taupadara  
kanpaina egin zuen; bi urte 
geroago, Lagundu irabazten 
Mozambikeko programaren 
aldeko SMS kanpainara batu 
zen, beste euskal kirolari 
askok egin zuen bezalaxe.

Eta oraingoan? 
Talde txuri-urdinari agur 
esatearekin batera, 
Mundukideren elkartasun 
programekin bat egin du 
Zurutuzak. Ebay 
Solidarioaren bitartez, hilaren 
28ra arte, bere kirol ibilbideko 
artikulu preziatu batzuk 
jarriko ditu enkantean –
kamiseta eta botak, erlojua, 
sarrerak, gonbidapenak...– eta 
lortutako dirua fundazioaren 
programetara bideratuko du.
Laguntza handia izango da... 
Garrantzitsua da bizi dugun 
egoera desorekatu honetan 
David bezalako pertsonek 
laguntza eskaintzea. 
Lortutako diruak abian 
ditugun proiektuekin 
jarraitzeko aukera emango 
digu, eta Mundukideren lana 
gizarteratzeko aukera ere 
zabaltzen digu. 
Egoera zaildu egin da orain? 
Horrelako egoera estuan, 
gurea bezalako gizarte bat 
sufritzen ari bada, pentsa gu 
baino egoera okerragoan bizi 
direnen egunerokoa nolakoa 
izango den! Gerrak, 
indarkeria edota gosea dira 
haien ardurak, pandemiaz 
gain. Guk gure aldetik ahal 
dugun guztia egingo dugu, 
orain arte bezala, elkartasun 
zubia eten ez dadin. 
Lankidetzarekin ziur denok 
indartuko garela. 

Josu Urrutia Mundukide fundazioaren bulegoan.  MUNDUKIDE

"Lankidetza da Gipuzkoako 
kooperazio mahairen xedea"
JOSU URRUTIA MuNDukiDE FuNDazioko zuzENDaRia 

bERbagai

Hau bE baDogu!

Udako oporrak izan dituzte 
hizpide hainbat eta hainbat 
erabiltzailek sare sozialetan:

@joxe: "Orduan zer, 
abuztuko oporrak baztertzen 
joan gaitezke ala zer?".

@eguenima: "Oporrak 
bertan behera? Km 0, hau da, 
balkoia? Edo leiho-muturra?".

@zabalerabegira: "Oporrak 
beti motzegiak direla esanda 
dago?".

@tipulatxa: "Oporrak.
Txiolandian etena. Irailera 
arte!".

@arratibelmai: "Ezer ez da 
betiko; oporrak ere ez".

@txurio: "Bi aste eta 
oporrak. Konfinamenduan 
pasa beharko ote ditut?".

Koronabirus garaiko 
oporrak 
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Eskerrik asko!

MIKEL ERRASTI LEGAZPIA
ESkoRiatza

Lerro hauen bitartez, orain 
dela gutxi gaixotasun baten 
ondorioz hil den anaia Javiri 
lagundu dion jende guztia 
publikoki eskertu nahi nuke.

Eskerrak eman kalean zein 
tanatorioan doluminak eman 
dizkidazuen guztiei, batzuk 
hitz goxoak esanaz, beste 
batzuk errespetuz beteriko 
begirada isil baina 
sentikorrengatik.

Esker bereziak Javi 
errespetatu, bere bizitzaren 
partaide izan eta bizitza 
eramangarriagoa egiten 
lagundu diozuen pertsona 
guztiei.

Bukatzeko, azpimarratzea 
Javi poliki-poliki itzaltzen 
joan zela, baina aukeratutako 
bidea eginez, bere etxean 
zegoela, sufritu gabe eta berak 
horrenbeste maite zuen 80ko 
hamarkadako musika 
entzunaz eta ia azken egunera 
arte horrenbeste lasaitzen 
zuen zigarroak erreaz.

Eskerrik asko denei, 
bihotzez.

Osakidetzako langileei!

PITER ENCINAS
RoSaREN SENitaRtEkoEN izENEaN

aRRaSatE

Joan den ekainaren 23an, 
gure ama erori egin zen bere 
etxean, eta, horren ondorioz, 
mokorra eta eskumuturra 
hautsi zituen. Larrialdiko 
ebakuntza egin ondoren, 13 
egun eman ditu Arrasateko 
ospitalean, eta 11 egun 

Eibarkoan. Osakidetzako alde 
onena langileak direla 
erakutsi digu COVID-19ak. 
Gure amak bi ospitaleetan 
egindako egonaldiak zuzenean 
baieztatu digu horrela dela. 
Horregatik, benetan eskertu 
nahi dizuegu zuen 
profesionaltasuna, baina, 
batez ere, zuen humanismoa. 
Mila esker.

Ongi etorri, Mamadu

PELLO MARTIN GORROTXATEGI
oÑati

Uztailaren 10a emozio eta 
pozez beteriko eguna izan 
zen: Aita Mari itsasontzia 
Pasai Donibaneko portura 
iritsi zen.

Nire lagun Mamadu ere 
bertan zegoen. Duela urtebete 
baino gehiago bere 
herrialdeko, Ginea 
Konakryko, indarkeria eta 
miseriatik ihes egin zuen 
migratzaile gaztea. 
Marinelekin eta 
kapitainarekin egon zen, eta 
itsasontzia barrutik ezagutu 
zuen. 

Horren ondoren, Mamaduk 
eta biok Zumaian bazkaldu 
genuen, eta Jose Maria Zubia 
Aita Mari-ren istorioa 
ezagutu zuen. Zumaiako 
itsasgizonak, naufragio 
batean laguntzen zebilela, 
bizia galdu zuen, eta Aita 
Mari itsasontziak bere izena 
darama. 

Mamadu Dalhi 21 urteko 
mutiko gazteak oinez egin 
zuen bidaia, Mali, Aljeria eta 
Maroko pausoz pauso 
zeharkatuz, 06:00etatik 22:00ak 
arte saio luzeak eginez. 
Mendian barrena ibiltzen zen, 
gobernuak gutxiago 
kontrolatzen zuen tokietan. 11 
hilabete igaro zituen horrela, 
egunsentian Marokora 
itsasora salto egin zuen arte. 
Almeriako kostaldean 
Gurutze Gorriaren itsasontzi 
batek hartu zuen. Honi esker, 
zorionez, penintsulara iritsi 
zen. 

Egunero gogor 
borrokatzen jarraituko 
duela dio. Ikasketak burutu 
eta prestakuntza profesional 

batean murgiltzea da bere 
helburu nagusia. Mutil 
jakintsua da, eta bere 
berezitasunetik baliozko 
gauza asko erakutsiko digu. 

Mamaduren bidaiak eta 
Aita Mari eta Alan Kurdi 
itsasontzien bidaiek geroz 
eta antzekotasun handiagoa 
dute. Duela gutxi jakin dugu 
Greziako kostaldeko 
guardiek etorkinez betetako 
hainbat gomazko ontzi 
atzeman dituztela Egeon, eta 
itsasontziak eta motorrak 
kaltetu, indargabetu eta 
itsaso erdian utzi dituztela. 
Halaber, Europako 
gobernuek Aita Mari eta 
Alan Kurdi itsasontziak 
blokeatu dituzte, eta zigor 
desproportzionatuak ezarri. 
Uztailaren 21ean, Oceans 
Vikings erreskate 
humanitariotarako 
itsasontzi norvegiarra ere 
erretenitu egin zuen, 
Sizilian, Italiako Kostaldeko 
Guardiak.

Mamadu eta erreskate 
itsasontzi humanitarioak 
balio handiko arrazoiengatik 
borrokatzen dira: 
duintasuna eta bizitzeko 
eskubidea. Eta zaila da 
ulertzea zergatik Europako 
agintariek kausa 
humanitario bati trabak 
jartzen dizkioten.

Espero dugu laster ikustea 
Aita Mari eta besteak beren 
misioetan libre.

No vandons jamais notre 
dignite; horixe dio 
Mamaduren Whatsappeko 
profilak. Aurrera Aita Mari 
eta besteak. Ongi etorri, 
Mamadu.

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

GARBIÑE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna
idatzi zure gutuna eta bidali 

gutunak@goiena.eus helbidera!
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
2020ko Euskaraldirako hama-
bostekoa aurkeztu ostean, he-
rriko ahalik eta entitate gehien 
erakartzeko lanean dihardu 
Arrasateko lantaldeak. 

Jakina denez, Euskaraldiaren 
bigarren edizioak entitateengan 
eta norbanakoengan eragitea 
du helburu. Norbanakoengan 
aurreko aldiko modu bertsuan 
eragingo du edizio berriak; en-
titateek, ordea, ariguneak sortu 
behar dituzte euren egoitzetan. 
Euskaraz lasai jarduteko guneak 
dira horiek, eta barne edo kan-
po ariguneak izan daitezke: 
barnekoak, langileek euren ar-
tean euskaraz egiteko; eta kan-
pokoak, kanpotik datozen lagu-
nek euskaraz lasai hitz egin 
dezaketela jakiteko. 

Langarik gabe
Osteguneko saioak egin aurretik 
25 entitatek eman dute izena, 
eta Arrasateko lantaldearen 
nahia da zifra hori 40tik gertu 
egotea uztaila amaitu orduko 
–irailaren 27ra arte eman deza-
kete izena entitateek–. 

Hala ere, Jokin Etxeberria 
koordinatzaileak azaldu du pan-
demiak entitateengan nola era-
gin duen ikusita, "langarik gabe" 
egingo dutela lan. "COVID-19aren 
eraginez, ia ezin izan dugu kale 

ekitaldirik antolatu, eta hori 
oztopo bat da jendea erakartze-
ko. Badirudi kalean ez badago 
ez dela existitzen. Entitateenga-
na joatea zen gure asmoa hasie-
ran, bisita presentzialen bidez 
Euskaraldi berriaren nondik 

norakoak azaltzeko, baina ez da 
posible izan. Modu telematikoan 
egin ditugu harremanak, baina 
askoz modu hotzagoa da. Horrez 
gain, pandemia garai honetan 
enpresek zeregin asko dituzte, 
eta ez da momenturik egokiena 
horrelako lanketak egiteko". 
Orain arte izena eman duten 
entitateekin minutu bateko ikus-
entzunezkoa plazaratu dute as-
teon, eta Youtubeko kanalean 
dago ikusgai: Olgetan, Resusta, 
Lasagabaster eta Buart loraden-
da dira ageri diren komertzioe-
tako batzuk. 

Gero eta entitate gehiago 
ari dira izena ematen
2020ko Euskaraldiko izen ematea zabalik da, eta jada herriko entitate askok eman 
dute izena. oraindik izenik eman ez dutenak erakartzeko bilera irekiak egin dituzte 
asteon, eta herriko komertzio eta taberna euskaltzaleak animatzea lortu nahi dute

ENTITATEENGANA 
GERTURATZEA ZAILDU 
EGIN DU COVID-19AK, 
BAINA HARRERA ONA 
IZATEN ARI DIRA

X.G. aRRaSatE
87.295 partaideren artean lehen 
geratzea ez da meritu makala. 
Hamar astean, 5.558,92 puntu 
batu ditu; eguneko 79,18 puntu, 
batez beste. Profileko irudiari 
esker, ziur Arrasateko gaztetxe-
ko horma-irudi bat ezagun egin-
go zaiola bati baino gehiagori.  
Ez da meritu makala 87.000 joka-
lariren artean  lehen geratzea. Zo-
rionak! 
Eskerrik asko. Oso pozik nago, 
egia esan. Gutxitan lortu dut 
asteko sailkapenean lehen izatea, 
baina erregulartasunari esker 
denboraldiko lehen postuan 
amaitu dut.  
Meritua, ordea, etxekoekin parte-
katu beharrekoa da, ezta? 
Bai, noski. Ez da nire garaipena 
izan, etxeko guztien lorpena 
baizik. Talde-lanean jokatzen 
dugu, denen artean; hori da gure 
sekretua. 
Zuentzako familia une goxo bat da 
Egunean behin-en jokatzea? 
Hala da. Orokorrean, afalostean 
batzen gara, eta ohitura polita 
bilakatu da guretzat. 
Besteek ere maila aparta dute? 
Izadi lehen asteko irabazlea izan 
zen, Mikelek hainbat astetan 
lortu du puntuaziorik onena... 

Puntuazio altu horiek lortzeko zein 
estrategia erabiltzen duzue? 
Ahalik eta azkarren erantzutea 
funtsezkoa da aurrean egoteko. 
Gure kasuan, bakoitzak bere 
espezialitatea du: batek zenba-
kiak, besteak letra-zopak, besteak 
abestiak edo kultura gaiak... eta, 
horrez gain, zorte on dosi han-
dia eduki behar da. 
Norbaiti irakurri nion 30-40 segun-
dotik behera 10etik 10 lortzen due-
na ez dela jende fidagarria... 
Jende fidagarria gara; etorri eta 
ikusi. Taldean egitea da gakoa, 
ez dago besterik. 

Eider Zumalde. GOIENA

"Ez da nire garaipena izan, 
etxeko guztion lorpena baizik"
EIDER ZUMALDE 'EguNEaN bEHiN'-Eko iRabazLEa
'Ni neu' izenpean, 4. denboraldiko jokalari onena izan da

Arrasateko taldekoak postutxoak 
jartzen ari dira egunotan, 
herritarrei Euskaraldiko 
produktuak erosteko aukera 
emateko. Baserritarren azoka 
eta Udazabaleko kultur ekintzak 
baliatu dituzte horretarako, eta 
aitortu dute salmentak "erritmo 
onean doazela". Hurrengo 
hitzorduak: gaur, Seber Altuben, 
19:30ean; eta hilaren 29an, 
Monterronen, 19:00etan. La Furiak Cordoba y Oro plazan egindako kontzertuan, postutxoa. EUSKARALDIA

Euskaraldiko produktuen salmenta

Zubietan ez labaintzeko tratamendua 
Zerrajerako, Munarko eta Arruenako egurrezko zubiak itxita 
egongo dira hilaren 24an, 27an eta 28an. Sei urteren ostean, ez 
labaintzeko tratamendu bat emango diete, eta, azaldu dutenez, 
lanek 3.333 euroko kostua izango dute. 

36 gazte etxetik joateko, 57.443 euro
Aurten, 40 eskaera jaso ditu Udalak, eta lau ukatu ostean, 36 
gaztek baliatu dute etxetik joateko alokairuen laguntza. 
Aurtengo laguntzak azaroaren 30era arte eska daitezke. 

Arrasateko Sareren udako kanpaina
Argazki kanpaina egin nahi dute. Mendira joatean edo 
bizikletaz ibiltzean sare sozialetan argazkiak partekatzeko dei 
egin dute, #IzanBidea edo #IbiltarienSarea traolak erabiliz; 
bestela, bidali argazkiak sarearrasate@gmail.com helbidera. 

Arrasate monumentala eta industria ondarea
Lehen ibilaldi gidatua zapatuan egingo dute. Herriko Plazatik 
abiatuko dira; 11:00etan euskaraz eta 12:30ean gazteleraz. 
Bigarrena, domekan, 11:00etan eta 12:30ean, Herriko Plazan. 

oHaRRak

Belunek, Emunek, AEK-k eta Arrasate Rugby Taldekoek eman dute izena. A. EUSKARALDIA
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Astelehen eguerdian egindako 
agerraldian eman zuen Gober-
nuak aditzera nolakoa izango 
den Arrasatek 2021tik aurrera 
izango duen TAO sistema (OTA). 
2020ko urtarrilean, zirriborro 
bat plazaratu zuten, eta, ostean, 
hainbat aurkezpen egin zituzten 
herritarrekin eta herriko era-
gileekin. Hala, parte hartze pro-
zesu bat egin zuten herritarren 
ekarpenak jasotzeko, eta, ostean, 
ausaz aukeratutako herritar 
talde murriztu batekin lanketa 
egin zuten, ekarpen horiek guz-
tiak, ahal zen heinean, sisteman 
txertatzeko. Guztira, 420 ekarpen 
inguru jaso ziren eta horiek 
zortzi multzo nagusitan banatu 
zituzten. Herritarren interesak 
eta proposamen nagusien bide-
ragarritasuna aztertu ostean, 
astelehenean –komunikabideei– 

eta eguaztenean –herritarrei– 
eman zituzten aditzera sistemak 
izango dituen berritasunak.

TAO gune berriak 
Herritarrek hala eskatuta, TAO 
guneak ezarriko dituzte Gelma-
ko etxebizitzetan eta Aldain. 
Ospitale inguruan, aldiz, gune 
batzuetan bai eta beste batzuetan 
ez. Ospitale zerbitzuarekin lo-
tutako interes kontrajarriak 
ikusita hartu dute erabakia: 

"Alde batetik, bertako bizila-
gunek egin dute TAO gunea 
jartzeko eskaria; beldur ziren 
egun osorako aparkalekua behar 
zutenek bertan aparkatuko zu-
tela. Horrez gain, ospitalekoa 
errotazioa behar duen gunea da, 
sartu-irten azkarrak egitera 
jende asko joaten baita. Baina, 
beste alde batetik, egun osorako 
aparkalekuak egoteko eskariak 

zeuden, batez ere, ospitalera 
egun osorako zaintzak egitera 
doazenenak, bertara lanera doa-
zenenenak... Hori guztia ikusita, 
erdibideko soluzio baten alde 
egin dugu, kale batzuetan TAO 
jarriz eta beste batzuetan ez", 
azaldu du Aztiker enpresako 
Susana Martinezek.

Nafarroa etorbidean, ospitale 
aurreko aparkaleku gutxi ba-
tzuetan TAO urdina jarriko dute 
–hiru ordu, asko jota–, baita 
udaltzainen egoitza ostean dau-
den aparkalekuetan. Gelma gu-

nean, Aldain eta Etxe Txikiak 
kalean egoiliarrentzako aparka-
lekuak jarriko dituzte, nagusiki. 
Salbuespen bakarra Deba etor-
bidea eta Martxoaren 8a kalea 
izango dira, non aparkaleku 
urdinak jarriko dituzten. 

Azaldu dutenez, ausazko tal-
deak argi zuen TAO sistema 
ezin zela herri osora zabaldu. 
"Bazeuden halako eskariak, bai-
na ulertuta herri osoan ez da-
goela trafiko eta aparkaleku 
dentsitate bera erabaki zuten 
herri osora ez zabaltzea".

Egoiliar izateko baldintzak 
Egoiliar txartela baliatzeko, au-
toa eta jabea Arrasateko TAO 
gune baten erroldatuta egotea 
derrigorrezkoa izango da. Txar-
tela eskuratzeko aukera Arra-
saten erroldatutakoei soilik 
ematea ere proposatu da, autoa 
erroldatuta egotearen baldintza 
kenduta. Udaletik adierazi dute 
"errolda bidezko kontrol sistemak 
iruzurra ekiditeko" erabiltzen 
direla; beraz, "auto jabearen 
errolda eta autoaren errolda 
erabili beharko dira TAO zonak 
kokatu ala ez ebazteko".

Aparkaleku publikoak merkatu 
Herriko komertzio eta zerbitzue-
tara erostera edo lanera datoze-
nen eskariei erantzuteko, Lau-
bideko eta Biteriko aparkaleku 
publikoen tarifak merkatzen 
ahaleginduko direla azaldu zuen 
Maria Ubarretxenak. "Kontzesioa 
duten enpresekin harremanetan 
ari gara gaur egungo tarifak 
merkeagoak izateko".

Aipatutako kolektiboetatik 
eguneko egoiliar txartelak jartzea 
eskatu dute, besteak beste, bai-
na aukera hori baztertu egin 
dute, "sistema osoa hankaz gora" 
jarriko lukeela iritzita: "Egune-
ko egoiliar txartelak ere propo-
satu dituzte herritarrek, zerbitzu 
eta erakundeetako langileentzat 
urgentziazko egoeretarako edo 
mendeko pertsonen zaintzarako 
familiakoentzako. Hirigintza 
zinegotzi Ibon Arrupek azaldu 
zuenez, "azterketa sakon baten 
ostean, ikusi da egoiliar txarte-
lak ugaritzeak egoiliarren au-
kerak murrizten dituela, eta 
luzera sistema osoa hankaz gora 
jarriko lukeela. Horrenbestez, 
egoiliarrentzat soilik izatea ho-
besten da".

Herritarren eskari batzuk 
gehituta, 2021 hasieran 
jarriko dute TAO berria
aldain eta gelman ere ezarriko dute, baita ospitale inguruko kale batzuetan. arruena 
parkean 200 plazako disuasio-aparkalekua jarriko dute, eta hori erdialdearekin 
konektatzeko herribus linea berri bat sortuko dute; parada gutxirekin eta merkeagoa

Musakolako astoa kokatzen den belardian 200 plazako 
aparkalekua ezarriko dute, batez ere, urrunetik Arrasatera lanera 
datozenentzat. Gune horretatik erdialdera heltzeko herribus linea 
berri bat sortuko dute; parada gutxirekin eta maiztasun handiaz. 

Disuasio-aparkalekua, Arruenan

Gune horretan 200 autorentzako aparkalekua jarriko dute. X.G.

Ospitale inguruan erdibideko 
soluzio bat hartu dute: kale 
batzuetan TAO eta beste 
batzuetan ez. Nafarroa 
etorbidean, aparkaleku urdinak 
jarriko dituzte: ospitale aurrean 

gutxi batzuk eta besteak 
udaltzainen egoitza atzean. 
Txaeta kalean aparkaleku lerro 
guztiak urdinak izango dira, bat 
izan ezik. La Caixako etxeen 
aurreko aparkalekuak eta 

horiekin bat egiten duen Txaeta 
kaleko aparkaleku bat 
egoiliarrentzat izango dira. 
Zerrajera kalean, Zalduspen eta 
Fagorren aparkalekuan, ordea, 
ez dute TAOrik jarriko. 

Zerrajera kalean ez da TAOrik egongo. X.G. Fagorren aparkalekuan ez da TAOrik egongo. X.G.

Txaetan, gune urdina; ezkerreko lehen ilaran, egoiliarrak. X.G. Zalduspen ez da TAOrik egongo. X.G.

Ospitale inguruan, erdibideko erabakia
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Irabazi asmorik gabeko sistema 
Azaldu zutenez, ausazko herri-
tarren lantaldean hartutako lehen 
erabakia TAO sistema irabazi 
asmorik gabekoa izatea izan da. 
Sistema ezartzeko bost lanpostu 
sortuko dituzte –lau TAO ikus-
katzaile eta bosgarrena, herri-
tarrei tramiteekin laguntzeko–, 
eta horrek ekarriko duen kostua 
estali beharko du sistemak. "Hori 
estaltzeaz gain, diru gehiago 
balego, mugikortasunarekin lo-
tutako jardueretan edo elkartee-
tan inbertituko genuke diru hori", 
azaldu zuen Maria Ubarretxenak.

Hasiera batean planteatutako 
tarifak merkatuko dituzten gal-
detuta, zera adierazi zuen Ibon 
Arrupek: "Prezio horiek ez dira 
behin-behinekoak eta berrikusi 
egingo ditugu sistema ezarri 
bitartean". Azaldu zutenez, ba-
liteke TAO sistema esleitzen 
den unean zehaztea behin-behi-
neko tarifen zenbatekoa. 

Aldaketak Araba etorbidean 
San Andres auzoko Araba etor-
bidean egoiliarren aparkaleku 
batzuk 8 orduko gune izatera 
pasako dira. "Hasierako plantea-
menduan, egoiliarrentzat apar-
kaleku gehiegi zeudela ikusi 
dugu, eta gune berdeekin ordez-
katuko ditugu", azaldu du Ibon 
Arrupek.

Ordu erdi debalde   
Arrasaten erroldatutako autoek 
ordu erdiz aparkatu ahalko dute 
doan gune urdinetan. Espres 

guneetan –gorrietan– ordu laur-
denez egin ahalko dute gauza 
bera. Farmazien kanpoaldean 
bi espres aparkaleku ezarriko 
dituztela eman zuten aditzera: 
San Andresen, Zarugalden, Zal-
dibarren, Euskal Herria Plazan...

2021eko martxorako 
Sistema berria 2021eko martxoan 
martxan egotea da Udal Gober-
nuaren asmoa. "Lehenik eta 
behin, aldaketa guztiak orde-
nantza batean plasmatu behar 
dira, eta alegazioak aurkezteko 
epea zabalduko da. Aldi berean, 
sistema ezartzeko lehiaketa pu-
blikoa jarriko dugu martxan, 
eta hor ere alegazioak egon dai-
tezke. Dena ondo bidean, 2020ko 
otsailean emango zaio onarpena 
osoko bilkuran, eta martxoan 
abiatuko litzateke sistema be-
rria", azaldu zuen Ibon Arrupek.

Aurretik egin moduan, azpi-
marra jarri zuten sistema eten-
gabe berrikusteko izaeran. "Era 
honetako sistema konplexu bat 
ezarri eta lehenengoan asmatzea 
ezinezkoa da. Beraz, martxan 
jarri ostean berrikusi egingo 
dugu, eta hobekuntzak ezartze-
ko izaera izango du".

Herribusa, merkeago 
Herribusaren tarifak merkatu 
egingo dituztela azaldu zuten. 
"Une honetan, Gipuzkoako Ga-
rraio Agintaritzak ezartzen ditu 
Arrasateko herribusaren pre-
zioak, eta 1 tarifa dugu; tarifa 
garestiena da, Donostiako urba-
noen parekoa. Asmoa da hiru-
garren tarifa ezartzea, askoz 
merkeagoa dena", azaldu zuen 
Ibon Arrupek.

Arruena parkea erdialdearekin 
lotzeko herribusa elektrikoa 
izan daitekeela adierazi zuen: 
"Ziur aski, autobus elektrikoa 
erabiliko dugu, linea hori ez 
baita gune altuetara helduko". 

Asteazkeneko aurkezpena 
Arratsaldean herritarrentzako 
aurkezpena egin zuten udale-
txeko osoko bilkuran, eta, egia 
esan, nahiko jende gutxi hur-
bildu zen. Bederatzi lagun batu 
ziren eta oso tonu onean egin-
dako batzarra izan zen. 

Bertan bildutakoek hainbat 
kezka azaleratzeko baliatu zuten 
bilera. Batek, adibidez, Biteriko 
parkinga ordu eta erdiz debalde 
erabiltzea eskatu zuen, baita 
herribusa Garagartzara heltzea 
ere. Beste batek elbarriekin lo-
tutako kezka azaldu zuen: "Nire 
ama elbarria da eta TAO gune 
batean bizi da. Ni, ordea, TAO-
rik ez duen gune batean. Beraz, 
ezin dezaket amaren etxepean 
aparkatu?". Azaldu ziotenez el-
barrien aparkalekuei TAO sis-
temak ez die eragingo. 

GUNE URDINETAN 
ARRASATEARREK EZ 
DUTE EZER 
ORDAINDUKO LEHEN 
ORDU ERDIAGATIK

Ferixaleku guneko sistema 
herriko beste bi gunetara 
zabalduko dute, herritarrek hala 
eskatuta. Gune horretan ordu 
eta erdiz aparkatu daiteke, 
doan. Hala, sistema bera 

ezarriko dute Munarren eta San 
Andresen. Munarren, Nebraska 
taberna pareko aparkalekuan, 
eta San Andresen, BM aurreko 
aparkalekuetan. "Zerbitzu ugari 
daude gune horietan, eta, 

bestetik, sarrera-irteera guneak 
dituzte; hori lagungarri da 
aparkatu nahi dutenen joan-
etorriak gutxitzeko", azaldu du 
Hirigintza eta Mugikortasun 
zinegotzi Ibon Arrupek.

BM aurrean 50 aparkaleku egongo dira doan. X.G.

Ferixalekuko sistema, beste bi gunetan

Munarren 25 autorentzako lekua izango da. X.G.

Terrazetako lagunak, txarangarekin gozatzen. JAGOBA DOMINGO

Arrasate Blues-en "arrakasta" 
ikusita, Ibai-artekoak "pozik"
"Merezi izan du herriko giroa suspertzeko eta 
berreskuratzeko egin dugun ahaleginak", adierazi dute

X.G. aRRaSatE
Blues doinuz bete dira Arrasa-
teko zenbait txoko, beste behin, 
Ibai-arte merkatarien elkarteak 
bigarrenez antolatutako Arra-
sate Blues jaialdiarekin. Bi egu-
nean sei emanaldi eskaini di-
tuzte bertara etorri diren punta-
puntako musikariek, eta Ibai-
artek esker mezua helarazi gura 
izan du: "Zalantzarik gabe, bi 
egun zoragarri izan dira. Musi-
karen soinuak isildu direnean, 
lotsarik gabe esan dezakegu 
pozik eta harro gaudela egin 
dugun apustuaz eta lortutako 

arrakastaz. Merezi izan du uda-
lerriko giroa suspertu eta be-
rreskuratzeko egin dugun aha-
leginak, jendeari emanaldi 
handiez doan gozatzeko aukera 
eskaintzeak. Bereziki eskertu 
nahi dugu Udalak eta Jaurlari-
tzako Turismo Sailak emandako 
laguntza. Aldi berean, hainbat 
tabernak emandako laguntza 
ere estimatzen dugu: Taupa, 
Kajoi, 1990 Gastroteka, Itzala, 
Aterpe, Monte, Tantaka, Zuk 
Nahi, Izozkitegi, Lora eta Ezkiña. 
Denok batera eramango dugu 
Arrasate aurrera".

Aupa Reala!

Nire adineko ia edonork buruz esan dezake Realaren 
hamaikakoa, liga irabazi zuen talde zoragarri hartan 
pentsatzean… Arconada, Celayeta, Olaizola, Kortabarria, Perico 
Alonso, Gajate, Zamora… bai denbora polita futbola ikusteko. 
Baziren diru gehiago zuten taldeak, baita izen handiagoa zuten 
futbolariak, baina mutil haiek zelaian elkartzen zirenean 
magiaz beteriko zerbait gertatzen zen. Batak bestearen beharra 
zuenean, hor zegoen bere talde osoa laguntza emateko. Hori da 
gaur egun falta zaiguna gizarte gisa: laguntasuna eta besteekiko 
errespetua. Bestela, irakurri dezagun eguneroko prentsa eta hor 
dauzkagu adibide gisa rebrote direlako horiek egunero, jendeak 
ez duelako errespetatzen… ez da samurragoa gauzak ondo egin 
eta gaixotasun madarikatu hau behin betiko ahaztea?

Baina, barkatu… futbolari buruz ari nintzen. Reala berriro 
ere Europan, Gipuzkoaren izena alde batetik bestera 
eramanez… Ea gauzak ondo egiten ditugun, bestela hurrengo 
denboraldian Reala ikusteko bideoa erabili beharko dugu. 
Aupa Reala!

NiRE uStEz

OSCAR GARCIA
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E.A. ARRASAtE
Hamar herrialdetako 102 xake-
larik hartu dute parte, eta Hai-
zeak torneo hasiera "harrigarria" 
egin zuen, Josu Tornay aitaren 
esanetan. "Lehen partidan Bul-
gariako gazte mailako jokalari 

onenetariko bat, Viktor Boev, 
gainditu zuen, 2.289 elo dituena 
–Nazioarteko Xake Federazioak 
ebaluatzeko erabiltzen duen 
sistema da elo sailkapena–. Ge-
rora, errendimendua jaitsiz joan 
zen, baina emaitza ona eskura-

tu zuen bukaeran. 2.000 elo in-
guruko performance-a egin zuen 
eta 100 elo igo zituen. Hala, 102 
parte-hartzailetik 55. sailkatu 
zen eta 18 urtez azpikoetan zaz-
pigarren neska izan zen.

Josuk, bestalde, 21. postuan 
bukatu zuen eta nabarmentzekoa 
da Dimitar Marholev nazioar-
teko maisua menderatu zuela.

Aritzek 12 urte dauzka, "torneo 
gogorra" izan zen berarentzat. 
"Hala ere, 86. postuan sailkatu 
da, 3 punturekin, eta bere ran-
kinga ere apur bat igo du".

Tornay senideak maila onean 
aritu dira Bulgariako torneoan
gorigi tringoven Oroimenezko Nazioarteko Xake 
torneoa jokatu dute uztailaren 12tik 19ra, Plovdiv hirian

Haizea Tornay, torneoko partidetako batean. J.T.

Eneko Azurmendi ARRASAtE
Federazioak ekainaren 23an 
jakinarazi zion Ointxe!-ri igoera, 
baina, era berean, astebeteko 
epea baino ez zioten eman kon-
firmazioa emateko. "Ekainaren 
30a baino geroago uko egiteak 
esan nahiko luke datorren den-
boraldian EBA ligan parte har-
tzea bermatuta ez izatea, eta 
txapelketa horretan parte har-
tzeko eskubidea ere galtzea", 
azaldu dute klubeko kideek.

Hori dela eta, Ointxe!-ko zu-
zendaritza batzordeak epea lu-
zatzeko eskatu zion Federazioa-
ri. "Jasotako erantzunak ez zuen 
egoera oso argi utzi, eta, epe 
hori luzatzeko zirrikituren bat 
uzten bazuen ere, Ointxe!-k ez 
zuen interpretatu bermeen %100 
zegoenik", gaineratu dute. Hori 
dela eta, 2020-2021 denboraldian 
Zilarrezko LEB mailan jokatzea-
ri uko egin behar izan diote 
arrasatearrek.

Arlo ekonomikoa eta kantxa
Hala ere, klubak onartu du ba-
zebilela  Zilarrezko LEB mailan 
jokatzeko balizko aukera horiek 
lantzen eta aztertzen eta horrek, 
batez ere, bi arlotan izango lu-
keela eragina. Alde batetik, arlo 
ekonomikoan. "Zilarrezko LEBen 
parte hartzeko kalkuluak 100.000 
eurotik 150.000 eurora bitarteko 
eskalan egin ziren, batez ere 
plantillaren konfigurazioaren 
arabera", adierazi dute. Hala 

ere, ezin izan dute Kirolgiren 
eta Arrasateko Udalaren babesa 
lortu, eta hori funtsezkoa zen.

Bestetik, Zilarrezko LEB mai-
lan lehiatzeko, hainbat baldintza 
bete beharko lituzke joko ere-
muak: kantxa egurrezkoa izatea, 
markagailu elektronikoa "pro-
fesionala" izatea, saskiak zoru-
koak izatea eta ez zintzilikariak, 
eta abar. "Guk ez dugu horrela-
ko prestaziorik, ez Iturripen eta 
ezta Musakolan ere, eta Udala-

rekin harremanetan jarri ginen 
aukera guztiak aztertzeko".

Kontuak kontu, ordea, klubak 
ez du batere garbi ikusi aukera 
hori, eta EBA mailan jarraitzea 
erabaki du. "Ez dugu inondik 
inora hipotekatu nahi une ho-
netan 24 talde eta 300 haur bai-
no gehiagorekin mantentzen 
duen kirol-proiektu zabala, eta 
ez dugu ez daukaguna gastatuko, 
ezta harrobitik dirua Zilarrezko 
LEB taldera bideratuko ere".

Mondragon Unibertsitateko jokalariak, Iturripen, mailari uko egin diotela irudikatzen. E.A.

MUk bizkarra eman dio 
Zilarrezko LEB mailari
Espainiako Saskibaloi Federazioak duela hilabete baieztatu zuen ofizialki talde 
arrasatearraren igoera, baina Ointxe!-k uko egin dio datorren denboraldian zilarrezko 
LEb mailan jokatzeari, "laguntza falta eta izena emateko epe eskasak" direla eta

Senior mailan emakumezkoen taldea izango du Ointxe!-k 
datorren denboraldian. "Asmoa da 8-10 jokalari ingururekin 
taldea ixtea eta junior etapa amaitzerakoan, etapa berri bat 
hasteko aukera ematea jokalariei, formatzen jarraitzeko. Hori dela 
eta, lotura bat egingo dugu junior eta senior mailetako taldeen 
artean", azaldu du Iñaki Ogaran Arri-k. Gizonezkoen senior 
mailako entrenatzailea da Arri, eta bera ari da emakumezkoen 
proiektua martxan jartzen. "Ideia ez da taldea nik zuzentzea. Ari 
naiz entrenatzaile batzuekin harremanetan, eta aukera 
ezberdinak aztertzen ari gara".

Gipuzkoako Lehen Mailan
Duela 30 urte inguru eduki zuen azkenengoz Ointxe!-k 
emakumezkoen senior mailako taldea. Beraz, ia hutsetik 
abiatutako proiektua izango da, eta Gipuzkoako Lehen Mailan 
hasiko dira jokatzen. "Berez, ez geneukan maila horretan 
jokatzeko aukerarik, baina Federazioari eskaera egin genion hor 
jokatzeko, uste genuelako gure kirol maila Gipuzkoako Lehen 
Mailan hasteko modukoa zela. Duela astebete jaso genuen 
erantzuna: baiezkoa".

Debagoieneko jokalariak oinarri
Arrasateko klubaren helburua da talde berriaren nortasuna 
Debagoiena izatea eta Arrasateko jokalariak bakarrik ez, 
bailarako jokalariak ere izatea. "Momentuz, sei jokalari ditugu: 
Arrasateko hiru, Oñatiko bi eta eta Tolosako bat. Baina, esan 
moduan, hasierako helburua da proiektu hori martxan jartzea eta 
pixkanaka garatzen joatea", nabarmendu du Arri-k.

Era berean, aitortu du bizpahiru jokalariren beharra daukatela. 
"Junior mailako jokalariekin osatu dezakegu taldea, baina, oinarri 
sendo batekin hasteko, senior mailako bizpahiru jokalari gehiago 
beharko genituzke. Beraz, ateak zabalik ditugu".

Emakumezkoen taldea seniorretan



KULTURA ARRASATE      15GOIENA ALDIZKARIA  2020-07-24  EgUbAKoiTzA

Imanol Beloki ARRASATE
Udazabal udako kultura eskain-
tza programa martxan da hilaren 
hasierako egunetatik, eta, orain 
arte egindako emanaldiak arra-
kastatsuak izaten ari diren arren, 
oraindik zenbait emanaldi gera-
tzen dira herritarren gozagarri.

Programarekin jarraitzeko, 
gaur, egubakoitza, 20:00etan, Se-
ber Altuben, Trapu Zaharra 
teatro traperoak eskainitako 
Turistreando ikuskizuna izango 
da. Oskar Terolen gidaritzapean, 
Santi Ugalde eta Mila Espiga 
aktoreak bidaia agentzia propo-
samen berri batekin irtengo dira 
agertokira, ikus-entzuleek turis-
moa beste modu batera bizi dai-
tekeela ikus dezaten.

Horrekin batera, zapatu hone-
tan, 19:30ean, Monterronen, Ka-
merata EusKdivarius orkestra 
izango da. Energia eta pasioz 
beteriko euskal musikari talde 
batek sortutako proiektuak mu-
sika klasikoari indar berri bat 
txertatu gura dio. Izan ere, 2020an, 
Beethoven jaio zela 250 urte be-

teko dira eta bere 6. sinfonia, 
Pastorala, eskainiko dute Arra-
sateko leku enblematikoan.

Emanaldi dantzagarriak, eserita 
Ekitaldiak aulkietan eserita 
ikusi behar diren arren, talde 
dantzagarriek ere izango dute 
beraien lekua. Izan ere, uztai-
laren 28an, 19:30ean, Santa Te-
resan, Swingtronics eta Nhil 
taldeak izango dira. Swingtronics 
talde bilbotarra swing erritmo 
klasikoak nahasten dituen pro-
posamen batekin izango da, 
oinarri elektroniko batekin, 
entzulea dantzara bultzatzen 
duena. Eta, oinarri horren gai-
nean, tronpeta, saxofoi, bateria 
eta ahotsaren zuzeneko soinuak 
entzun ahal izango ditu bertara 

gerturatzen denak. Bilbotarrekin 
batera, Nhil taldea ere izango 
da; talde aski ezaguna gurean. 
Bailarako musikariek osatutako 
taldeak Aztarnak izeneko diskoa 
kaleratu zuen martxoan, eta 
pop, funk eta soul estiloekin 
bustitako abestiak eskainiko 
dituzte.

Gari&Maldanbera eta Serge 
Erritmo bizi horiek lasaitzeko 
asmoz, uztailaren 29an, 19:30ean,  
Serge bakarlaria izango da, mu-
sika akustiko modernoa eta 
garaikidea eskaintzen, pop eta 
folk ukituekin, Monterronen. 
Emanaldi honekin batera, azken 
hamarkadetako euskal musika-
ko artista handienetakoa den 
Gari Maldanbera taldearekin 
izango da agertokian.

Aurtengo programa amaitzeko, 
uztailaren 30ean, 22:30ean, Mar-
keliñe konpainiaren Psike gaue-
ko antzerkia izango da Zaldiba-
rren. Proposamen dibertigarria, 
harrigarria eta ezustez beterik 
dagoena, duda barik.

Trapu Zaharra antzerki konpainiaren Turistreando lanaren une bat. TRAPU ZAHARRA ANTZERKI KONPAINIA

Oraindik bada zertaz 
gozatu Udazabalen
Uztailaren 29ean izango den gari&Maldanbera kontzerturako sarrerak agortuta, 
programako beste ikuskizunerako sarrerak Amaia antzokiko leihatilan jaso daitezke 
gaur, eta datorren astelehenean 08:00etatik 20:00etara bitartean

ZAPATUAN, KAMERATA 
EUSKDIVARIUS 
ORKESTRAREN 
EMANALDIA IZANGO 
DA MONTERRONEN

ANDONI ZUBIAGA

Rapa nagusi San Andresen
Rapa, feminismoa, umorea eta borroka ardatz dituzten kantuak eskaini 
zituen La Furiak, eguaztenean, San Andresko Cordoba y Oro kalean, 
Udazabal programaren baitan. Honekin batera, Dupla taldearen emanaldia 
ere izan zen; ukitu elektronikoa zein hip-hopa nahastuz, hitz esplizituz 
betetako kantak entzun ahal izan zituzten bertaratuek. 

Oihan Zubizarreta, bideoklipeko protagonista. ASSATA

Assatak 'Egologista' kantuaren 
bideoklip berria estreinatu du
"gizon zuri famatu aseezinaren" kritika egiten du 
Arrasateko boskotearen abestiak

I.B. ARRASATE
Dantzatu, madarikatuok! disko-
ko Egologista abestiaren bideo-
klipa argitaratu berri du Assa-
ta taldeak. Oihan Zubizarreta 
protagonista duen lan hau Arra-
sateko boskoteak berak zuzendu, 
ekoiztu eta grabatu du, Josu 
Txintxurreta eta Unai Bergara-
ren laguntzarekin.

2019ko abenduan kaleratu zuen 
Assatak Dantzatu, madarikatuok! 
izeneko lehen diskoa. Shot! es-
tudioan Iñaki Bengoarekin el-
karlanean ekoiztutako lanak 
zazpi abesti jasotzen ditu, eta 
hauetan funk, pop, soul, elek-

tronika edota punk erritmo eta 
doinuak nahasten dira. Orain-
goan ere, Shot!-eko azpiegitura 
erabili dute bideoklipa graba-
tzeko, eta, horretarako, Xabier 
Atxaren laguntza ere izan dute. 

"Gizon zuri famatu aseezina"
Egologista kantuak dantzarako 
proposamena eskaintzen du, bizi 
garen sistemaren eta botere ha-
rremanen inguruko hitz zorro-
tzekin ondua. Hain zuzen, ispi-
lu aurrean bere buruari begira 
dagoen "gizon zuri famatu asee-
zinaren" kritika egiten du Ego-
logista kantuak. 
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Ur parkea itxita 
egongo da
Aurtengo udan ez dute ur txorroten 
parkea zabalduko. Koronabirusak 
sortutako egoera aztertu ondoren 
hartu du Udalak erabakia. "COVID-
19ak eraginda neurri zorrotzak 
hartu beharko lirateke irekitzeko 
eta, gainera, horrek gainkostu 
garrantzitsua ekarriko luke", 
azaldu du alkateak. Egoera 
aztertuta, aurtengo udan parkea 
itxita mantentzea erabaki dute. 

A.E.G.

Foru Aginduz, sua egitea debe-
katu egin dute, salbuespen mo-
duan eta aldi baterako, irailaren 
20ra arte. Ezingo da surik egin 
ez edozein motatako landa ere-
mutan, ezta baso publiko edo 
pribatuetan ere. Aldiz, Andra-
marin horretarako prestatuta 
dagoen tokian egin daiteke, ez 
bada espresuki gunea itxi. Ma-
rixekan, ostera, debekatuta dago. 

Uda parterako, 
debekatu egin dute 
sua egitea

Uemak Bertatik bertara kanpai-
na indartu gura du. Horretara-
ko, bi lehiaketa jarri ditu mar-
txan: argazki eta esaldi lehia-
ketak. Irailaren 21era arte 
Twitter, Facebook, Instagram 
eta Mastodon sare sozialetan 
bertatikbertara traolarekin za-
balduko diren argazkiak, leloak 
eta esaldiak hartuko dituzte 
kontuan.

'Bertatik bertara' 
kanpaina sustatzeko 
lehiaketa egingo dute

Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Arabako Foru Aldundiak sus-
tatzen duen eskualdeko garraioa 
indartu egin dute Aramaion. 
Udalak hainbat eskaera egin 
dizkio Aldundiari, eta adostu 
dute auzo-taxi deritzon zerbitzua 
baserrietaraino iristea; hau da, 
norbere etxeko ateraino, nahiz 
eta orain arte ere, Mikel Bengoa 
gidariak hala eskatzen ziotene-
tan hori egin izan duen. Ibarra 
eta auzoak komunikatzeko balio 
du zerbitzuak eta erabiltzeko 
derrigorrez egin behar da es-
kaera aurreko egunean.

"Ez da zerbitzu berria, badira 
urte batzuk zerbitzua martxan 
dagoela. Gertatzen dena da Ara-
maion ez dagoela ohiturarik 
zerbitzua erabiltzeko. Arabako 
beste herri batzuetan asko era-
biltzen da, esaterako", dio Cris-
tina Etxenausia zinegotziak. 
Aramaion auzo txiki asko eta 
baserri asko daudelako hobetu 
gura dute. "Horregatik adostu 
dugu zerbitzuan hobekuntza 
hori", dio.

Nola egin eskaerak 
Zerbitzua erabiltzeko derrigorra 
da eskaera egitea. Bi modu dau-
de horretarako: www.araba.eus/
alavabus atariaren bitartez edo 
ondoko telefono zenbakira dei-
tuta: 945 18 20 60. Erreserba, 
gutxienez, aurreko eguneko 
20:00ak baino lehen egin behar 
da. Taxiak zerbitzua eskainiko 
du egunero.

"Medikuarenera joateko, eros-
ketak egitera joateko, kafetxo 
bat hartzera jaisteko... berdin 
da zertarako erabili nahi duzun. 
Gainera, orain, aukera dago 
eskaerak epe jakin baterako 
egiteko; hau da, jakinez gero 
aste osoan 10:00etan hartu behar 
dudala taxia, eskaera behin egin 
dezaket, aste osorako; edo jaki-

nez gero hilabete batean aste-
lehenero jaitsi behar dudala 
Ibarrara, eskaera bakarra egin 
dezaket, astero deitzen ibili 
beharrean", azaldu du Etxenau-
siak. Eskaera egiterakoan tele-
fono zenbakia erregistratu behar 
da: telefonoan erreferentzia 
zenbakia jasoko du erabiltzaileak.

Kasu batzuetan gidariarekin 
adostu beharko da ordua, hark 
duen lan kargaren arabera.

Ordainketa taxian bertan 
Ordainketa taxi gidariari, Mikel 
Bengoari, egingo zaio. Bat txar-
tel bereziarekin –1,30 euro–, Bat 
txartelarekin –1,70 euro– edo 
eskura emanda –2,50 euro– ordain 
daiteke zerbitzua.

Auzo-taxiarekin Ibarra jaitsiz 
gero, aukera dago Arrasatera 
edo Gasteizera doazen autobusak 
hartzeko: "Asmoa da familiek 
duten karga arintzea. Hau da, 
pertsona nagusiak aurrera eta 
atzera eramaten ez ibiltzea; edo 
gurasoak ez ibiltzea seme-alaba 
gaztetxoak etxetik kalera jaisten". 

Mikel Bengoa taxi gidaria, autobusarekin. A.E.G.

Auzotik Ibarrara taxian 
jaisteko aukera zabala
auzo taxi zerbitzua indartu gura du udalak; horretarako, hobekuntza batzuk adostu 
dituzte aldundiarekin: taxia erabiltzailearen etxeraino joango da. zerbitzua erabiltzeko 
derrigorra izango da eskaera egitea aurreko eguneko 20:00ak baino lehen

AUZO-TAXI 
ZERBITZUAREKIN, 
FAMILIEK IZAN 
DEZAKETEN KARGA 
ARINDU NAHI DA

A.E.G. aRaMaio
Uribarriko auzotarrek auzola-
nean jardun dute eliza atzeko 
aparkaleku inguruak txukuntzen. 
Iaz asfaltatu zuten aparkalekua, 
eta orain egin dutena da ingurua 
konpondu.

"Euri urak jasotzeko areka 
egin da, baina hormigoia botatzea 
falta da. Horrez gain, aparkale-
kuaren sarreran egurrezko he-
sia jarri da", azaldu du Udaleko 
aparejadore Oier Ezkerrak.

Untzillako ur sarea 
Uda partean, berriz, Untzillako 
ur sarea konponduko dute. Ara-
zo handiena ponpaketak sortu 
izan dituenez, ponpaketa hori 
kendu eta beste leku batetik 
bideratuko da ur sarea. Lan hori 
egitea Julen Agirre Mugarzari 
esleitu zaio, 17.424,00 euroren 
truke –%21eko BEZa barne–.

Sastrakak kentzeko lanak 
Uztail amaieran hasiko dira 
hainbat udal bidetan sastrakak 
kentzeko lanetan. Forestales 
Mugarri enpresari esleitu zaio 
lan hori egitea, 7.992,05 euroko 
kostuarekin.

Aparkalekuko areka. A.E.G.

Auzolanean konpondu dute eliza 
atzeko aparkalekua Uribarrin
Euri urak jasotzeko areka eta hesi bat egin dituzte; 
horrez gain, beste zenbait lan egin dira herrian
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A.E.G aRaMaio
Arabako Herriarteko Pilota Txa-
pelketako finala gertu dute ara-
maioarrek; horretarako, baina, 
finalerdia gainditu beharko dute 
lehenengo. Gaur jokatuko dituz-
te finalerdietako partiduak, 

Amurrion, Amurrioren aurka. 
18:00etan hasiko da lehenengo 
lehia. Kadete mailan, Markel 
Arriolabengoak eta Xabier Erras-
tik jokatuko dute; gazte mailan, 
Asier Del Campok eta Julen 
Olaizolak; eta nagusietan, Iñigo 

Alvarez de Arkaiak eta Ibon 
Ruiz de Aldak.

"Uste dugu baditugula kanpo-
raketa gainditzeko aukerak. 
Kadete mailan irabazteko mo-
duan gaude; gazte mailakoa 
lehiatua izango da, baina, ligax-
kan 22-20 galdu genuela kontuan 
hartuta, gogor lan egin beharko 
dugu lehia hori irabazteko; na-
gusien mailakoa zaila izango 
da", dio Jon Herrarte entrena-
tzaileak. Amurrion jokatuko 
dituzte partiduak, gaur, 18:00etan 
hasita.

Gogor lan egin beharko dute 
finalerako txartela lortzeko
Herriartekoan, amurrioren aurka finalerdiak jokatuko 
dituzte aramaioko pilotariek, gaur, 18:00etan hasita

Aramaioko pilotariak. HERIBERTO ARRIOLABENGOA

Arantzazu Ezkibel Galdos aRaMaio
Musikarien eta abeslarien ha-
rrobi bikaina da Aramaio. Horren 
erakusle izango dira datozen 
egunetako kontzertuak. Gaur, 
barikua, Nhil musika taldeak 
kontzertua eskainiko du parkean, 
19:30ean. Arrasateko, Aretxaba-
letako, Eskoriatzako eta Ara-
maioko musikariek osatzen 
duten taldean Sara Alonso ara-

maioarra dago. Pianoa jotzeaz 
gain, ahotsa jartzen dio Alonsok 
taldeari.

"Aurkeztuko dugu martxoaren 
6an argitaratu genuen Aztarnak 
diskoa. Gure lehenengo lana da 
eta ordutik ez dugu izan aukera 
askorik jendearen aurrean era-
kusteko", azaldu du Alonsok. 
Diskoak batzen ditu eurek egin-
dako sei abesti eta Berri Txarrak 

taldearen Maravillas abestiaren 
bertsioa. "Gu izango gara", dio 
emanaldian eskainiko dutenaz 
galdetuta, eta gehitu du: "Pop 
eta funk estiloa izango da, eta, 
horrez gain, bertsioren bat ere 
eskainiko dugu, baina ez dut 
askorik aurreratu gura".

Uztailean Aretxabaletan es-
kaini zuten emanaldia, eta, hu-
rrengo asteari begira, Arrasaten 

izango dute emanaldia, marti-
tzenean, Santa Teresa plazan, 
Musakolan.

Uztaileko lehenengo asteburuan 
Aramaion eskaini zuten kon-
tzertuarekin alderatuta ezber-
dina izango da gaurkoa: "Zerbait 
ezberdina erakutsi gura genuen, 
eta formatu akustikoan eskaini 
genuen emanaldia bikote for-
matuan".

Musika zaletasun moduan 
duten arren, serio hartzen duten 
jarduna dela gehitu du Alonsok.

Eguaztenean, hirukotea 
Datorren astean ere izango da 
musikaz eta ahots goxoez goza-
tzeko aukera. Idoia Asurmendik, 
Maria Izagak eta Bea Asurmen-
dik emanaldia eskainiko dute, 
eguaztenean, 19:30ean, parkean.

"Hirurok elkarrekin abestuko 
dugu. Abesti batzuetan batek 
abestu egingo du eta beste biek 
koruak egingo dituzte, adibidez", 
azaldu du Bea Asurmendik. Na-
barmendu du bertsioak abestu-
ko dituztela, "gustuko" dituzten 
abestiak: "Denetik egongo da. 
Idoiak folk eta country musika 
du gustuko; Mariak soulera jo-
tzen du; eta ni jazzarekin nabil 
azkenaldian". Euskarazko abes-
tiak ere eskainiko dituzte, jen-
dearentzat ezagunak direnak: 
"Baina, batez ere, guri gustatzen 
zaigun musika izango da. Gu-
retzat erreferente direnak".

Hiru abeslariak Papargorri 
abesbatzatik datoz: "Elkarrekin 
ibilitakoak gara Papargorrin". 
Aramaioko abeslarien mailaz 
galdetuta, Asurmendik dio ez 
dakiela nondik etor daitekeen 
zaletasun hori: "Egia da izuga-
rrizko zaletasuna dagoela. Abes-
batza ere badugu, baina ez dakit 
nondik datorren zaletasun hau". 
Musikarekiko zaletasunak iraun 
dezala Aramaion.

Nhil taldeak, bikote formatuan, emanaldi akustikoa eskaini zuen uztail hasieran parkean. AITOR AGIRIANO

Pop eta funk doinuen 
erritmo bizia, parkean
Sara alonso aramaioarra parte den Nhil musika taldeak kontzertua eskainiko du gaur, 
19:30ean, parkean. Martxo hasieran argitaratu zuten 'aztarnak' diskoko abestiak 
eskainiko dituzte. Hilaren 29an, Mariaren, bearen eta idoiaren txanda izango da

Irailean zazpi urte beteko 
ditu Londresen bizi izaten 
Bea Asurmendik. Musika 
ikasketak egitera joan zen 
eta han jarraitzen du 
ibilbidea egiten.
Nolako egoera bizi 
duzue han? 
Emanaldi guztiak bertan 
behera geratu zaizkigu, eta 
martxoaz geroztik agertoki 
batera igo gabe nago. Uste 
dut lehenengo aldia dela 
horrenbeste denbora 
egiten dudana emanaldirik 
eskaini gabe.
Guildhall musika 
eskolan master bat 
hasiko duzu. 
Irailean hasiko dut. 
Abenduan egin nuen 
azterketa eta aukeratua 
izan nintzen.
Zer eskainiko dizu 
masterrak? 
Musika munduan hazteko 
balioko dit. Kantu teknikaz 
gain, konposatzen ikasteko 
balioko dit.

GOIENA

"Konposatzen 
ikasiko dut 
masterrean"
BEA ASURMENDI 
abESLaRia
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Santa Rita komentu zaharrean 
kokatuko den adinekoendako 
gizarte zentroaren proiektua 
idazteko lanak esleitu ditu Uda-
lak. Sanchez Bellido-Iturbe Erai-
kuntza Tekniko Taldea UTEari 
eman dio horren ardura eta 88.572 
euroko kostua izango du.

Aurreikuspenetan aldaketak 
Eraikinaren beheko solairuan 
Basotxo erretiratuen elkartearen 
egoitza egongo da; taberna, jan-
gela eta bulegoak kokatuko di-
tuzte han. Autonomoendako eta 
mendekotasun baxuko pertso-
nendako eguneko arreta zentroak 
ere hor izango du lekua. Lehe-
nengo solairuan, ostera, adine-
koendako ostatua izango da. 
Datozen hilabeteotan idatziko 
duten proiektuak jasoko ditu 
zerbitzu horien instalazioak. 

COVID-19aren osasun krisiaren 
eragin ekonomikoak, baina, ha-
sierako aurreikuspenak aldatu 
dituela adierazi dute Udaletik; 
ondorioz, hainbat fasetan gara-

tuko dituzte lanak. "Adinekoen-
dako gizarte zentroak gure 
proiektu estrategikoetako bat 
izaten jarraitzen du; herritar 
horien beharrei erantzuteko 
baliabideak ematea du helburu", 
adierazi du Gizartegintzako zi-
negotzi Karmele Uribarrik. Hala 
ere, pandemiaren ondorioek 
aurretik ezarritako epeak alda-
raztera behartu dituzte. "Egun-
go egoerak behar berriak sortu 
ditu eta horiei erantzun behar 
diegu. Edonola ere, adinekoen-
tzako zentro sozialaren proiek-
tuari ekiteko konpromisoari 
eusten diogu".

Lehen fasean, beheko solairua 
Agintaldi honetan lehenengo 
faseari helduko diote, eta behe-

ko solairua egokituko da; hain 
zuzen ere Basotxo erretiratuen 
elkartea eta estimulazio kogni-
tiboko tailerren gela –orain Ar-
kupen ematen dituzte–. Lan 
horietarako milioi bat euro in-
guruko inbertsioa aurreikusi 
dute, eta horren barruan sartu 
dituzte komentuko kaperan era-
bilera anitzeko gela egokitzeko 
lanak ere. "Baliabide ekonomi-
koek uzten diguten heinean, 
eguneko arretarako zentroa eta 
bakarrik bizi diren adineko per-
tsona autonomoentzako jantokia 
ere egingo dira", azaldu du Uri-
barrik. Lehenengo solairuko 
adinekoentzako ostatuak hurren-
go faseetarako utzi dituzte.

Osasun etxe berria 
Osakidetzak, berriz, zentro so-
ziosanitarioaren proiektuaren 
idazketaren esleipen prozesua 
jarri du abian. Gaur egungo Ba-
sotxoren eraikinean –zaharren 
egoitza izandakoa– kokatuko 
dituzte osasun etxe berria eta 
Udaleko gizarte zerbitzuak.

Santa Rita komentu zaharraren atzeko partea. IMANOL BELOKI

Adinekoendako gizarte 
zentroa, hurbilago
komentu zaharra egokitzeko proiektuaren idazketa esleitu du udalak, eta lehenengo 
fasean beheko solairuko lanak egingo dira; han batuko dituzte basotxoren egoitza eta 
estimulazio kognitiboko tailerrak. Erabilera askotariko gela atonduko dute kaperan

MILIOI BAT EUROKO 
LANAK AURREIKUSI 
DITUZTE BEHEKO 
SOLAIRUA ETA 
KAPERA EGOKITZEKO

Etxez etxeko langileekin elkartu 
dira EH Bilduko ordezkariak
zerbitzuaren erantzukizuna udalarena dela adierazi 
dute, eta kontratua abenduaren 29an bukatuko dela

M.A. aREtXabaLEta
Etxez etxeko zerbitzua ematen 
duten langileen egoera zein den 
ezagutzeko, EH Bilduko zinego-
tzi Irati Pagoaga eta Ion Albizu 
eta Ander Rodriguez legebiltzar-
kidea haiekin elkartu dira. Izan 
ere, langile horiek agerraldia 
egin zuten uztailaren 10ean, ELA 
sindikatuak babestuta, bizi du-
ten egoera salatzeko.

Hitzarmena berritu barik
35 langilek baino gehiagok ema-
ten dute etxez etxeko zerbitzua 
Aretxabaletan eta Eskoriatzan, 
eta, horiek EH Bildukoei azaldu 
dietenez, "baldintza duinak iza-
tetik oso urrun" daude. Besteak 
beste, aipatu dituzte: soldata oso 
baxua, lanaldi aldakorrak eta 
ordutegiak erabiltzaileen beha-
rretara egokituak –09:00etatik 
21:00etara, egunean sei orduz lan 
egiteko–. 2015etik ez dutela hi-
tzarmena berritu ere esan diete.

Erabiltzaileak ere gogoan izan 
ditu EH Bilduk: "Dagoen koor-
dainketa sistemaren eta lan-
merkatuaren ondorioz, familiak 
sektore pribatura bideratzen ari 
dira arreta, eta horrek ondorioak 
izan ditu langileengan baldintzen 
prekarizazioan". Zerbitzuak ordu 

asko galdu dituela azken urteo-
tan dio EH Bilduk, eta joera 
horrekin jarraitzen duela.

Udalaren "ardura" 
Etxez etxeko laguntza zerbitzua-
ren "erantzukizuna Udalarena" 
dela gogorarazi dute eta inda-
rrean dagoen kontratua aben-
duaren 29an bukatzen dela: 
"Garrantzitsua da kontratu be-
rriak langileen lan-baldintzak 
bermatzea eta zerbitzua nabar-
men hobetzea". 

EH Bilduk "babes osoa" hela-
razi nahi izan die langile horiei, 
eta, haien aldarrikapenekin bat 
eginez, zerbitzu duina eta lan-
baldintza hobeak lortzen lagun-
duko dietela gaineratu dute: 
"Enpresarekin negoziatzen la-
gunduko diegu, Udala bertan 
inplikatzen saiatuz; uste dugu 
funtsezkoa dela hori. Udala da 
zerbitzuaren titularra eta, ho-
rregatik, bere gain hartu behar 
du langileen egoeraren ardura". 

Zaintzaren garrantzia agerian 
geratu dela azken hilabeteetan 
azpimarratu dute: "Zerbitzu pu-
bliko eraginkorra eta kalitatez-
koa eskaini behar dugu, eta 
zaintzen gaituzten pertsonak 
zaintzeko gai izan".

Josteko makina erabiltzen eta 
oinarrizko kontuak josten ira-
katsiko dute Gu Haziak Gara 
elkarteko kideek datorren astean. 
8 urtetik gorakoei bideratu die-
te ikastaroa, eta hiru saio egin-
go dituzte: hilaren 27an, 28an 
eta 29an; arratsaldez izango dira, 
17:00etatik 19:00etara. Oihalezko 
poltsa bat eta maskara bat jos-
ten ikasiko dute bertaratzen 
direnek. 

Izena emateko eta zalantzak 
argitzeko honako telefono zen-
baki honetara deitu behar dute 
interesatuek: 681 65 59 39. Ikas-
taroaren prezioa 10 euro da –
langabeek, debalde–. Plazak 
mugatuak direla iragarri dute 
antolatzaileek.

Josten ikasteko 
saioak egingo ditu  
Gu Haziak Garak

Joan den zapatuan izandako 
positiboa dela-eta itxita dago 
Arkupe kultura etxea –desin-
fektatze lanak egin zituzten 
astelehenean–. Udaletik jakina-
razi dute datorren martitzena 
arte, uztailaren 28a arte, gutxie-
nez, ez dutela zabalduko.

Ibarra kiroldegia abuztuan ere 
zabalik izango da; bederatzi 
egunez bakarrik itxiko dute, 
hilaren 15etik 23ra bitartean, 
hain zuzen ere. Igerilekua, fitness 
gela eta rokodromoa izango dira 
zabalik erabiltzaileendako, bai-
na gainerako jarduerarik ez da 
egongo. Hona hemen astelehe-
netik zapatura arteko ordutegia: 
10:00-14:00 eta 16:00-20:00; dome-
ketan, itxita.

Arkupe itxita dago 
eta kiroldegia zabalik 
abuztuan ere
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Udalekurik ez da izan aurten, 
baina bai Loratu ekimena. Uda-
lekuetan antolatu izan diren 
antzeko jarduerak eskaini diz-
kiete umeei; betiere, egoera 
berrira moldatuta –talde txikie-
tan eta beti maskarekin–. Gaur, 
egubakoitza, agur esango diote 
hiru asteotako jardunari.

Uztailaren 6an jarri zuten abian 
ekimena, eta, lehen egunetan 
beldur apur bat igarri bazuten 
ere ume batzuengan, laster uxa-
tu zutela hori diote: "Egoera 
berri honek eskatzen dituen 
arau guztietara moldatu dira 
inolako arazo barik; maskaren 
derrigortasunik ez zegoenean 
ere jantzita erabili zituzten", eta 

gaineratu dute: "Guztira 122 
neska-mutiko izan dira eta ho-
riekin 21 begiralek jardun dute. 
Horiek erakutsitako konpromi-
soa ere azpimarratzekoa da". 

Jolas eta irteera asko 
Astelehen eta martitzen honetan 
jarduera etetea erabaki zuten, 
Osasun Sailak emandako gomen-

dioei jarraituta, baina eguazte-
nean berrekin zioten ekimenari. 
Hiru asteotan ginkana jolasean 
eta altxorraren bila jardun dute, 
Areantzan kanpaiak jo dituzte, 
Murura eta Kurtzetxikira joan 
dira, eta uraren eguna eta olin-

piadak izan dituzte. Horiek dira 
egindako jardueretako batzuk. 
"Umeak gustura ibili dira, gu-
rasoak pozik daude eta gure 
balorazioa ere positiboa da. Hor-
taz, aurrera egiteko baliagarria 
izango da esperientzia hau".

Neska-mutikoak pozik, Loratu egitasmoaren baitan antolatutako ekintza batean. LORATU

"Pozik" Loratu ekimenak 
eman duen fruituarekin
ohiko udalekuak egungo egoerara moldatu eta Loramendiren bueltan, udalaren 
babesarekin, sortutako egitasmoak 6 eta 12 urte arteko 122 neska-mutiko elkartu 
ditu hiru astez; gaur, egubakoitza, amaiera emango diote horri

Agian

Eraiki dugun haziera- eta heziera-ereduaren pitzadurak 
agerian geratu zaizkigu azken hilabeteetan. Gure seme-alaben 
zaintza eta hezkuntza profesionalizatzera eta azpikontratatzera 
jo dugu azken mendean eta, bitartean, helduaroaren 
erdigunean kokatu dugun lan produktiboa seme-alaben 
zaintzarekin bateratzeko oreka zailean dantzari gabiltza 
gurasoak.

Birus berriak eragindako egoera berezian, gurasoak nahiko 
bakarrik aurkitu gara, tribu zabalaren sostengurik gabe, 
gurasotasuna beste hainbat funtziorekin bateragarri egin 
beharrean eta, esango nuke, gure espeziea kalitatez zaintzeko 
jakintza nahikorik gabe. Izan ere, tituluak nagusi diren 
garaian, ez dugu inolako ikasketa antolaturik ogibiderik 
zaharren, luzeen eta funtsezkoenetako baterako prestatzeko. 
Eskain diezaiogun dagokion denbora eta zentraltasuna 
gurasotasun kontziente, konpetente eta koherentea garatzeari. 
Horretarako, agian, gurasoentzat eskolak sortu beharko 
genituzke haur-eskolen ordez.

NiRE uStEz

OIHANA GARCIA INSAUSTI 

Hiru taldetan banatuta 12 eta 14 urte arteko 21 nerabek hartu 
dute parte bi astez iraun duen Udaero egitasmoan. Gazte Konkis 
formatuaren bueltan hainbat ekintza egin behar izan dituzte eta 
gustura baino gusturago jardun dute horretan.

Ekintzak burutzeko lau talde sortu dituzte, eta elkarren aurka 
lehiatu beharrean hiru orduko ekintzak egin dituzte; izan ere, 
aurten, batzuek goizez jardun dute eta beste batzuek arratsaldez.

Orienting jokoaren baitan Aretxabaletako natura-guneetan ibili 
dira; besteak beste, Porrukotxaran, Oron, Larrinon eta Aozaratzan. 
Altxorraren bila jardun dute eta Konkis erako probak ere izan 
dituzte. "Egitasmoak harrera oso ona izan du eta lantaldea oso 
gustura geratu da", adierazi du Jon Canok, Udaero egitasmoaren 
koordinatzaileak. 

Udaerok 21 nerabe elkartu ditu

Nerabe talde bat gertu jokoak egiteko. UDAERO

MIRARI ALTUBE

Portasol muralekin apainduta
Bost mural margotu dituzte Portasol inguruan –jaietan ziren egitekoak–, 
auzoari "pertsonalitatea" emate aldera. Bost grafitigile eta muralista ibili 
dira horretan: Joana Manzisidor Jowon, Borja Hernandez Toxiko, Iosu Cid 
Twosnine, Iban Urreta Artebuh eta Esan. Auzoaren bueltako gaiak landu 
dituzte, eta bizilagunak "oso pozik" eta "eskertuta" agertu dira.

Hemengaz ekimenak antolatuta, 
eta hainbat elkarteren babesa-
rekin, Jaiki taldeak eta Joe Pie-
man (Joseba Pierrugues) DJak 
1,5 ikuskizuna eskainiko dute 
Mitarte plazan gaur, egubakoi-
tza (19:00). "Konfi-dantza" edo 
dantza konfinamendu garaian 
izango da ardatza.

Bihar, ostera, stoner doinuak 
lantzen dituen Rodeo talde zes-
toarrak kontzertua eskainiko 
du Kurtzebarri eskolako kantxan 
(19:00). Bi ekitaldietarako plaza 
kopuru mugatua egongo da. 

Datorren eguenean emango 
diote bukaera uztaileko egita-
rauari zinemarekin; Tomboy 
filma emango dute Felix Iñurra-
tegi parkean (22:00).

Jaikiren ikuskizuna 
eta Rodeo taldearen 
kontzertua asteburuan 
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Komeria ugari izan dituzte aur-
tengo Eskoriatzako udalekuek, 
beste hainbat tokitan moduan. 
Bertan behera geratu behar zi-
rela, hasiera batean; azkenean, 
izen-ematea ireki eta gauzatzea 
erabaki, eta, uztailaren 6tik gaur 
arte, hala moduz egin dituzte, 
zenbait egunetan gauzatu ez 
diren arren. Hala, talde txikietan 
banatuta haurrak ederto aritu 
direla adierazi dute Txirikilla 
Aisialdi Elkarteko arduradunek. 
Gaur goizeko jardunarekin eman-
go zaie amaiera aurtengo uda-
leku "bereziei".

Talde txikietan, bi begiralerekin
"Konfinamenduan denbora asko 
egon dira haurrak etxean, eta, 
haurren aisialdia oso garrantzi-
tsua dela uste dugunez, udalekuak 
egitea erabaki genuen. Norma-
lean baino haur gutxiago izan 
dira, iazko kopuruaren erdia;  
hala ere, aurreikusten genuen. 
Guztira, 100 haur inguru izan 
dira udalekuetan; bederatzi, 

hamar eta hamaika pertsonako 
taldeetan banatu ditugu, eta 
talde bakoitzean bi begirale. 
Gustura aritu dira, eta gu ere 
pozik geratu gara egindakoare-
kin", adierazi du Nekane Atxa-
gak, Txirikilla Aisialdi Elkar-
teko koordinatzaileak.

Azkartasunez eta egoki jokatuz 
Hilaren 9an Eskoriatzako herri-
tar batek COVID-19 proban po-
sitibo eman ostean, zalaparta 
sortu zen herrian, eta, egun 
hartan udalekuak egin arren, 
hurrengo egunean bertan behe-
ra geratu ziren, prebentzio gisa. 
Hala ere, asteburua pasa ostean 
berrartu zituzten. "Azkartasunez 
eta egoki jokatu genuela adie-
razi digute guraso askok. Horren 

ostean, berriro martxa hartu 
berri, Eudelen erabakia etorri 
zitzaigun". Eudelen gomendioz 
etenda egon dira udalekuak as-
teon, baina, udalekuak amaitze-
ko hiru egunen faltan, zerbitzua 
ematea erabaki da, eta, horrela, 
udalekuei behar den itxiera 
eman, eta agur esan diete.

Haurrak eredu izan dira
"Ziurgabetasun, zalantza… asko 
izan da haurren eta gurasoen 
partetik, eta asko nabaritu da 
azken aste honetan. Izan ere, 
jende gutxiago etorri da; bizi 
dugun egoeragatik, oporretara 
doazelako… Azken finean, egiten 
dugun balorazioa oso ona da. 
Oso ondo portatu dira, arau 
guztiak errespetatu dituzte, mu-
sukoa une oro erabili dute kexa 
barik… beraz, zoragarri! Hila-
bete oso arraroa izan da guz-
tiontzat, eta datorren urtean 
normalitatera bueltatu nahiko 
genuke. Gazi-gozoak izan arren, 
disfrutatu egin dugu", adierazi 
du Nekane Atxagak.

Udalekuetako lehenengo egunetan, udalekuetako haur talde baten argazkia. TXIRIKILLA AISIALDI ELKARTEA

"Haurrak zoragarri 
portatu dira udalekuetan"
gaur, egubakoitza, emango diete amaiera Eskoriatzako udalekuei. krisialdi garaian, 
zenbait egunetako geldialdiak izan dituzte, hartu beharreko zenbait neurri… Hala 
ere, balorazio "bikaina" egin dute txirikilla aisialdi Elkarteko kideek

"ARAU GUZTIAK 
ERRESPETATU  
DITUZTE ETA 
MUSUKOA UNE ORO 
ERABILI DUTE"

Udal langileak, lan presentzialera bueltan
Udal langile guztiak uztailaren 20an lan presentzialera bueltatu 
ziren. Harrera zerbitzua ohiko ordutegian izango da, 09:00etatik 
14:30era–; hala ere, aurretiko hitzordua hartzea eskatu dute.

Barruko igerilekua, itxita
Manuel Muñoz kiroldegi barruko igerilekuan matxura gertatu 
denez, itxita dago. Gainontzeko instalazioak erabilgarri daude.

San Bartolome egunean, bazkari barik
Joan den zapatuan, Basauria elkarteko batzar orokorra egin zen 
Mazmelan, eta bertan erabaki moduan, abuzturen 24an, San 
Bartolome egunean egiten den auzo-bazkaria ez da egingo aurten.

oHaRRak

Juan Karlos Zubia suziriak botatzen. SAN PEDRO ETA INTXAURTXUETA JAI BATZORDEA

Bozgorailuetatik musika jarriz 
esan diote agur Zubiari
Musika jartzen edo etxafuegoak botatzen beti presente 
izaten zen Juan karlos zubia eskoriatzarra hil da

I.B. ESkoRiatza
Pasioz bizi zituen etxafuego, su 
artifizial eta musika emanaldiak 
astelehenean zendu zen Juan 
Karlos Zubia eskoriatzarrak –70 
urte–, eta herriko ospakizun 
guztietan horien ardura izaten 
zuen. Zaletasun horiez gain, EA 
alderditik zinegotzi izan zen 
1991-1995 agintaldian, Manu Vi-
llar alkate zela. Bere oroimenez, 
azken agurreko elizkizuna mar-
titzenean izan zen, 19:00etan, 
San Pedro elizan. Horrekin ba-
tera, Zubiari azken agur gisa, 
18:30 aldera musika jarri zuten 
Fernando Eskoriatza plazan, 
berak urte askoan egin zuen 
modu berean.

Suziriekiko zaletasuna 
Etxafuego eta su artifizialen zale 
amorratua bera, hauek botatzea-
ren ardura izan du urteetan 
Eskoriatzan; betiere, ilusioz, 
gogoz eta pasio handiz. Azken 

urteotan, gainera, musika eta 
suzko erruberak konbinatutako 
ikuskizunaren ardura izaten 
zuen, San Inazio egunean, uz-
tailaren 30ean.

Musikarekin lotura estua
Horrekin batera, musikazale 
sutsua ere izan da Zubia; Fer-
nando Eskoriatza plazan dome-
kero musika jartzen zuen, elizan, 
erretiratuekin edo musika es-
kolakoen emanaldietan ere 
soinu ekipoaren arduradun 
jardun izan du. Horrekin bate-
ra, Eskoriatzako banda zaha-
rrean aritu zen; hura desager-
tu, eta Arrasateko bandan 
aritu zen. Garai hartan, 1965. 
urte inguruan, Los Kelwers 
izeneko musika taldean ere 
aritu zen, baina, soldadutza 
joan zenean, taldea desegin egin 
zen. Gero, Eskoriatzako banda 
berrian ere hasi zen, sorreran, 
baina utzi egin zuen.
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GATZAGAKO GATZ MUSEOA

Egiten dutena erakustera
Gatzagako udal ordezkariekin batera, Gipuzkoa Landa Udalerrien 
Garapeneko zuzendaria eta Foru Aldundiko turismo zuzendaria izan ziren 
bisitan uztailaren hasieran Gatz Museoan. Historian zehar gatza nola 
ekoitzi den eta gaur egungo ekoizpena nola egiten duten erakutsi zieten 
museoko arduradunek. Horrekin batera, etorkizunari buruz ere aritu ziren.

Pertsona bat eskopeta eskuetan duela. GOIENA

Zenbait lagun atzera botata, 
ehiza postuak enkantera
urrira begirako ehiza denboraldirako gertu egoteko, 
abuztuan irekiko da lizitazioa

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Urri aldera hasiko da ehiza txi-
kiko denboraldia, eta, ordurako 
gertu egoteko, Gatzagan dauden 
zenbait ehiza postu libre enkan-
tean jarriko dituzte. Hala, inte-
resdunek adi egon beharko dute, 
Leintz Gatzagaren udal webgu-
nean eta buletin ofizialean ar-
gitaratuko da-eta informazio 
zehatza. Hau da, enkante eguna,  
epeak…

Usoak ehizatzeko, Dorleta-
Dominaga, Pagoeder, Retranca 
eta Landan daude postu finkoak; 
eta baita txartelak oilagorreta-
rako. Hala, normalean, lau ur-

terako postua hartzen duten 
zenbait ehiztarik uko egin diote 
postuari.

Hiru urte pasata, zenbait atzera 
"Normalean, lau urterako hartzen 
dute postua ehiztariek, eta, hiru 
urte pasa direnez eta zenbaitek 
postua utzi dutenez, %25eko 
fidantza galduko dute. Nahi due-
nak har dezake parte enkantean, 
gatzagarra izan edo ez, eta lau 
urtetik hogei urtera luzatu dai-
teke postu alokairua, KPIaren 
igoera kontuan izanda…", adie-
razi du Juanito Bengoak, Gatza-
gako Mendi zinegotziak.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Zuzenak taldeko gurpil aulkiko 
jokalari eta kapitain Martin 
Perez eskoriatzarrak zortzi den-
boraldi bete ditu taldean, eta, 
datorren denboraldira begira 
fitxa berrituta, bederatzigarre-
naren bila joango da. Urte arra-
roa izan dela adierazita, buelta-
tu dira berriz kantxara, pixka 
bat entrenatzera.
Fitxa berritu berri, bederatzigarren 
denboraldirako gertu? 
Pozik nago fitxa berrituta. Gai-
nera, gazte hasi nintzen arren, 
oraindik 22 urte ditut, eta beste 
hainbeste urte egin nahiko ni-
tuzke, ahal bada. Esperientzia 
pixka bat izan arren, beti dago 
zer ikasi.
Nolakoa izan da denboraldia? 
Pixka bat arraroa izan da. Ur-
tarrilean lesio bat izan nuen, 
eta hilabetez jokatu barik egon 
nintzen. Gero, otsailean buelta-
tu nintzen, baina hasi bezain 
pronto koronabirusa iritsi, eta 
liga bertan behar geratu zen. 
Mantendu duzue maila, nahiz eta 
justuan izan, ezta? 
Sailkapeneko beheko postuetan 
geratu gara, nahiz eta liga amai-
tzeko partidu batzuk geratzen 
ziren. Azken-aurreko postuan 
geratu gara; hala ere, gure mai-
lan sailkapeneko azkena soilik 
jaisten da, baina ez da jaitsiko. 

Gainera, beste bi talde berri 
izango dira datorren denboral-
dian, eta, horrela, hamabi talde 
izango gara, guztira, Ohorezko 
Mailan.
Beraz, maila mantenduta, helburua 
beteta? 
Hala da, maila mantendu dugu, 
eta, hori zenez gure helburu 
nagusia, pozik gaude. Hala ere, 
erronka pertsonalari dagokionez, 
ikasten jarraitzea eta disfrutatzea 
da nik beti buruan dudana, eta 
hala irteten dira gauzak ondo. 
Nik ez dut era profesionalean 
hartzen saskibaloia, oso garran-

tzitsua da nire bizitzan, asko 
entrenatzen gara, saiatu… baina 
ondo pasatzeko, lehiatzeko, eta 
urtez urte hobetzeko helburua 
da nik dudana.
Harrobiari garrantzia ematen diozue 
taldean, ezta? 
Taldean zortzi urte egin ditudan 
arren, ez naiz taldeko gazteena. 
Hala ere, gure taldea gaztea da, 
eta harrobiari garrantzi handia 
ematen diogu. Hori da Zuzenak 
taldeak duen ezaugarri nagusie-
tako bat, eta hor indarra jartzen 
dugu. Asko zaintzen dugu ha-
rrobia, gazte pila bat daude, eta 
gazteetatik ni izan nintzen lehe-
na talde nagusian sartzen; beraz, 
gazteetatik zaharrena edo bete-
ranoena ni naizela esan daiteke, 
nahiz eta adinagatik ez izan. 
Denboraldi-aurrearekin hasita da-
goeneko, ezta? 
Bai, hasi gara denboraldi-aurre 
bezalako bat egiten, nahiz eta 
abuztuan jai izango dugun. Be-
raz, opor aurretiko entrenamen-
du saio hauek sentsazioak be-
rriro ere hartzeko dira; bi hila-
bete entrenatu gabe egon gare-
nez, pixka bat aritzeko. Hala, 
oporren ostean, irailean buelta-
tu, eta orduan hasiko gara en-
trenamendu saioekin denboral-
dia ondo prestatzen. Liga urrian 
hasten da, eta, beraz, prest egon 
nahi dugu.

Martin Perez baloiarekin. I.B.

"Zortzi denboraldi bete 
arren, gogotsu nago"
MARTIN PEREZ SaSkibaLoi JokaLaRia
zuzenak taldeko kapitainak zortzi denboraldi bete ditu taldean, eta, fitxa berritu berri, 
kantxara bueltatu eta partiduak jokatzeko gogo biziz dago

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatzako kultura agendari 
joan den egubakoitzean berrekin 
zioten, frontoian izandako Bo-
cabeats Comedia bikotearen 
saioarekin. Aste honetan, berriz, 
Oñatiko Potx magoaren saioa 

eta Blues Morning Singers talde 
bizkaitarraren kontzertua izan-
go dira ikusgai.

Oñatiko Potx magoa 3.0 ikus-
kizunarekin izango da, eta ma-
gia zuri eta komikoa eskainiko 
du. Hain zuzen, haurrei eta 

helduei zuzendutako saioa da, 
eta, ikuskizunean, publikoaren 
interakzioak protagonismo han-
dia izango du. 

Magiaren ostean, blues doinuak 
izango dira gozagarri Santa Ma-
rina plazan. Blues Morning 
Singers talde bizkaitarrak blues 
musika estiloa jotzen du, bere 
aldaera eta forma guztietan, 
musika afroamerikarraren sus-
trairik sakonenak gurtuz. Erre-
pertorio zaindua eta osatua 
eskainiko dute, kantu propioak 
zein bertsioak eskainita.

Magia trukoak eta blues 
doinuak, gaur, Santa Marinan
Potx magoak ikuskizuna eskainiko du, 18:30ean, eta 
22:00etan, blues Morning Singers taldeak kontzertua
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Bergarako eta inguruko enpre-
sa ehuna indartzea, merkatuan 
ahalik eta lehiakorrenak izan 
daitezen. Horixe da Enpresare-
ren azken helburua, eta, horre-
tarako, enpresen arteko lanki-
detza dute oinarri. 21 enpresak 
osatzen dute Enpresare eta 
eguazten arratsaldean egin zuten 
alarma egoera osteko lehen uz-
tartze foroa. "Bi motatako foroak 
ditugu. Batzuk enpresa txikien 
eta ertainen artekoak izaten 
dira, ezagutza eta konfiantza 
sustatzeko. Hori da gaurko foroa 
[eguaztenekoa]. Bestalde, beste 
uztartze foro batzuk egiten di-
tugu Gipuzkoan dauden beste 
enpresa sare batzuekin; Deba-
barrenean sortu den BPTD [Bas-
que Precision Technology Dis-
trict] ekimenean integratuko 
gara, gure balio berberak par-
tekatzen dituztelako eta bi sareon 

artean beti egongo delako gauza 
gehiago egiteko aukera.  Horrez 
gain, badaude gertutik jarraitzen 
ari garen beste ekimen eta sare 
interesgarri batzuk: Goierri Va-
lley, Iraurgi Berritzen...", adie-
razi du Enpresareko koordina-
tzaile Juan Bautista Ayerbek. 

Wolfratex, protagonista nagusia 
Azken bileran Enpresareren 
ekitaldi berria aurkeztu zuten, 
eta BPTDn nola integratuko 
diren ere azaldu zuten. Gaine-
ra, Udalaren Zientzia, Tekno-
logia eta Berrikuntza (ZTB) 
jardunaldiek eskaini ohi dituz-

ten aukerez ere aritu ziren 
berbetan: "Udalak urtero anto-
latzen dituen jardunaldi horiek 
oso interesgarriak izaten dira, 
beti dagoelako berrikuntza ar-
loko aplikazio berriren bat". 
Hala ere, azken uztartze foroko 
protagonista nagusia izan zen 
Wolfratex-en sorreraren azal-
pena; enpresako gerente Iker 
Elizburuk eman zituen xeheta-
sun guztiak. Zergatik eta zer-
tarako  sortu zuten, zer-nolako 
musukoak egiten dituzten... 

Enpresareren etorkizunaz 
galdetuta, honako hau dio Ayer-
bek: "Ukaezina da lankidetza 
gero eta baloratuago dagoela, 
eta guk badaroatzagu urte batzuk 
lankidetza ezinbestekoa dela 
sinistuta. Bakarrik egin ezin 
direnak indarrak batuz egin 
daitezkeela uste dugu; horre-
gatik uste dut Enpresarek ibil-
bide oparoa duela aurretik". 

Alarma egoera osteko lehen uztartze foroa egin zuen Enpresarek Miguel Altuna Lanbide Heziketan, eguaztenean. JOKIN BEREZIARTUA

Lankidetza inoiz baino 
beharrezkoagoa dela 
sinistuta dago Enpresare

ENPRESAK AHALIK 
ETA LEHIAKORRENAK 
IZATEA NAHI DUTE, 
HAIEN ARTEKO 
LANKIDETZARI ESKER

alarma egoera osteko lehen uztartze foroa egin zuen eguaztenean Enpresarek, bergarako 
eta inguruko 21 enpresa biltzen dituen sareak; Wolfratex proiektu partekatua jarri zuten 
adibide moduan, lankidetza oinarri hartuta helburu handiak lortu daitezkeela erakusteko

JOXU ARANA MiguEL 
aLtuNa LaNbiDE HEzikEta

"Norabide berean egin 
behar dugu bultza"

"Hasieratik gaude 
Enpresaren. Miguel Altuna 
elkargune moduan ulertu 
izan dute bertako enpresek. 
Enpresareko kide diren 
enpresa batzuk Miguel 
Altunan bertan sortu izan 
dira. Zorionez, kontaktu 
asko ditugu eta kontaktu 
horiekin denon onerako lan 
egiten saiatzen gara. 
Enpresareko uztartzeko 
foroak ere gure egoitzan 
egin izan dira beti, enpresak 
gurean eroso daudelako. 
Norabide berean bultza 
egiteko gaude hemen". 

GORKA ARTOLA 
bERgaRako aLkatEa

"Egoerari hobeto egingo 
zaio aurre lankidetzan"

"Gure bailarako eta, batez 
ere, Bergarako industria-
ehunean elkarlana eta 
lankidetza posible izateko 
halako foroak behar-
beharrezkoak dira. 
Hausnarketa partekatu, 
estrategiak berrikusi eta 
aurrera begirako ekintzak 
martxan jartzeko oso 
baliagarria da Enpresare. 
Aukera berriak eskaini ditu 
eta fruituak eman ditu 
dagoeneko; COVID-19ak 
eragin duen egoera berriari 
lankidetzan hobeto egingo 
zaio bakarrik baino". 

Zergatik da 
garrantzitsua 
Enpresare? 

Wolfratex da Enpresarek 
eman duen azken 
fruitua. Pozik emaitzaz? 
Oso pozik. Gure bilera edo 
foroen helburu nagusia da 
proiektu partekatuak 
abiatzea, eta Wolfratex da 
horren adibide garbia. Lau 
enpresak osatzen dute eta 
horietatik bi Enpresare 
barruan daude. Horregatik, 
nolabait, gure seme txiki 
ere kontsideratzen dugu.  
Protagonismoa izan du 
azken uztartze foroan... 
Gaurko [eguazteneko] 
plater nagusia izan da. Oso 
ekimen interesgarria izan 
da, eta etorkizunerako 
aurreikuspen onak dituzte. 
Maskarak egiten ari dira 
gaur egun; ikusiko dugu 
etorkizunean ze beste fruitu 
eman dezakeen.
Nolako eragina izan du 
COVID-19ak Enpresaren? 
Ikaragarria. Gure funtsezko 
aktibitatea da aurrez aurre 
biltzea, elkar ezagutzea eta 
elkarri konfiantza hartzea. 
Hori guztia telematikoki 
egitea oso zaila da, eta, 
horregatik, hiru hilabete 
egon gara aurreikusita 
genituenak ezin gauzatu. 
Zergatik uste duzu sartu 
behar dela bertako 
enpresa bat Enpresaren? 
Enpresa bakoitzak bere 
bidea daroa bere erronkak 
betetzeko, baina argi dago 
interes komunak daudela 
enpresa guztietan. Interes 
komun horietan lankidetza 
behar da; are gehiago, 
egoera berezi honetan. 

GOIENA

"Seme 
txikitzat 
hartzen dugu 
Wolfratex" 
JUAN BAUTISTA AYERBE 
kooRDiNatzaiLEa
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Udala, Jardun eta herriko ikas-
tetxeak pozik daude COVID-19ak 
eraginda udaleku irekien eta 
kirol campusaren ordez sortu 
zuten Uda Aktiboa izeneko pro-
gramak eman duenarekin. Za-
patutik izan diren positiboek 
eraginda (Ikus 2. orria) eta Jaur-
laritzak Osasun Sailaren gomen-
dioak jarraituz, Udalak suspen-
ditu egin du ekimenaren azken 
astea. Hala, lau asteko eskaintza 
aukeratu zuten familiei irailean 
egingo zaie 35 euroko itzulketa: 
"Irail hasieran mezua bidaliko 
zaie jarraitu beharreko urratsak 
zeintzuk diren azaltzeko".

Txaloak familiei eta hezitzaileei 
COVID-19aren ondorioz hasiera 
batean izena eman zuten 475 
umeetatik araudiak 200 partai-
de ahalbidetzen zituenez, Udalak 
ikastetxeei laguntza eskatu zien. 
Udalak eta Jardunek 6tik 12 urte 
artekoendako eskaintza antola-
tu dute eta Angiozarko eskolak, 
Aranzadik, Mariaren Lagundiak 
eta San Martin Agirrek antola-
tu dute 2tik 6 urtera artekoena. 
Aisialdi programa ekainaren 
29an abiatu zuten, talde txikie-
tan, taldeen arteko elkar ekin-
tzarik gabe, kanpoko espazioak 
erabiliz, musukoen erabilerare-
kin, eskuen garbiketa inoiz bai-

no gehiago zainduz, birusaren 
inguruko kontingentzia plana 
eta protokolo zehatza betez. 

Udal Gobernuak dio hasieran 
protokoloaren gaineko "zalantza 
handiak" izan zirela, baina 
umeen eta gurasoen jarrera 
txalotu dute: "Segurtasun pro-
tokoloa aurrera eramateko ez 
da arazorik egon. Hiru asteotan 
umeek primeran pasatu dute 
eta partaideen balorazioa oso 
positiboa izan da. Elkarrekin 
jolastu eta disfrutatzeko sekula 
baino premia handiagoa egon 
da, betiere, euskaraz, eta fami-

lien kontziliazioa erraztea ere 
ahalbidetu du". Era berean, Udal 
Gobernuak dio azken orduko 
aldaketek eraginda Uda Aktiboa 
prestatzeko apenas izan dutela 
astirik; hori horrela, uste dute 
txalotzekoa dela ekimenak utzi 
dituen "irudi alai eta positiboak" 
lortu izana: "Hezitzaile eta koor-
dinatzaile taldeak egoerari gogo 
eta ilusio handiz egin dio aurre; 
prestaketa oso azkar egin behar 
izan zuten, baina, hori horrela 
izanda ere, dinamika oso politak 
sortu eta jarduera dibertigarriak 
egin dituzte". 

Garitano, Iparragirre, Martinez, Aranberri, Moreno, Lasa eta Sagastume, asteon. B.U.

Azken astea suspenditu 
arren, "oso pozik" daude 
udalekuen ordez udalak, Jardunek eta herriko ikastetxeek elkarlanean sortu duten uda 
aktiboaren azken astea bertan behera geratu da CoViD-19aren bueltako azken positiboen 
ondorioz, baina balorazio "oso positiboa" egin dute: "Dinamika oso politak sortu dira"

Pentsamenduak

Nire artikulu guztiak Bergarari eta bergararrei buruzkoak dira 
beti, 1.000 karakterera mugatuta. Bistan denez, nirea ez da 
Facebook bezalako mundu mailako sare sozial bat, non milioika 
iruzkin eta argazki mugitzen diren: asko, garrantzirik gabekoak; 
eta batzuetan, akats ortografikoekin. Nire jarraitzaileak, 
familiako kideez gain, hamar irakurlek bai osatzen dutela, 
behintzat; agian, beste  batzuk ere izango dira, baina ez ditut 
zenbatu. Gauzak horrela, nire jarraitzaileetako batek esaten dit 
ados dagoela COVID-19aren post-ari aurre egiteko moduari buruz 
dudan pertzepzioaz. Beste batek 2018ko irailaren 29an Bertute 
kardinalak izenburuaz argiratu nuen artikulua gustukoa izan 
zuela esan dit; justizia ez zelako izan Espainiako konkistatzaile 
bergararraren bertutea, nahiz eta bere omenez frontoiko plazan 
monolito antiestetiko bat jarri eta gure herriko kale bati haren 
izena eman. AEBetan, hiri nomenklaturak digitalak dira; 
adibidez, 132. kalea, 64. kalearen izkina... erabiltzen dituzte, eta ez 
dira gai eztabaidagarrietan nahasten. Eta GPSarentzat ere 
konponbide ona dela ezin ukatu. AEBetan praktikoak dira. Gu ez.

NiRE uStEz

PEDRO GARITANO

Anbulatoriora joateko bidegurutzean nahikoa ikusten ez dela dio 
herritar batek, eta auto zein bizikleta batzuk azkarregi doazela: 
"Kontuz ibili behar da hor, egoera arriskutsuak sortzen dira". 

O.E.

goRa Eta bEHERa

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

Autoak, bizikletak eta 
oinezkoak leku berean
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sJokin Bereziartua bERgaRa
COVID-19aren bueltako positi-
boek kezka eragin dute azken 
egunotan Bergaran (Ikus 2. orria) 
eta asteleheneko osoko bilkuran 
ere izan zuen protagonismoa 
gaiak. Asteak aurrera egin aha-
la eta Osasun Sailaren arabera 
agerraldia kontrolatu bada ere,  
EH Bilduk, EAJk eta PSE-EEk 

bat egin dute bergararrei ardu-
ra eta zuhurtzia eskatzeko or-
duan. "Neurri berriek bereziki 
ostalariei egingo diete kalte, 
baina neurriok hartu beharrean 
egon gara; herritarron esku dago 
egoerari buelta ematea, eta, ho-
rregatik, berriro nator guztiok 
zuhurtziaz joka dezagun eska-
tzera", dio Gorka Artola alkateak. 

"Norberaren osasunaz harago 
osasun publikoa zaintzea guztion 
erantzukizuna da; gazteen artean 
izan dira positibo gehienak eta 
adin tarte horri dei berezia egin 
behar diogu. Gure osasunak eta 
ekonomiak sekulako kaltea ja-
sango du atzera egiten badugu", 
dio EAJko Elena Letek. "Ikuse-
zina bada ere, etsaia hor dago... 

Guztiok gaude nekatuta, uda da 
eta gozatzeko gogoa dugu... Bai-
na borroka hau edo denon artean 
irabaziko dugu edo galdu egin-
go dugu", deritzo PSE-EEko 
Alberto Alonsok. 

Ikuspegi ezberdinak antolaketaz 
Pandemiari aurre egiteko bata-
suna badago udalbatzan, baina 
ez da horrela beste hainbat gai-
tan. Udaleko antolamendu berria 
da horren adibide; izan ere, irai-
lean martxan jartzekoa den ba-
tzordeen antolaketa berriak ez-
tabaida politikoa eragin zuen 
bilkuran. Hamabi batzordetik 
hiru izatera pasatuko da Udala 
irailean eta asmoa da hurrengo 
agintaldietarako ere antolaketa 
hori mantentzea: antolakuntza 
batzordea, herritarren batzordea 
eta lurralde batzordea. Gobernuak 
uste du instituzio antolakuntza 
sinplifikatuarekin administrazio-
unitate ezberdinen arteko koor-
dinazioa eta lan esparru bakoi-
tzeko ezagutza eta komunikazioa 
sustatu egingo direla. "Udalaren 
eraginkortasuna asko hobetu 
daiteke. Urtebete baino gehiago 
daroagu honekin; BAZekin hasi 
zen, eta ondoren, korporazio be-
rriarendako harrera protokoloa 
abiatu genuen. Gero, sartu ginen 
antolaketa berriarekin, eta uste 
dugu oinarri sendoa duela", de-
ritzo Artolak. EAJko Elena Le-
teren ustez, "akats larria" da 
antolaketa berria: "Ez da egongo 
egitura organiko bat udaletxean. 
Bestalde, proiektuen defentsa, 

hein handi batean, teknikari-
buruaren bidez egiten da eta 
antolaketa berri honetan ez da 
halakorik egongo; adibidez, gi-
zarte zerbitzuetako teknikaririk 
ez da egongo eta udal aurrekon-
tuaren zati handi bat gizarte 
zerbitzuetara bideratzen da. De-
soreka hori, nondik nora?". Al-
derdi sozialistako Alberto Alon-
so ere kritiko agertu da eraba-
kiarekin: "Etxea alderantziz hasi 
dira sortzen... Gobernuak nahas-
tu egiten ditu bi termino: jaki-
naraztea eta negoziatzea. Gober-
nuak berri eman digu, baina ez 
du benetako partaidetza bat 
sustatu". EH Bilduko zinegotzi 
baten faltan, Gobernuak alka-
tearen kalitate botoa behar izan 
zuen proposamena onartzeko. 

Debagoiena 2030, aho batez 
Bestalde, aho batez onartu zen 
Debagoiena 2030 egitasmoa sus-
tatzeko eragileen arteko lanki-
detza hitzarmena. Erabaki ho-
rrekin, hortaz, Bergarako Uda-
lak konpromisoa hartzen du 
lanean jartzeko, bailarako beste 
hamabi eragile esanguratsurekin 
batera "adimentsua, inklusiboa 
eta klimatikoki neutroa" izango 
den Debagoien bat lortzeko. 

EAJko Maite Agirre Gorka Artolari kexa azaltzen, Udalaren antolaketa berriak eragin zuen eztabaidaren une batean. JOKIN BEREZIARTUA

Udal antolaketa berriak, 
adostasun politikorik ez
Hamabi batzorde izatetik hiru izatera pasatuko da udala irailean, bergararrentzat modu 
"eraginkorragoan" jarduteko asmoz; geratzeko datorren proposamena da, EaJk eta PSE-EEk 
kontra bozkatu eta zinegotzi baten faltan alkatearen kalitate botoarekin onartu bazen ere

OPOSIZIOAK DIO 
GOBERNUAK BERRI 
EMAN DIOLA, BAINA 
EZ DUELA PARTE 
HARTZEA SUSTATU  

Abuztuan zabalik egongo diren udal zerbitzuak
BAZ astelehenetik egubakoitzera, 07:30etik 14:30era. Udal 
liburutegia, abuztuaren 8an eta 23an izan ezik, 08:30etik 13:30era 
zabalik. Agorrosin egunero zabalik, 09:00etatik 21:00etara. 
Laboratorium eta turismo bulegoa ere zabalik: astelehenetik 
zapatura, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara. Udal 
artxiboa: astelehenetik egubakoitzera zabalik (08:30-15:00). 

Oxirondoko azoka: datozen biak, egubakoitzean
Uztailaren 25a eta abuztuaren 15a jai direnez, Oxirondoko azoka 
uztailaren 24an eta abuztuaren 14an egingo da, hurrenez hurren.

COVID-19a: aldaketak Agorrosingo zerbitzuetan
Azken positiboen harira, aldaketak egin dituzte asteon: gimnasio 
eta bizikleta gela itxita daude; ikastaro guztiak bertan behera 
geratu dira; kanpoko igerilekuaren eta berdegunearen edukiera 
%40ra jaitsi da. Bilakaeraren arabera aldatuko dituzte neurriok. 

Martxan da 30. Kirol Argazkien Lehiaketa
Udalak eta Arizondo elkarteak antolatutako lehiaketan parte 
hartzeko aukera dago azaroaren 11ra arte; argazkiak udaletxean 
utzi behar dira edo postaz bidali daitezke, Agorrosinera. 

oHaRRak

J.B. bERgaRa
Udalak uztail hasieran egin 
zuen bat Uemaren Bertatik ber-
tara egitasmoarekin. Euskal 
Herriko 70 herritan bideratu 
den kanpaina hau turismoaren 
alorrari bideratuta dago eta 
herritarren zein bisitarien au-
rrean euskararen presentzia 
handitu nahi dute. Kanpaina 
ezagutarazteko helburuarekin 
sariketa berezi bat ere abiatu 
dute. Irailaren 21era bitartean, 
kanpainarekin lotutako argaz-
kiak, esaldiak eta leloak parte-
katu behar dituzte parte-har-

tzaileek #BertatikBertara  trao-
la erabilita. Lau dira erabili 
beharreko sare sozialak: Insta-
gram, Twitter, Facebook edota 
Mastodo. Argazkien kasuan, 
Bertatik bertara kanpainako 
mahai-gainekoak edo kartelak 
agertzea baloratuko da –derri-
gorrezkoa ez den arren– eta 
esaldien kasuan, kanpainaren 
helburuarekin bat egiten duten 
leloak hartuko dira kontuan.

Hiru sari egongo dira: lehena, 
bi lagunentzako gaua eta gosaria 
Mutrikuko Arbe Hotelean; bi-
garrena, bi lagunendako bazka-
ria edo afaria Oiartzungo Usa-
tegieta jatetxean; eta, azkenik, 
bertako elikagaiekin osatutako 
saskia Zarauzko Lekaru dendan. 
Saridunak zozketa bidez auke-
ratuko dira eta www.uema.eus 
webgunean emango da horien 
berri, irailaren 23an.23.000 mahai-gaineko banatu dira. UEMA

'Bertatik bertara': euskarak behar 
duen lekua, baita turistei begira
uemaren kanpaina honetan sariketa bat ere abiatu dute: 
argazki, lelo edo esaldi bat bota behar da sare sozialetan 
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Jone Olabarria bERgaRa
Gaztetatik ezagutzen dute elkar 
Mikel Larrañaga Remak eta Jo-
kin Oregi Sortwo muralgile 
bergararrek; grafitiak egiten 
hasi ziren herriko kaleetan bar-
na, eta, gaur egun, muralgintzan 
aritzen dira. Beste hainbatetan 
egin bezala, herriko zenbait 
txokori irudi berri bat emateko 
lanean aritu dira azken astean: 
"Espazioari beste irudi bat ema-
ten saiatzen gara, hilda dauden 
espazioak edo ilunak diren ho-
riek artearen bitartez aldatzen", 
azaldu du Oregik.

Pintatzen hasi aurretiko lana
Hala, San Martzialerako bidean 
dagoen zubi azpiko horma "itxu-
raldatzen" ibili dira artistak. 
Paretaren beraren egoera zela-
eta lan apur bat izan dutela 
azaldu du Mikel Larrañagak: 
"Oso egoera txarrean zegoen 
horma; dena espatularekin ate-
ra behar izan dugu, eta, ostean, 
zuriz pintatu, umeltasuna ere 
izan ohi dutelako. Beste kasu 
batzuetan, aldiz, pareta ondo 
badago, zuzenean hasten gara 
muralarekin".

Sortze prozesua 
Remak eta Sortwo artistek zera 
azaldu dute: "Biok adostutako 
ideia edo irudi batzuk hartuz 

kontzeptu zehatzak definitu, eta 
horrekin jolastuz sortzen dugu 
murala". 

Murala egin aurretik, "argaz-
ki bat balitz bezala" planteatzen 
dute irudia, eta, behin hori de-
finituta, konposaketa, diseinua 

eta kontzeptua finkatzen dute. 
"Bakoitzak bere ildoa duen arren 
lan bat egiterakoan, beti saiatzen 
gara komunean ditugun puntuak 
potentziatzen", aitortu du Remak-
ek.

Jakin-mina sortu duen lana
Joan den astean hasi zuten mu-
rala, eta, azaldu dutenez, paseoan 
San Martzialera igotzen ziren  
herritar asko geratu ziren gal-
dezka: "Askok galdetu digute 
zertan ari ginen, eta gehienak 
pozik agertu dira aldaketarekin 
eta muralarekin".

Jokin Oregi Sortwo eta Mikel Larrañaga Remak, asteburuan, murala egiten. O.E.

San Martzialerako bidea, 
muralgintzak koloreztatua
'Remak' eta 'Sortwo' muralista bergararrek horma-irudi bat margotu dute San 
Martzialera bidean dagoen tunelean, kultura Mahaiak eta udalak antolatutako udako 
kulturako programaren baitan. Helburua espazioari "itxura berria" ematea izan da

"ESPAZIOARI BESTE 
IRUDI BAT EMATEN 
SAIATZEN GARA, HILDA 
DAUDEN ESPAZIOAK 
ARTEAREKIN ALDATUZ"

Ideiak islatzeko orduan 
"eguneroko eszenetatik 
metaforak ateratzen" saiatzen 
direla azaldu dute bergararrek. 
Era berean, "nahiko abstraktua" 
izaten saiatzen direla aitortu 
dute, "nork bere interpretazio 
edo irakurketa propioa egin 
dezan". Azken lanean ere, 
paisaia bat hondoan dutela, bi 
aurpegi ikus daitezke bi 
pertsona horiek lotuz. San Martzialerako bideko zubi azpiko murala, eguaztenean, bukatuta. J.O.

Abstrakzioa landuz sortu

Miren Narbaiza eibartarraren Mice proiektuko irudia. MICE

Berumugaren baitan, Mice 
entzungai gaur Espoloian 
Datorren asteetara begira ere, publiko guztiarentzako 
moduko hainbat kultur ekintza antolatu dituzte 

J.O. bERgaRa
Bergarako udako kultur egita-
rauaren barruan ere, Berumu-
garen baitan, musikak bere 
txokoa izango du asteburu ho-
netan zehar. Hain zuzen ere, 
Miren Narbaiza eibartarrak 2019.
urtean estreinatu zuen bere ba-
karkako Mice proiektua taula-
ratuko du gaur, hilak 24, 19:30ean, 
Espoloian.

Ibilbide oparoa
Luzaroan Napoka Iria taldean 
aritu ostean, gerora beste bide 
batzuk zabaldu zituen Miren 
Narbaizak –Perlak, Joseba B. 
Lenoir, Dual Split...–, baina Mice 
bere proiektu pertsonalena da. 
Joseba Baleztena gitarra jolea-
rekin eta Perlak taldeko Ilargi 
Agirrerekin batera lantzen di-
tuzte pasarteak; melodikoak, 
gitarreroak, distortsio handi-
koak... betiere, Narbaizaren ahots 
bereizgarriak gidatuta.

Datorren asteetako aukerak 
Gaurko ere, 16:30erako, aire 
libreko margotze saioa antolatu 
dute, Basalgon. Datorren astean, 
dantza tailerra egongo da Candem 
Town-en eskutik, martitzenean, 
17:00etan, Seminarioko karpan. 
Eguaztenean, berriz, Maite Fran-
co ipuin kontalariak ipuin kon-
taketa eskainiko du Angiozarren, 
19:00etan.

Zirku ikuskizuna abuztuan
Abuztuaren 26an, zirku eta umo-
rea ardatz nagusi duen ikuski-
zuna iritsiko da San Martin 
plazara, 19:00etan. Xabi Larrea-
ren Up! ikuskizunak kale an-
tzerkiaren hizkuntza erabiltzen 
du, ikusle eta espazio eszeniko 
guztietarako egokitu eta publi-
koaren barrea eragiteko: "Iro-
nikoa eta energiaz betetako obra 
da, eguneroko gertakizunei au-
rre egiten diona, erokeriaz edo 
xelebrekeriaz".
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Maider Arregi aNtzuoLa
Herriko jai nagusien ordez, An-
tzuolako Udalak eta herriko Jai 
eta Kultura Batzordeak elkarre-
kin antolatutako kultura egita-
raua asko eskertu dute herrita-
rrek. Ez mairuaren alarderik, 
ez kuadrillen egunik, ez gastro-
nomia lehiaketarik, ezta ere 
txosnagunerik. Asteburua lasai 
eta bestelako ekintzekin goza-
tzeko aukerarekin igaro dute 
antzuolarrek. Hala, esan beharra 
dago herrian dagoen kulturare-
kiko gosea pixka bat ase dela 
egin diren emanaldiei esker. 
"Aurten, ohiko herriko jaiak 
egitea ez da posible izan eta 
herritarrek ondo ulertu dute. 
Gainera, egun bizi dugun egoe-
raz oso kontziente dira. Antzuo-
larrek udako kultura egitaraua 
oso gustura hartu dutela esan 
dezakegu. Azkenaldi honetan, 
notizia txarrak dira nagusi, eta 
horrelako ekintzak asko esker-
tzen dira", azaldu du Jai eta 
Kultura Batzordeko kide Mikel 
Bargiela udal zinegotziak. 

Adin guztiendako gozagarri 
Herriko alkate Beñardo Korta-
barriak ere, ildo beretik, anto-
latutakoek aparteko ezustekorik 
gabe aurrera egin zutela adie-
razi du: "Antolatutako ekintzak 
oso ondo joan dira; nobedade 
gabe eta pentsatu bezala. Ber-
garako Udal Bandaren kalejira, 
aldiz, ezin izan zen egin, kide 
baten gertuko batek positibo 
eman zuelako COVID-19an. 
Zuhurtziagatik, bai Antzuolako 
kalejira eta baita Bergaran zuten 
emanaldia ere bertan behera 
gertu ziren. Egia da penarekin 
geratu garela, oso formatu ego-
kia eta polita zelako. Baina 
adostu dugu ahal denean berri-
ro antolatzea. Beraz, egin egin-
go da bandaren kalejira. Dena 

ondo bidean, eta egoerak ahal-
bideratzen badu, irailera begira 
antolatuko genuke".

Zapatuan, alardea gogorarazi 
zuten konoi sutzeen bitartez; 
baina musika izan zuten herri-
tarrek gozagarri iluntzean. Liv 
Wallace gazte antzuolarraren 
rock doinuek eskolako patioan 
eserita zeudenak dantzan jarri 
zituzten; bakoitza bere tokian, 
noski. Ondoren etorri zen Ruper 
Ordorika eta Mugalaris taldea-
ren emanaldi dotorea. Oñatia-
rrak, musikari bikainekin in-
guratuta, kanta zaharrak –adi-
bidez, lehen diskoko Fas fatum– 
eta berriak tartekatu zituen.

Udako 'kulturaldia' 
Asteburu honetan ere, kultura 
egitarauak jarraipena izango 
du, eta bihar, zapatua, Haatik 
konpainiaren eskutik Lau eme 
dantza ikuskizun arrakastatsua 
izango da ikusgai, eskolako pa-
tioan, arratsaldeko zortzietan 
hasita. Emanaldirako sarrerak 
aurrez erreserbatu behar dira, 
osasun babes neurriak berma 
daitezen. "Eskolako patioa oso 
handia da eta distantziak ondo 
mantentzen dira bertan. Sarre-
ra doakoa da eta Labur.eus/sa-
rrerakantzuola helbidean eska-
tu daitezke jada. Garrantzitsua 
da erreserba egitea patioko 
edukiera kontrolatzeko", argitu 
du Mikel Bargiela zinegotziak. 
Beste aukera bat da herritarrek 
673 90 53 28 telefonora deituz 
edo mezua bidaliz sarrerak erre-

serbatzea. Torresoroako liburu-
tegira ere jo daiteke (09:00-13:00).

Abuztuan zine emanaldiak 
antolatzen dihardutela ere au-
rreratu dio Bargielak GOIENA-
ri: "Abuztuan astero pelikula 
bat eskaini gurako genuke es-
kolako patioan. Hala ere, aire 
libreko emanaldiak patioan  
teknikoki nola egin aztertzen 
gabiltza oraindik ere batzordeko 
kideak. Hala, oraingoz, ez dau-
kagu egun zehatzik zehaztuta; 
ezta ere zein pelikula eskainiko 
dugun. Lehenengo, ekimen hau 
egitea posible ote den aztertzen 
dihardugu".

Elkartasuna oraingoz geldi
Anelkarrek abuztuan, eta hutsik 
egin gabe, Saharara, Kongora 
eta Senegalera dirulaguntza bi-
daltzeko ekintzak eta elkartasun 
festak antolatzen ditu. Aurten, 
ordea, ez dute halakorik anto-
latu, pandemiaren bilakaerak 
ez baitu horretarako biderik 
ematen. "San Bartolome egune-
ko sardina-jana ez dugu egingo; 
ezta abuztu amaieran egiten 
genuen Elkartasun Festa ere", 
azaldu dute Anelkar elkarteko 
kideek.

Kanoia sutu zuteneko unea Herriko Plazan. 

Kultura gosea 
asetzen hasia da

HAATIK TALDEAREN 
ESKUTIK 'LAU EME' 
DANTZA IKUSKIZUN 
ARRAKASTATSUA 
IZANGO DA BIHAR

udako kultura egitarauak aho zapore ona utzi du asteburuan egindako ekitaldiei 
esker. bihar, zapatua, Haatik konpainiaren 'Lau eme' dantza emanaldi arrakastatsua 
izango da ikusgai, 20:00etan hasita; sarrerak aurrez erreserbatu behar dira

Haurrendako mimo ikuskizuna patioan. ARGAZKIAK: IMANOL SORIANO

Ruper Ordorika eta Mugalaris taldea, eskolako patioan. 

Aurtengo mairuaren alardea 
egiterik izan ez den arren, 
Alardearen Elkarteak oso 
presente izan du. Herritarrei 
gogoan izan zezaten eta 
sorpresaz, argazkiz osatutako 
bideoa kaleratu zuten zapatuan. 
Bideoan, abesbatza, dantzariak, 
musikariak, danbor-jotzaileak, 
fusilariak, kanoia sutzen 
dituztenak, buruzagitza… denak 
gogoan izan dituzte.Alardearen elkarteak kaleratutako bideoaren une bat. ALARDEAREN ELKARTEA

Mairuaren alardea gogoan
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Maider Arregi aNtzuoLa
Rakel Velasco arrasatearra da, 
baina Antzuolan bizi da eta due-
la hiruzpalau urtetik; errifle 
bidezko distantzia luzeko tiro 
modalitatean dihardu. Armen 
munduan hasi zen lanean eta 
hortik datorkiola zaletasuna dio.
Zertan datza, zehazki, diharduzun 
errifle bidezko tiro modalitatea? 
Modalitate asko daude tiroaren 
munduan eta nik distantzia lu-
zeko bi modalitatetan parte 
hartzen dut: F-Class eta PRS 
modalitateetan. Lehena doita-
suna edo zehaztasuna da eta 300, 
600, 900 nahiz 1.000 metroko 
distantziara tiro egin behar da. 
Bigarren modalitatean, aldiz, 
oztopo bat aurrean duzula tiro 
egin behar duzu. Kasu honetan, 
ordea, distantzia 100, 200 edo 
1.000 metrokoa izan daiteke.
Nolatan etorri zitzaizun zaletasuna 
eta noiz hasi zinen praktikatzen? 
Orain dela lau bat urte hasi 
nintzen tiro txapelketetan. Ber-
garako Dikarren lan egiten dut 
eta bertan errifleak egiten dira. 
Nire lana, aldiz, errifleen doita-
suna aztertzea da; enpresan 
dugun 100 metroko galerian 
egiten ditut tiro-probak. Tiro-
probak ondo egiten nituela-eta 
taldeko batek animatu ninduen. 
Halaxe joan nintzen nire lehen 
txapelketara, eta irabazi egin 
nuen. Pixkana aurrera egin, eta 
mundu honetan murgildu naiz. 
Taldea lankideek osatzen duzue. 
Lankideek orain dela 4-5 urte 
sortu zuten taldea. Ni geroxea-
go sartu nintzen. Bi lankidek 
eta kanpoko beste bi lagunek 
osatzen dugu Bergara marka 
aurrera daramagun taldea.
Kirol honek, ordea, badu ezaugarrien 
artean bat nabarmena. 
Bai. Batetik, armak erabiltzen 
ditugula; bestetik, azpimarratu 
nahiko nuke arestian aipatuta-
ko bi modalitateetako txapelke-
tetan ez dela generoen arteko 
bereizketarik egiten. Hau da, ez 
dago propio emakumezkoenda-

ko zein gizonezkoendako txa-
pelketarik. Denak zerrenda 
baten barruan gaude, postua 
zozketa bidez erabakitzen da eta 
nork bere tiro saioa egiten du. 
Nire ustez, oso garrantzitsua 
da. Bakoitzak bere erriflearekin 
eta gaitasunekin moldatu behar 
du, bereizkeriarik jasan gabe.
Zanbranan entrenatzen zarete. 
Bai. Egia da Dikarren badauka-
gula 100 metroko galeria, eta 
bertan ere egiten ditugu entre-
namenduak. Baina Zanbranan 
200 metroko galeria dago, eta 
egokiagoa da doitasuna lantzeko. 
Postura, kontzentrazioa, arnas-
keta... asko landu behar dira. 
Baina etxean ere aurre-lan asko 
egin beharra dago doitasuna 
lortzeko. Gainera, guk ez dugu 
benetako munizioaz praktikatzen; 
geurea egiten dugu, eta asko 
entrenatu behar da ondoren 
benetako tiro-gunera joateko. 

Txapelketetan maila ona erakutsi 
duzu. Onenak alboan ere izan di-
tuzu. Zein sentsazio bizi izan duzu 
tiro-zelaian? 
Txapelketa askotan ibili naiz. 
F-Class mailan Galizian, Kata-
lunian, Granadan eta Iruñean 
parte hartu dut. Beti erdiko 
postuetatik gora egon naiz.  PRS 
kategorian, berriz, emaitza ho-
beak lortu ditut. Iaz, esaterako, 
taldearekin bigarren postua 
lortu genuen. Izugarria izan zen. 
Pertsonalki oso aberasgarria  
da txapelketako esperientzia. 
Sekulako giroa egoten da eta 
Espainiako tiratzailerik onenak 
izaten ditut alboan. Sekulako 
irakastaldia da niretzako eta 
oso pozik itzultzen naiz etxera. 
COVID-19a dela-eta txapelketen 
egutegiak zenbait aldaketa izan 
ditu. Zein asmo duzu orain?
Koronabirusa dela-eta dena han-
kaz gora geratu da, bai. Irailean 
Granadan Espainiako txapelke-
ta dago, eta ea aukera dugun 
bertan parte hartzeko. Bestalde, 
badut arantzatxo eta erronka 
bat. Izan ere, Euskal Herriko 
Tiroko Federazioa 3. edo 4. mai-
lan izatea gurako genuke. Ho-
rregatik, gogor segituko dugu 
lanean eta entrenatzen.

Rakel Velasco, tiro zelaian. JAVIER NIETO

"Genero bereizkeriarik 
gabeko txapelketak dira"
RAKEL VELASCO ERRiFLE biDEzko tiRatzaiLEa
Errifle bidezko distantzia luzeko tiro modalitatean jarduten du Rakel Velascok. genero 
bereizkeriarik ez duen kirol jarduera gustuko duela kontatu dio goiENari

"EUSKAL HERRIKO 
TIRO FEDERAZIOA 3. 
EDO 4. MAILARA 
IGOTZEKO LANEAN 
DIHARDUGU GOGOR"

ARROLA

Ezkutuko txokoak ezagutuz
Arrolako mendizaleek Mugarriz mugarri ekimenaren lehen irteera egin 
dute. "Antzuolak dauzkan ezkutuko inguruak ezagutzeko irteera 
arrakastatsua egin dugu eta 17 pertsona elkartu gara lehendabiziko etapa 
egiteko. Ondo bidean, irailean egingo dugu bigarrena, eta herritar oro 
gonbidatuta dago".

Tabernendako propio jarritako errefusaren edukiontzi grisaren 
egoera salatu du herritar batek. Izan ere, askotariko eta gaizki 
sailkaturiko hondakinekin nahasita dago, gainezka.

goRa Eta bEHERa

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

Askotariko 
hondakinak nahasita 

COVID-19ak udazkenean ekar 
dezakeenaren ondorioz, eskual-
deko osasun-zuzendaritzak Uda-
lari jakinarazi dio uztailaren 
20tik irailaren 4ra arte medi-
kuaren zerbitzua mugatua izan-
go dela. Medikua egunero joan-
go da ordutegi murriztuaz (08:00- 
11:30). Zerbitzuak arazoak sortzen 
baditu Udalarekin harremanetan 
jartzeko ohartarazi dute.

Medikuak ordutegi 
murriztua du 
datorren astetik

Ohi bezala, Antzuolako udaletxea 
eta bulegoa zabalik egongo da 
abuztuan. Bertan langile bat 
egoten da herritarrei harrera 
zerbitzua eskaintzeko, 08:00eta-
tik 14:00etara bitartean, bulegoan. 
Hala ere, egin beharreko trami-
tearen arabera, herritarrek 
itxaron egin beharko dute lan-
gile hori itzuli arte. Liburutegia 
ere itxita egongo da.

Abuztuan Udaleko 
herritarren harrera 
zerbitzua, zabalik
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
"Protokoloak daude noraezean 
dabiltzan txakurrendako. Ez, 
ordea, katuendako", dio Carlota 
Alfarok. Naiara Cordobarekin 
batera urte eta erdi darama ka-
leko katuen jarraipena egiten 
Elgetan. "Baserri-katuak ere 
badaude, eta horiek ortuetan 
edo kalean erditzen dira inongo 
kontrolik gabe. Ama baserrikoa 
da, baina kumeak, sarri, kalean 
gelditzen dira".

Katu koloniak beharrezkoak 
direla diote. "Arratoiak uxatzen 
dituzte, baina garrantzitsua da 
neurriz kanpo ez ugaltzea, eta, 
horretarako, antzutu egin behar 
dira". Boluntarioak hasten dira 
jatekoa eskaintzen, eta katuak 
konfiantza hartu eta gerturatzen 
direnean tranpa-kaiolak jartzen 
dizkiete. "Barruan gelditzen dira 
eta esterilizatzera eramaten di-
tugu. Gero, leku berean askatzen 
ditugu". 

Kaleko katuen auzia ez da El-
getara mugatzen. "Kaleko katuei 
jarraipena egiten zaie. Errespe-
tatu katu koloniak. Arazo larriak 
daude herri askotan. Askotari-
ko ikerketak egin dira eta on-
dorioa da ez dela eraginkorra 
katuak desagerraraztea. Nitxo 
ekologiko bat uzten duzu hutsik, 
eta beste kolonia bat etorriko 
da. Onena da dagoen kolonia 
kontrolpean mantentzea". Katua 
animalia oso territoriala da, eta 
itxiak eta agresiboak dira kolo-
niak. Nekez onartzen dituzte 
kide berriak. "Katu-zale zoro 
hutsak garela pentsatuko du 
askok, baina kontrolatutako 
zerbait egiten ari gara, eta ko-
meni da jendeak jakitea".

Uste okerrak 
Baserritarrek, orokorrean, ez 
dituzte katuak antzutu nahi. 
"Zabalduta dago esterilizatutako 
katu batek ez duela ehizatzen, 
eta ez da horrela. Instintiboa da. 
Jaten ematen badiozu, akaso ez 
du ehizatutakoa jango, baina 

berdin ehizatuko du", azaltzen 
dute Alfarok eta Cordobak.

Ez eman jatekorik 
Domingo Iturbe kaleko atzeko 
aldean sortu da, azkenengoz, 
arazoa. "Ongi beharrez, janari 

freskoa bota zaie, eta zikinkeria 
eta usaina sortu dira. Aurretik 
ere gertatu da, Lasao kalean. 
Mesedez, ez bota jatekorik katuei. 
Guk egunero ematen diegu, 
neurtuta, eta toki eta ordu ja-
kinetan".  

Carlota Alfaro, antzututako katu bat askatzen, uztailaren 14an. L.Z.L.

Kaleko katuen jarraipena 
egiten, bi boluntario
Herrian hiru kolonia nagusi daudela ziurtatzen dute, eta beharrezkoak direla arratoiak 
uxatzeko. Neurriz kanpo ez ugaltzea da erronka, eta, horretarako, antzutu egin behar 
dira. Jatekoa ere ematen diete; gehienbat, zenbat diren eta nola dauden jakiteko 

L.Z.L. ELgEta
Ella Fitzgerald, Nina Simone, 
Roberta Flack, Etta James eta 
Aretha Franklin musikarien 
berri izango dute gaur antzoki-
ra gerturatzen direnek. "Ikurre-
tako batzuk dira, baina gehiago 
ere badaude, jakina", azaltzen 
du Estitxu Pinatxok. Mikel San-
txezekin batera izango da gaur 
Espaloian. "Oso hutsune garran-
tzitsua bete zuten, esaterako, 
bluesean. Emakumeek komer-
tzializatu zuten musika mota 
hori. Baina atzean geratu dela 
uste dut, eta, nolabait, ikusara-
zi egin gura dugu. Abeslari nai-
zenez gero, betidanik joan izan 
zait belarria ahots horietara; 
are gehiago, esan dezaket ahotsik 
onenak musika beltzean topatu 
ditudala", dio Pinatxok.

Bost emakume horien kantue-
kin batera euren bizitzaren in-
gurukoak ere azalduko dituzte.

Neurri bereziekin 
Udalak antolatutako kontzertua 
da. Uztailean hiru emanaldi izan 
dira; hau da azkena. Sarrera 
doan izango da, eta eserleku 
kopurua mugatua. Antolatzaileek 
azpimarratu dute musukoa de-
rrigorrezkoa izango dela.

Estitxu Pinatxo, kantuan. DAMA BELTZAK

Bost emakume musikari beltzi 
omenaldia, gaur, Espaloian
'Dama beltzak' emanaldia egingo dute Estitxu Pinatxok 
eta Mikel Santxezek, 19:00etan, kafe antzokian

Uztailaren 6a ezkero martxan 
den zaintza zerbitzuak hilaren 
30era arte iraungo du, gauzak 
ondo bidean. Hamabost neska-
mutikok dihardute, eta, Osasun 
Sailak egindako gomendioak 
jarraipena zalantzan jarri badu 
ere, aurrera egitea erabaki du 
Udalak. "Gurasoekin eta hezi-
tzaileekin hitz egin bezala, osa-
sun egoera aldatuko balitz, zer-
bitzua etetea baloratuko genuke".

Uztaileko zaintza 
zerbitzu berezia, 
azken txanpan

Umeak, astelehenean, Egoarbitzan.

Jaten eman, antzutu... lana da, 
baina garrantzitsua da kaleko 
katuen jarraipena egiteko.
Elgetan ze sentsibilitate 
dago gaiarekiko? 
Zaila da. Katuak karabinarekin 
hiltzen ere ikusi dut nik.
Herritarrei zer eskatuko 
zenieke?
Lehenengo eta behin, janari 
freskorik ez botatzeko. 
Zikinkeria eta usaina sortzeaz 
gainera, arratoiak erakarri eta 
katuak ugaritu egiten dira. 

Katuak behar dira arratoiak ez 
ugaritzeko, baina katu kopurua 
kontrolpean edukitzeko antzutu 
egin behar dira. Soluzioa ez da 
katua erditzen den aldiro 
katakumeak akabatzea.   
Non antzutzen dituzue 
kaleko katuak? 
Kaonbirekin elkarlanean 
dagoen Arrasateko albaitari 
batek antzutzen ditu. Dozena 
bat egin ditugu Elgetan. Hiruki 
forma duen marka bat dute 
katu horiek belarrian. 

L.Z.L.

"Kaleko katuak 
antzutu egin 
behar dira"
NAIARA CORDOBA    
kaoNbiko boLuNtaRioa

COVID-19arekin lotuta joan den 
astean egindako PCR probek 
hiru positibo atzeman dituzte 
Elgetan: barikuan kasu bat eta 
domekan bi. "Gogoratu denon 
betebeharra dela distantzia man-
tendu eta maskara erabiltzea!", 
adierazi du Iraitz Lazkano al-
kateak. "Zaindu gaitezen! Dis-
tantziak mantendu eta musukoa 
erabili!", azpimarratu du.

PCR probekin 
baieztatutako hiru 
positibo herrian

COVID-19 pandemiak baldintza-
tutakoa izango da aurten abuz-
tuko oporraldia. Zerbitzu gehie-
nek, ordea, ordutegi berezia 
izango dute, eta komeni da 
kontuan hartzea. Urtero legez, 
ordutegi aldaketak jasotzen di-
tuen zerrenda prestatzen ari da 
Juan Ramon Irazabal. Udal web-
gunean izango da zerrenda hori 
ikusgai, laster. 

Abuztuan ordutegi 
berezia izango dute 
hainbat zerbitzuk
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Maialen Regueiro ELgEta
Juan Mari Arantzeta gizon eza-
guna da Elgetan, Larrabiltxo 
baserriko semea izateaz gainera 
bertan diharduelako, semearekin 
batera, eztia ekoizten hainbat 
urtez geroztik. Arantzetak, gai-
nera, bere anaiek utzitako tra-
dizioarekin jarraitzen du.

Anaiek utzitako tradizioa 
Arantzetaren anaietako batek, 
Danielek, fraide izateko ikaske-
tak egin zituen eta Ordizian 
egon zen hiru urtez. Berarekin 
batera zegoen beste fraide batek 
erleak zituen eta kopuru handiak 
ekoizten zituen. Ekoizpen garai 
batean, gainera, fraidea langile 
beharrean zegoen eta Daniel 
berarekin hasi zen eztia egiten. 
Handik ikasi zuen Arantzetaren 
anaiak prozesua: "Danieli frai-
deak erakutsi zion eztia egiteko 
prozesua, eta, gerora, beste anaia 

bat konbentzitu zuen etxean 
erleak jar zitzan; ordutik, gure 
etxean ez da erlerik falta izan. 
Gaur egun, nik eta nire semeak 
jarraitzen dugu eztia ekoizten", 
adierazi du Arantzetak. Ezti-
ekoizleak aipatu duenez, gaur 
egun, 80 erlauntza inguru ditu 
eta ez du erlerik erosten: "Guk 
etxeko materialarekin egiten 
ditugu kaxak, eta, sasoi honetan, 
erleek gustuko duten eta horiek 
erakartzea helburu duen pro-
duktu bat jartzen dugu kaxan, 
eta horrela etortzen dira".

Kaxen materialaren harira 
ere xehetasunak eman ditu el-

getarrak: "Gure aita arotzaren 
semea zen eta kaxak hark egiten 
zituen, egurra erabiliz. Erlea 
edukitzeko, gainera, egur onena 
gereziarena dela esaten dute, 
baina guk pinua edota haritza 
erabiltzen ditugu".

Eztiaren ekoizpena 
Arantzetak udaberria iristeare-
kin batera, eztia ekoiztearen 
prozesuan garrantzitsua den 
ekintza bat egiten du, kaxak 
garbitu. Horrekin batera, abao 
zaharrak kendu eta berriak jar-
tzen ditu. Izan ere, ezti-ekoizleak 
azaldu du, erleek abaoa guztiz 
propolitzen dutela, erregina 
bertara joan dadin eta arrautzak 
jar ditzan. Abaoaren harira, 
aipatu du, zaharrak kentzen 
dituenean urtu egiten dituela 
argizaria ateratzeko. 

Eztia ateratzeko orduan, eztiak 
dituen koadroak hartzen ditu 

eta horiek izaten duten operku-
lua kentzen du, zentrifugatzeko 
erabiltzen duten makinan sar-
tzeko. Hortik ateratzen da eztia, 
eta, honek duen fruktosaren eta 
glukosaren arabera, lehenago 
edo geroago gogortuko da: "Gure 
etxean Maria bainua erabiltzen 
dugu, eta prozesu horretan ez 
da komeni ura 40 edota 45 gra-
dutik gora berotzea, eztiak dituen 
propietateak galtzen dituelako". 
Behin eztia aterata,  koadroak 
kaxetan sartzen ditu, beste ate-
ratze baterako. Datozen astee-
tara begira, gainera, beste ezti 
ateratze bat egiteko asmoa azal-
du du Arantzetak. 

Udazkenean ere Arantzetak  
lana izaten du: "Udazkenean 
kaxak negurako prestatu behar 
dira. Erleak kaxa barruan ego-
ten dira eta haiek egindakotik 
bizi dira, nahiz eta batzuetan 
jana jarri behar izaten diedan". 
Horrekin batera, aipatu du euria 
eta hotza kaltegarriak direla eta 
erleak galtzeko arriskua izaten 
duela. 

Erlauntzaren mantenua 
Erlauntzaren mantenua garran-
tzitsutzat jo du elgetarrak. Izan 
ere, ezti-ekoizlearen esanetan, 
bi dira erlauntzean sortu dai-

tezkeen gaixotasunak: "Bata 
akaroek eragindakoa da, arrau-
tzak jartzen dituztelako; eta 
besteari nosemiosi esaten zaio. 
Eta, horiek saihesteko, erlaun-
tzari begiratu bat ematen diodan 
bakoitzean, belar-dendan erosten 
dudan buztin-hautsa botatzen 
dut". Ohitura horrek ere jatorria 
istorio batean du eta Arantzetak 
xehetasunez azaldu du: "Nire 
anaia Josek Madrildik ekartzen 
zuen erlauntzera botatzeko an-
tibiotikoa, eta, urte batean, ezti 
asko ekoiztu genuenez, Getaria-
ko baserri bati saldu genion. 
Bertan, eztiak antibiotikoa zue-
la esan ziguten eta Getariara 
joan behar izan genuen berau 
batzera. Hango langile batek 
esan zidan berak lurra erabiltzen 
zuela nosema hiltzeko, baina, 
horrekin saiatu ostean, buztina 
erabiltzea bururatu zitzaidan, 
eta, ordutik, gure erlauntzek ez 
dute gaixotasunik izan".  

Propolia
Elgetarraren esanetan, erleek 
zuhaitzetako erretxinatik ate-
ratzen dute propolia, eta ondoren, 
kaxara sartzen direnean guztia 
propolizatzen dute: "Guk tranpak 
jartzen dizkiegu, plastikozko 
sare batekin, baina haiek zuloak 
propoliarekin estaltzen dituzte.  
Guk zulo horietatik propolia 
atera eta izoztu egiten dugu, 
ondoren alkoholetan disolbatze-
ko". Horrekin batera, propolia-
ren ezaugarri onuragarriak 
aipatu ditu Arantzetak, gorpu-
tzerako defentsa ona delakoan. 

Juan Mari Arantzeta, Elgetako Larrabiltxo baserrian. LARRAITZ ZEBERIO

Tradizioa ardatz 
duen eztia

"MARIA BAINUAN URA 
OSO BERO BADAGO, 
EZTIAK DITUEN 
PROPIETATEAK 
GALTZEN DITU" 

"EZ DITUGU ERLEAK 
EROSTEN; KAXETAN 
HORIEK ERAKARTZEKO 
PRODUKTU BAT 
JARTZEN DUGU" 

Elgetako Larrabiltxo baserrian ekoizten du eztia Juan Mari arantzetak, bere 
semearekin batera. gaur egun, 80 erlauntza inguru dituzte eta eztia ekoizterakoan 
eta erlauntzaren mantenuan arantzetaren anaiek utzitako tradizioan oinarritzen dira 

Joxe eta Daniel Arantzeta Juan Mariren anaia zaharragoak dira. 
Danielek ikasi zuen lehenik eztia egiten, fraide baten eskutik, eta 
hark Joxeri erakutsi zion. Azken honen erreleboa Juan Marik hartu, 
eta gaur egun Larrabiltxo baserrian ekoizten du eztia Arantzetak. 

Joxe eta Daniel Arantzeta

Joxe eta Daniel Arantzeta, Juan Mariren anaiak. JUAN MARI ARANZETA



30    OÑATI Egubakoitza  2020-07-24  GOIENA ALDIZKARIA

Oihana Elortza oÑati
Ziurgabetasun handiarekin ari 
dira Turismo Bulegoan ere lanean 
datozen asteei begira. Bisitari 
asko etortzen ohi den hilabetea 
izaten da abuztua Oñatin, baina, 
egoera zein den ikusita, aurten-
go aurreikuspenak "justukoak" 
dira. Horixe esan du Garapen 
eta Turismo Agentziako udal 
teknikariak, Ikerne Altubek.

Bertako bisitariak ere bai 
"Uztailean mugimendua egon 
da, baina azken egunetako da-
tuekin moteldu egin da berriz 
bisitarien jarioa, hoztu egin da 
kanpora joateko gogoa. Asko 
nabaritu da", dio Altubek. "Uste 
dut aurtengo uda horrelakoa 
izango dela, eguneroko egoerak, 
datuek eta hartuko dituzten 
neurriak baldintzatuko dutela, 
eta erreserba eta plan asko egun 
batetik bestera egingo dituela 
jendeak", gaineratu du.

Kanpoko bisitariek ez ezik, 
bertako herritarrek inguruko 
ondarea, naturala zein monu-

mentala ezagutzeko aukera "ona" 
izan daitezke, Altuberen ustez, 
aurtengo udako oporrak. "Arri-
krutzen egon ez direnak egongo 
dira Oñatin eta herriko eraikin 
historikoen gainean gehiago 
jakiteko aprobetxatu dezakete 
aurtengo uda".

Betiko eskaintza 
Egoera den bezalakoa izanda 
ere, eskaintza zabala du prest 
Oñatiko Turismo Sailak, kan-
potik zein gertuagotik etorriko 
diren bisitariendako. Oñati er-
digunea eta Arrikrutz kobak ez 
ezik, Arantzazuren eta Aizko-
rriko parke naturalaren eskain-
tzak ere badaude. Txokolateixia 
ere zabalik egongo da abuztuan.

Aurten, baina, bisitak aurrez 
erreserbatzeko gomendioa egin 
dute, talde kopuruak txikiagoak 
izango dira eta. Arrikrutzen, 
esaterako, behar-beharrezkoa 
da eguna eta ordua aurrez zehaz-
tea, telefono bidez. Parketxean, 
berriz, egubakoitzetik domeka-
ra egongo da zabalik.

Turista taldetxo bat unibertsitateari buruzko azalpenak entzuten martitzen eguerdian. O.E.

Bertako bisitariak ere 
espero dituzte aurten 
uztailean turisten mugimendua egon den arren, azken egunetan moteldu egin da. 
aurreikuspenak "justukoak" dira aurten, baina oñatik duen turismo eskaintza guztia 
zabalik dago kanpoko zein bertako bisitariak hartzeko. aurrez deitu behar da

O.E.

Olabarrietakoa ere erabilgarri
Erabilgarri dago Olabarrietan jarri duten komun publikoa ere. Aiastui 
baserriaren ondoan dago, Olabarrieta eta Murgia lotzen dituen 
pasealekuan. Komunaz gain, iturria eta eserlekuak ere jarri dituzte, 
atseden hartzeko. Munazategiko komunean ere jarri dituzte eserlekuak. 
Partaidetzako aurrekontuetan herritarrek egindako eskaera da komunena.

Argia kenduko dute herriko 
hainbat gunetan uztailaren 30ean, 
15:00etatik 19:30era. Berrikuntza 
lanak egin behar dituzte sarean, 
transformadorea postetik etxe-
txora pasa behar dute Santa Ana 
gainean, eta horrek eragingo du 
argia kendu beharra. Garagaltza, 
Urrexola eta Zañartuko hainbat 
etxetan izango da, eta hilerriko 
argiteria publikoan.

Lau ordu eta erdiko 
argi mozketa egongo 
da uztailaren 30ean

Kale Zaharrean dagoen elkarta-
sun lokalean pozik jasoko dituz-
te: barruko arropak, patineteak, 
frakak, maletak, gerrikoak, 
jostailuak eta motxilak, esate-
rako, produktu horien beharrean 
daude-eta premia dutenei ema-
teko. Abuztuan itxita egongo da, 
beraz, uztailaren 31a aurretik 
edo irailaren 1etik aurrera era-
man daitezke lokalera.

Arropen beharrean 
daude elkartasun 
lokalean 

Zapatuetan egiten da asteko 
baserritarren, jakien eta arropen 
azoka Oñatin. Aste honetan, 
baina, gaur, egubakoitza, egin-
go da, bihar jaieguna da eta.

Baserritarren eta janari pos-
tuen azoka egingo da bakarrik 
gaur; aste honetan ez da arropen 
azokarik egongo. Azken asteetan 
egin den moduan, postuak ez 
dira bakarrik berdura plazan 
egongo; prebentzio neurriak 
hartuta, inguruan ere egongo 
dira. Parrokia ondoan, adibidez. 

Abuztuan 15ean, egoera berriz 
errepikatuko da. Orduan ere, 
azoka egubakoitzean, abuztuaren 
14an, egiteko aukera emango 
zaie saltzaileei eta gura duena 
joan ahal izango da.

Gaur egingo da aste 
honetako 
baserritarren azoka

Hainbat irteera zituzten antola-
tuta gaztelekuko Kuboko eta 
Topaguneko erabiltzaileek uz-
tailerako, baina horiek etetea 
erabaki dute, aurreko asteburuan 
Nekane Murga Osasun sailburuak 
emandako datuei erreparatuta.

Irteerak eten diren arren, gaz-
telekuak zabalik jarraitzen du. 
Egunero dago zabalik, 17:00eta-
tik 20:00etara; uztailaren 30era 
arte egongo da. Egun horretan, 
Bizarro eta Sharon Stoner talde 
oñatiarrek joko dute, zuzenean, 
eta horixe izango da udako opo-
rren aurretik han egingo den 
azken ekintza. Gaztelekua itxi-
ta egongo da datorren hilabetean, 
abuztuan; irailean zabalduko 
ditu berriz ateak.

Gaztelekuko kanpoko 
irteerak bertan 
behera gelditu dira

Udal zerbitzuen abuztuko 
ordutegia.

HAZ
• 07:30etik 15:30era.
• Txanda hartzeko: 010.

Liburutegia
• 09:30etik 13:30era.

Zubikoa
• 10:00etatik 20:00etara.
• Itxita: 1, 2, 8tik 23ra, 29 

eta 30.

Eltziako gimnasioa
• 07:30etik 21:30era
• Itxita: 8tik 23ra.

Turismo Bulegoa
• 10:00etatik 14:00etara
• 15:30etik 19:00etara

Abuztuko 
ordutegiak
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Txano eta Oskar

Uda hau erabat ezberdina izaten ari da eta umeekin planak 
egiteko momentuan asko nabaritzen dugu. Hala ere, bada 
gauza bat edozein egoera eta unetan egin dezaketena: irakurri. 
Oso proposamen egokia Txano eta Oscar anaien abenturak 
bilduma da, 8 urtetik aurreragoko haurrentzat. Julio Santos 
eta Patricia Perez gipuzkoarrek idatzia eta irudiztatua, 
momentuz sei ale dauzka, eta bertan Txano eta Oscar anaia 
bikiek eta haien lagunek hainbat gorabehera igarotzen 
dituzte.

Liburu hauek begietatik sartzen dira lehendabizi: Patriciaren 
irudi koloredun eta biziak azaletik ikus ditzakegu. Eszena 
batzuk irudikatuta aurkituko ditugu, baita xehetasunak orri 
guztietan ere. Julioren testua irakurtzeko erraza da; 
adiskidetasuna, fantasia, magia eta abenturaz beteta.

Hau da aukera paregabea umeak entretenitzeko, irakurtzeko 
gogoa pizteko –edo mantentzeko, jadanik baldin badaukate–, 
irudimena garatzeko eta hamaika bidaia eta istorio bizitzeko. 
Eta hori dena… lekutik mugitu barik!

NiRE uStEz

UXUE MONTERO

Oihana Elortza oÑati
COVID-19ak eragindako egoera 
eta EH Bilduren Udal Gobernuak 
jeltzaleekiko izan duen eta duen 
jarrera nabarmendu ditu EAJ-
ko udal taldeak, agintaldiaren 
lehen urtearen balorazioan. 
Pandemiari aurre egiteko el-
karlana  beharrezkoa delakoan 
dago alderdi jeltzalea, nahiz eta 
ez duen Udal Gobernua "elkar-
lanerako borondatearekin" 
ikusten: "Gai askoren inguruan 
ez da informazio askorik eman, 
eta eman denean erabakiak 
hartuta zeuden", esan du talde-
ko bozeramaileak, Ainhoa Gal-
dosek, prentsaurrekoan.

Pandemiari begira 
EAJk agintaldiaren lehen urte 
honetan bi garai nabarmendu 
ditu: COVID-19aren aurrekoa 
eta ondoregoa. Horri lotuta, 
Galdosek azaldu du pandemiaren 
aurretik plan finantzario baten 
beharra aurkeztu zutela eta CO-
VID-19aren krisiaren eraginez, 
eta datozen hiru urteetara be-

gira, "are beharrezkoagoa" de-
lakoan daudela, "Udalak duen 
egoera ekonomikoa ondo kudea-
tzeko". Gaineratu du martxoko 
osoko bilkuran 2019ko aurre-
kontuaren gerakinaren inguruan 
hartutako erabakiarekiko desa-
dostasuna agertu zutela, baina 
krisiari aurre egiteko mahai bat 
sortzea eta elkarlanerako bidea-
ri heltzea proposatu zuela. Kul-
turaren alorra lantzeko ere 
mahaia sortzeko eskaera egin 
zutela, "nahiz eta EH Bilduk ez 
zuen berau onartu". Hala ere, 
EAJk positiboki baloratu du 
krisiari aurre egiteko egindako 
lanketa. "Baina gutxietsi egin 
gintuzten esaten ez genuela pro-
posamenik egin, eta hori ez da 
horrela".

Etorkizuneko erronkak 
Galdosek gaineratu du alderdi 
jeltzaleak "jarrera eraikitzailea" 
izaten jarraituko duela, eta di-
tuzten helburuak azaldu ditu:  
"Egungo eta etorkizuneko oña-
tiarren bizi kalitate egokia ber-
matzea. Horretarako, pertsonak 
ardatz dituzten politikak dira 
beharrezkoak, lanpostuak es-
kainiko dituen eta ingurume-
narekiko abegikorra izango den 
ekonomia jasangarria sustatze-
ko, adin guztietako pertsonen-
dako egokitutako herri eredua 
indartzeko eta gure hizkuntza 
eta kultura balioan jartzeko".

Datozen urteetara begira kon-
frontazioa alde batera utzi eta 
giro politikoa lasaituko delakoan 
daude jeltzaleak. Bestalde, el-
kartasuna adierazi diote Jose 
Mari Agirreri, "komunikabidee-
tan bere iritzia ematearren jasan 
duen egoeragatik". Etxe aurrean, 
haren kontrako pintaketa ager-
tu da. "Ez da zilegi inor seina-
latzea edo erasotzea bere iritzia 
publiko egiteagatik" esan dute.

EAJko udal taldea batzokian, martitzenean egindako prentsaurrekoaren ostean. M.R.

"Elkarlanerako beharra" 
dagoela ikusten du EAJk
EH bilduren udal gobernuak euren ekarpenekiko azaldu duen jarrera ez dela izan 
egokiena esan du alderdi jeltzaleak, agintaldiko lehen urtearen balorazioa 
egiterakoan, eta pandemiari aurre egiteko elkarrekin lan egin behar dutela uste du 

GERORA BEGIRA 
KONFRONTAZIOA UTZI 
ETA "GIRO POLITIKOA 
LASAITU" EGINGO 
DELA USTE DU EAJ-K

Zaintza hezitzaileko taldetxo bat jolas baten parte hartzen astelehen goizean. O.E.

Zaintza hezitzailearen zerbitzua 
positibo baloratu du Udalak
gaur, egubakoitza, bukatuko da, eta amaierako jai 
erraldoi barik, prebentzio neurriak jarraituz

O.E. oÑati
Uztaileko zaintza hezitzailea 
zerbitzuaren balorazio oso po-
sitiboa egin du Udalak. "Lan 
handia egin dugu dena prestatzen. 
Ondo joan da zerbitzua, proto-
koloa zehaztu genuen, prebentzio 
neurriak hartu dira eta genituen 
helburuak betetzen ahalegindu 
gara: kontziliazioa erraztea gu-
rasoei, arnasgunea ematea umeei 
eta euskaraz harremantzeko 
aukera eskaintzea", dio Iker 
Oñatek, Haur eta Gazteria zine-
gotziak. Landa auzoetara joatea, 
herribusa erabiltzea eta ordu-
bete lehenago hastea ere ondo 

baloratu dute. "Zerbitzu hau 
emateko erabakia hartu genuen 
horrek ekar zezakeenarekin, 
baina helburu horietan jardutea 
zegokigun", gaineratu du.

Eudelek udalekuak bertan 
behera uzteko gomendioa egin 
arren, Oñatiko Udalak zerbitzua 
mantentzea erabaki zuen, he-
rriko egoera ikusita eta gurasoen 
kontziliazioa zein haurren ai-
sialdi beharra kontuan hartuta. 
Oñatek eskerrak eman gura izan 
dizkie koordinatzaileei, hezitzai-
leei, umeei zein gurasoei, guztiak 
"arduraz eta prebentzioz" ibili 
direla iritzita.
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Oihana Elortza oÑati
Dagoeneko bota dute Azkoagain-
go aldagela zaharren eraikina. 
Eraitsi dute, eta inguruak gar-
bitzen ari dira egunotan, erakin 
berria jartzeko gero hor.

Bi pisuko modulua 
Aldagela zaharrak zeuden toki 
berean egongo dira gero berrian. 
Eraikin modular aurrefabrika-
tua izango da berria, 130 eta 134 
metro karratu bitarteko azalera 
erabilgarria izango du eta bi 
solairu izango ditu. Hainbat 
espazio egongo dira barruan: 
kirol taldeentzat bi aldagela, 
epailearentzat aldagela bat, bil-
tegia, garbitokia, erabiltzaileen-
tzako komunak, bulegoa, bilera 
gela, masaje gela eta fisioterapia 
gela. Aste honen hasieran bu-
katu dituzte eraisketa lanak eta 
datozen asteetan egingo dituzte 
eraikin berria jartzekoak. Izan 
ere, 30 egunen barruan egin 
behar dituzte lan guztiak, futbol 
denboraldi berria hasi baino 
lehen bukatuta egoteko.

Eraiste lan hauen aurretik, 
baina, hain ikusgarriak ez diren 
beste lan batzuk ere egin dituz-
te Azkoagain futbol zelaian. 
Adibidez, argiteria aldatu dute, 
eta baita kanpoko sarea ere. Oso 
hondatuta zegoen sarea eta joan 
den neguko haize bolada batek 
gehiago kaltetu zuen. Aldatzea 
erabaki zuten eta hori egiten 
ere ibili dira, zati batean aldatzea 
falta bada ere oraindik.

Denboraldi berria 
Datorren ikasturtea nolakoa 
izango den eta denboraldia noiz 
hasiko den ez da oraindik eza-
gutzen, baina horrek ez du esan 
gura futbol saileko zein Udaleko 
ordezkariak geldi daudenik. 
Adibidez, irailetik aurrera egoe-

ra egungoa balitz moduan ari 
dira lanean, bai eskola kirolean, 
kirol eskolan eta baita beste 
mailetako futbol kategorietan 
ere. Futbolekoak ez ezik, Aloña 
Mendiko gainerako sailek ba-
koitzak bere protokoloa landu 
du denboraldi berriari begira 
ere, eta denak ari dira lanean.

Urbanizazio proiektua 
Bestalde, Azkoagain eraberri-
tzeko proiektua hor dago orain-
dik, nahiz eta data zehatzik ez 
eduki. Bere inguruko urbaniza-
zio lanena, aldiz, aurreratuago 
dago. Irisgarritasun proiektua 
eginda dago dagoeneko eta irai-
laren hasieran Gipuzkoako Foru 
Aldundiari aurkeztea da Udala-
ren asmoa; Aloña Mendiko zu-
zendaritzari eta auzotarrei au-
rretik erakutsiko diete. Errepi-
dea Aldundiarena da, haren 
eskumenekoa. Udalaren asmoa 
da irailean proiektua Aldundian 
aurkeztea aurrera eginez gero 
datorren urteko aurrekontuetan 
sartzea. 

Astelehenean bukatu zituzten aldagela zaharren eraiste lanak. J.A.

Azkoagaingo aldagela 
berriak abuztuan datoz
aldagela zaharren eraikina eraitsi dute eta lur eremu berean jarriko dute bi pisuko 
eraikin modular berria datozen egunetan. Futbol zelaiko argiteria ere aldatu dute, eta 
baita kanpoko sarea ere. Denboraldi berrirako prestatzen ari da futbol saila

AZKOAGAIN INGURUKO 
URBANIZAZIO LANEN 
IRISGARRITASUN 
PROIEKTUA ERE 
EGINDA DAGO

Gaur, egubakoitza, herriko gaz-
teen musika emanaldia egongo 
da gaztetxean, 20:00etan: Haritz 
Olaeta eta Ane Irazabal. Marti-
tzenean, berriz, Mahai karratu-
ko zaldunak filma emango dute, 
22:00etan; eta eguaztenean, Jo-
sefina Lamberto izeneko doku-
mentala, 19:00etan: La florecica 
de Larraga izenez ezaguna zen 
emakumearen bizitza.

Musika, filma eta 
dokumentala daude 
gaztetxean egunotan

Udako oporretan irakurri gura 
diren liburuak aukeratu, hartu 
eta entregatzeko eguna norberak 
jartzeko aukera dago aurten ere 
udal liburutegian. DVDak eta 
CDak, aldiz, musikakoak edo 
filmak, adibidez, entregatzeko 
ohiko data izango dute udan ere. 
Haurren liburutegia itxita egon-
go da abuztuan eta umeen libu-
ruak helduenean daude.

Udako liburuen poltsa 
eska daiteke aurten 
ere liburutegian

ALOÑA MENDI

Azken entrenamendua
Berezia izaten da Aloña Mendiko txirrindulariek denboraldi amaieran 
egiten duten azken entrenamendua; errito bihurtu da. Aurten ere, 
kategoria ezberdinetako txirrindulariek elkarrekin egin dute azken 
entrenamendu hori, Aloña Mendiko txirrindularitza saileko zuzendaritzako 
kideekin eta txirrindularien gurasoekin batera. Olatera joan dira.

Aimar Erostarbe txirrindulari 
oñatiarrak irabazi du Lizarrako 
gazte mailako Robert Innova 
saria, Nafarroako txapelketaren 
barruan (2.10.06). Joan den za-
patuan izan zen lasterketan, 90 
kilometrokoa, esprintean iraba-
zi zuen oñatiarrak; denbora 
berean sartu zen bigarrena eta 
58 segundora hirugarrena; 137 
txirrindulari helmugaratu ziren. 

Aimar Erostarberen taldeki-
deak ere ez ziren gaizki ibili, 
eta, hain zuen ere, Ulma taldea 
izan zen garaile taldeka. Unai 
Cueva, Danel Casais, Unax Arre-
gi eta Aritz Torres izan ziren, 
Erostarberekin batera, laster-
ketan parte hartu zuten Ulma 
taldeko beste txirrindulariak. 

Aimar Erostarbe eta 
Ulma taldea garaile 
Lizarrako lasterketan

Irailean egitekoa zen Oñatiko 
mendi martxa ere bertan behe-
ra gelditu da. Izena emanda 
dutenek bi aukera dituzte: ins-
kripzioa datorren urtera pasa 
zuzenean edo diruaren itzulera 
eskatu. Lehen aukerak esan 
gura du inskripzioa zuzenean 
hurrengo urteko mendi martxa-
ra pasako dela (2021-09-18). Ho-
rretarako ez dute ezer egin 
beharrik izango, eta, diruaren 
itzulera eskatu ezean, hurrengo 
urteko martxako parte-hartzai-
le izango dira. Dirua itzultzeko 
eskaera eginez gero, info@kirol-
probak.com helbidera bidali 
behar dute mezua, datuak ema-
nez. Eskaera hau egiteko azken 
eguna da: uztailak 31.

Aurten ez da    
Oñatiko mendi 
martxarik egingo



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Ivan Velascorendako (Arrasate, 
1980) hirugarren denboraldia da 
Astana taldeko teknikari. Ma-
teriala aztertzearekin batera 
etapetako nondik norakoak ja-
kiteaz arduratzen da, eta, bere-
ziki, erlojupekoetarako taldea 
ondo prestatzeaz. Lan horrek 
iaz emaitza nabarmenak eman 
zituen. Espainiako Vueltan, esa-
terako, taldekako erlojupekoa 
irabazi zuten. 
Granadara joan aurretik Oñatin izan 
zinen, Gipuzkoako Federazioak 

antolatutako teknifikazio saioan. 
Zer moduz? 
Oso ondo. Saio teorikoa izan 
zen, gazte mailako ziklistak zi-
ren eta helburua zen erlojupe-
koaren gaineko teknifikazio saioa 
egitea. Baina, horra iritsi au-
rretik, oinarrizkoak diren eza-
gupenen gainean egon ginen 
berbertan, erlojupekoetan ga-
rrantzi handia dutenak: aerodi-
namika, pisuaren eta potentzia-
ren arteko oreka, grabitatearen 
indarra... Askotan, gazteak 
material garestia erostera joaten 

dira, baina jakintza handi barik, 
eta garrantzitsua da irizpide 
propioa izatea, ikus dezatela 
ezaugarri konkretudun kasko 
jakin bat erostea benetan mere-
zi duen ala ez. Pozik itzuli nin-
tzen etxera, interesa erakutsi 
zuten eta egin zizkidaten galde-
rak zentzuzkoak ziren; gai ho-
rietaz uste duguna baino gehia-
go dakitela ikusi nuen. 
Ziklista gazteez ari gara, baina gaur 
egungo profesionalak arduratzen 
dira halako kontuez ala teknikarien 
esku uzten dute dena? 

Denetarik dago. Badira interes 
handia erakusten dutenak; esa-
terako, Ion Izagirre edo Jakob 
Fuglsang. Eta beste askok gure 
esku uzten dute lan hori. Hain 
zuzen, horretarako gaude gu; 
izan ere, teknikariok gaur egun 
datu mordoa batzen ditugu, eta 
gure lana da datu horiek inter-
pretatzea eta hobekuntzak pro-
posatzea. Ezin ditugu ziklisten 
esku utzi datu horiek guztiak, 
zoratu egingo lirateke, ito.
Matematiketatik geroago eta ger-
tuago dago egungo txirrindularitza, 
horrenbestez. 
Zalantza barik. Ziklista batek 
ez badu motibo konkretu baten-
gatik egun txar bat izaten, esa-
terako, ez duelako atseden ondo 
hartu, egun horretan izango 
duen kirol errendimendua au-
rreikusi genezake. Esaterako, 
badakigu erlojupekoan momen-
tu bakoitzean zenbat watt mu-
gituko dituen, badakigu ze abia-
duratan joango den, zelan hartu 
behar duen bihurgune bakoitza, 
eta, taldeko nutrizionistekin 
hartu-eman zuzena dugunez, 
badakite etapa horretarako ze 
elikadura beharko duen, gramo-
tan neurtzeraino. Dena oso-oso 
neurtuta izaten dugu.
Bereziki erlojupekoetan taldearekin 
egin duzun lanak emaitza nabar-
menak eman zituen iaz. 
Seguruenik, Espainiako Itzulian 
irabazitako erlojupekoa izan zen 
punturik gorenena. Dena geneu-
kan ondo neurtuta, erlojupeko-
ko ibilbidea, pacing-a –tramu 
bakoitzeko erritmoak neurtzea–, 
nork egin behar zuen tira norai-
no, erreleboen ordena... Ordura 
arte, Astana ez zen erlojupekoe-
tan nabarmentzen zen taldea, 
eta iaz ziklista asko izan genituen 
hamar onenen artean. Neguan 
lan handia egin genuen belodro-
moan, materiala probatzen, ae-
rodinamika hobetzen, eta, besteak 

beste, bizikleta gaineko posturak 
zuzentzen. Ziklista askok aurre-
rapauso nabarmenak eman zi-
tuzten. Esaterako, Pello Bilbaok. 
Ziklistek zelan hartzen dituzte zure 
proposamenak? 
Ez dut arazorik izaten, eurak 
ere segituan jabetzen direlako 
aldaketa txiki bakoitzak ze aban-
taila ematen dien. Gurpil batzuk 
egokiak direla ikusten badut, 
eurak ere segituan jabetzen dira, 
sentsibilitate handia izaten du-
telako bizikleta gainean. Entre-
natzaileek izaten dute zailago, 
metodologia konkretu bat jarrai-
tuta lan egitera ohituta dagoen 
ziklistak ez ditu aldaketak erraz 
onartzen. Momentuan bertan 
ikusten dute nire proposamenak 
balekoak diren edo ez; entrena-
mendu berri baten onurak hila-
beteetara ikusten dira, zailagoa 
da konbentzitzea.
Geroago eta gertuago daude las-
terketak, eta COVID-19agatik dau-
den zalantzak ere hazi egin dira. 
Egia esango dizut, erabat desko-
nektatuta nago hemen, emazteak 
kontatzen dizkit telefonoz gora-
behera horiek, baina burbuila 
batean gaude. Guk oso protoko-
lo zorrotza dugu, taldea zatituta 
dugu, badakigulako gutako inor 
kutsatzen bada inguruan lau edo 
bost lagun erraz kutsa daitez-
keela.
Ze helburu duzue? 
Astanak itzuli handietan jartzen 
du indarra, baina astebeteko 
lasterketetan edo egun bateko 
lasterketetan ere oso lan txuku-
na egiteko moduko ziklistak 
ditugu.
Denboraldi ezohikoa izango da. 
Topera hasiko dira denak, ez 
dago-eta bizpahiru sasoi puntu 
hartzeko tarterik. Txarto hasten 
denak nekez izango du urtea 
zuzentzeko aukera. Sierra Ne-
vadan gaudenak Burgosen ha-
siko gara lehian, hilaren 28an. 

Ivan Velasco, Astana taldeko teknikaria, test egun batean. ASTANA TEAM.

"Ziklistek ondo 
hartzen dituzte 
egiten dizkiedan 
proposamenak"
IVAN VELASCO aStaNa taLDEko tEkNikaRia
kazakhstango taldeko hamar txirrindulari Sierra Nevadan daude egunotan, garaierako 
entrenamenduak egiten. Eurekin da arrasateko ingeniaria, azken detaileak zaintzen

Velasco, erlojupekoko bizikletari neurria hartzen. ASTANA TEAM
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X.U. aRRaSatE
Futbolean Debagoieneko ema-
kumezkoek batuta jarraituko 
dute datorren urtean ere. Hala, 
UDAk, Arizmendik, Mondrak 
eta Aloña Mendik elkarrekin 
abiatutako proiektuak jarrai-
pena izango du 2020-2021 den-
boraldian. Aurtengo denboral-
di ezohikoan Leintz Arizmendi 
maila igo da, eta datorren den-
boraldian Euskal Ligan joka-
tuko du. Bigarren taldeak, 
berriz, Leintz Aloña izena izan-
go du, eta preferente mailan 
jokatuko du.

Lehenengo topaketa egin dute 
Astelehenean, bi taldeetako jo-
kalariak batu ziren Azkoagainen. 
"38 jokalari batu dira Oñatin, 
baina, berez, gehiago dira; opo-
rretan daudenez, ezin izan dute 
etorri. 42 jokalari izango ditugu, 
guztira, inoiz baino gehiago, bi 
talde sendo sortzeko adina jo-
kalari izango ditugu eta entre-
namendu saio hau baliatu dugu 
taldeak egituratzen joateko. Izan 
ere, iazko blokeei eutsiko badie-
te ere, jokalari batzuekin zalan-
tza dute bi taldeetako zeinetan 
jarriko dituzten, eta, elkarrekin 

topaketa bat egitearekin batera, 
halako zalantzak argitzen joa-
teko ere balio izan du entrena-
mendu saioak", dio Urtzi Amia-
no koordinatzaileak.

Ezkurra eta Uriarte gidaritzan 
Lehenengo taldeko entrenatzai-
lea izango da Andoni Ezkurra 
arrasatearra, eta Nerea Uriarte 
oñatiarrak zuzenduko du biga-
rren taldea: "Leintz Arizmendi-
ren helburua izango da igo berri 
diren Euskal Ligan finkatzea, 
eta hainbat urtetan maila horri 
eusteko moduko talde lehiakorra 
izatea; ikusiko dugu gero ze 
ibilbide egiten duen taldeak. 
Leintz Aloñak, berriz, iaz baino 
talde sendoagoa izango du, iku-
siko dugu noraino iristen diren; 
zergatik ez Ohorezko Erregional 
Mailara igotzeko amets egin?".

Bergara, Ohorezko Erregionalean 
Hain zuzen, klub mahoneroak 
kategoria horretan izango du 
ordezkaritza, aurten ere denbo-
raldi txukuna eginda –hogeita 
bi jardunalditatik, hamar par-
tidu irabazi eta sei berdindu 
dituzte– sailkapenaren erdian 
amaitu dute-eta denboraldia. 

Astelehenean, Azkoagainen, Leintz Arizmendiko eta Leintz Aloñako neskak. URTZI AMIANO

Leintz Arizmendi hasi da 
irailera begira lanean
 FUTBOLA  Lehenengo taldeak Euskal Ligan jokatuko du datorren denboraldian eta 
Leintz arizmendi izena izango du. Leintz aloñak, berriz, preferentean neurtuko ditu 
indarrak. taldeak definitzen hasi dira dagoeneko, babes neurriak hartuta
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Iñigo Biain Berraondo  oÑati
Evaristo Paramos Perez 1960an 
jaio zen, Pontevedrako Tui he-
rrian, baina Agurainen ekin zion 
abeslari ibilbideari. La Polla 
Records sortu zuten, 1979an, gaz-
telaniaz abestutako punk rocka-
ren nazioarteko erreferente bi-
lakatu zena. The Kagas (2002) eta 
The Meas (2004) taldeekin disko 
bana kaleratu zuen, RIPeko Bo-
linaga anaiak alboan zituela, eta 
2005ean, Gatillazo sortu zuen. 26 
disko eta dozenaka kolaborazioz 
gain, lau liburu argitaratu ditu 
punk patatero honek, eta hiru 
alabaren aita ere bada. Egun, 
Oñatin bizi da.
Nola daramazu normaltasun berria 
deitu duten hau? 
Ahal dudan lasaien, usaintzen 
eta arakatzen, honek guztiak 
nora garamatzan asmatu nahian. 
Ez da erraza egoeraren analisi 
sakona egitea, oso desinforma-
tuta baikaude. Hala ere, garbi 
dago zein den norabidea: jendea 
ezin antolatu, ezin ezertarako 
elkartu, haurrek ezin beste haur 
batzuekin jolastu... Eta, noski, 
horretarako, beldur handia sar-
tzen diote, lehenik, gizarteri, 
gero negozioa egiteko. Izan ere, 
familian edo gertuan hildakoren 
bat izan duenak nola ez du nahi-
ko txertoa, edo mikrotxipa, edo 
eskaintzen zaion guztia? 
Berrogeialdia nola bizi izan duzu? 
Beheko solairuan dagoen pisu-
txo batean, eta 2 urteko haur 
txiki batekin... Ezin kanpora 
atera, eta ezin alabari zergatik 
ezin zen irten azaldu! Horrelaxe 
bizi izan dut. Bestelakoan, ba-
neukan diru pixka bat aurrez-
tuta, eta jan, behintzat, jan ahal 
izan dugu.
Ba, eskerrak bazenituen aurrezkiak, 
ze Ni descanso ni paz, La Polla 
Records-en 40. urteurreneko bira, 
berrogeialdiak zapuztu zizuen... 
Bai, bira guztia izorratu digu, 
eta kontzertu asko 2021era atze-
ratu ditugu. Baina ikusiko dugu 
zer ostia gertatzen den datorren 
urtean! Izan ere, boterearentza-
ko oso tentagarria da une hone-
tan eskuen artean daukan kon-
trola; gaur egun, auzoka, erai-
kinka, udalerrika edo nahi 
duten eran egin ditzakete kon-
finamenduak eta eskubideen 
murrizketak. Beldurgarria iru-
ditzen zait! Nahi dutena eta nahi 
duten moduan egingo dute, ai-
tzakia demokratikorik gabe. 
Goazen La Polla Records-en itzu-
lerako biraren lehen zatia aztertze-
ra. 100.000 pertsonatik gora Esta-

tuan emandako zortzi kontzertue-
tan soilik... Espero al zenuten ha-
lako erantzunik? 
Egiari zor, inoiz ez genuen kon-
tzertuetara etor zitekeen jende 
kopuruaren aurreikuspenik egin. 
Ez genekien zer espero. Baina 
egia da Ni descanso ni paz birak 
izan duen erantzuna alienigena 
samarra izan dela guretzat... 
Gainera, kontzertuetara etorri 
den jendeari erreparatuta, nik 
uste nuena baino gure belaunal-
diko jende gutxiago hil zela 
iruditu zait. Garai haiek gogo-
ratzen ditudanean, izan ere, 
bidean gelditutakoak besterik 
ez dut gogoratzen, baina bai 
zera! Ikusi dudanez, gehiago 
dira bizirik atera zirenak hil-
dakoak baino! Geu bezalako atso 
eta agure kuadrillak ikusi ditut, 
gehienbat, gure kontzertuetan!
Ondoren, Ameriketan jarraitu zuen 
birak: Argentina, Uruguai, Peru eta 
Txile. Nola hartu zuten hegoame-
rikarrek, horrenbeste denboraren 
ondoren, La Polla Records? 
Han beti gertatu izan zaigun 
moduan, gehiegizkoa izan da 
harrera oraingoan ere, sekulakoa. 
Jendea oso bestelakoa da he-
mengoarekin alderatuta. Ez 

dizut esango hemen erraza denik 
bizitza, baina herrialde haietan 
benetan da gogorra. Gainera, 
gindoazen tokira gindoazela, gu 
sekulako hoteletara eramaten 
gintuzten, eta jendea hotelaren 
atarian ikusten genuen, kale 
gorrian, guretzako ekarritako 
oparitxoak emateko zain [has-
perena]... Egoera zital samarra, 
inondik ere; kaka hutsa! Baina 
bagenekien non sartzen ginen, 
eta bagenekien gertatuko zela, 
aurrekoetan bezalaxe. 
Eta kontzertuak nola joan ziren? 
Kontzertuak ere, beti bezala, 
ikaragarriak, mambo loco! Pena 
izan zen azken kontzertua, Txi-
lekoa, hasi eta ordu erdira ber-
tan behera utzi beharra. Txile-
ko Santiagon, izan ere, izarren 
erabateko konjuntzioa suertatu 
zen, eta osagai guztiak bildu 
ziren gertatu zena gertatzeko. 
Herria Gobernuaren aurka ma-
txinatuta zebilenez, kontzertua-
ren antolatzaileak ez zuen se-
gurtasun neurri gogorregirik 
jarri nahi izan; eta horrela, 
ikusleak baino nagusiagoak zi-
ren aitona-amonak jarri zituzten 
taularen eta lehen ilaren artean, 
eta punkarradak, aurkakotasu-
nik ez zegoela ikusita, erraz 
hartu zuen oholtza. Behin baino 
gehiagotan bizi izan ditugu an-
tzeko egoerak... 
Zuretzako pena bikoitza, gainera, 
ezta? Han familia izanda... 
Hala da. Nik familia daukat 
Txilen, eta kontzertuaren ondo-

ren bi aste gehiago gelditu nin-
tzen bikotekidearekin eta haren 
senideekin. Egun haietan, kris-
to guztiak gelditzen ninduen 
kalean, kontzertuan gertatuta-
koagatik barkamena eskatzeko. 
Egia da pena handia eman zi-
gula, tokia eta giroa ezin hobeak 
zirelako egun hartan. Garai 
zaharretan Euskal Herrian ze-
goen potentzia hura nabari zen 
Txilen jendearen artean, eta, 
garai zaharretan bezala, guztia 
joan zen pikutara! 
Birari, baina, Gasteizko Jimmy Jazz 
aretoan eta Oñatiko Pako tabernan 
eman zenioten hasiera, irailean. 
Zer duzue nahiago, BECeko 17.000 
lagunak edo beste toki txikiago 
horiek? 
Pako tabernakoa oso ondo egon 
zen, eta jende gehiena ezagutzen 
genuen, gainera. Tamalez, bez-
perako Gasteizko kontzertuak 
erabat jota utzi ninduen, eta 
eztarria ere izorratuta neukan 
erabat. Baina oso ondo egon zen. 
Eta Jimmy Jazz-ekoa ere ederto 
atera zen. Kontzertu eta entzu-
leria handiei dagokienez, azke-
nean, ohitu egiten zara horren-
beste jenderen aurrean jotzen, 
eta beldurrik ez izatea lortzen 

duzu. Hori, La Polla-rekin ez 
ezik, Gatillazo-rekin ere bizi 
izan dugu, Viñarrock eta halako 
jaialdi handietan... Baina gustu 
handien ematen duena, zalan-
tzarik gabe, jendeari aurpegia 
gertutik ikustea da. 
Behin entzun nizun esaten zure 
ama bira honetan joango zela lehen 
aldiz zure kontzertu bat ikustera. 
Hala izan al da? 
Bai; BECen egon zen, eta ez ha-
rritu DVDan agertzen bada!
Gustatu al zitzaion, bada? 
Gustatu diozu? Errepertorioko 
geldialdi batean, segurtasun 
hesiak zeharkatu, seguratak 
saihestu eta oholtzara igo ez 
zen, ba, guztiok zoriontzera! Han 
zegoen jendetza dantzan jarri 
genuela, eta musikari bakoitza-
ri eskua estutu zion banan-banan! 
Ze maja Pilar! Urte hauetan 
guztietan, inoiz ez ninduen zu-
zenean ikusi, eta BECekoarekin 
flipatu egin zuen andereak.
DVDa aipatu duzunez, urte amaie-
rarako iragarri duzue zuzeneko 
diskoa eta DVDa bilduko dituen 
Levántate y muere lana. Zer aurre-
ratu diezagukezu? 
Esan diezazukedan guztia da 
berde kolorekoa izango dela, eta 
Bilbon jotzen agertzen direnak 
geu ginela. Horretaz gain, espe-
ro dut ezkerreko zangoan izan 
nuen zaintiratua ez agertzea! 
Reflex-a eman behar izan zidaten, 
futbolariei moduan... Ze lotsa! 
Adinaren kontuak dira horiek, 
eta grinak neurtzen ikasi behar 
dut. Dena dela, badakit egunen 
batean irrigarri ikusiko dudala 
nire burua bideoren batean, 
korrika egin nahi eta ezinean... 
Orduan esango diot neure bu-
ruari "Mugitu ere ez haiz egiten, 
baina, artaburua! Hobe hago 
geldik!". Baina tira, bitartean...
La Polla-rekin hasi zinetenean nor-
baitek esan izan balizu 60 urterekin 
punka egiten eta jendetzak biltzen 
jarraituko zenuela, sinetsiko zenio-
keen? 
Inola ere ez! Ez eta 40 urterekin 
esan izan balit ere! Ez horixe! 
Seguru asko, erantzun irainga-
rriren bat botako niokeen, ohi 
dudan bezala.
Galiziako Tui herrian jaio, Agurainen 
hazi eta Oñatin hartu zenuen lur, 
90eko hamarkadaren erdialdera. 
Ez dirudi hiri handien zale zarenik, 
ezta? 
Ez, ez ditut atsegin hiri totxoak, 
jende gehiegi bizi baita bertan 
pilatuta. Egiari zor, Gasteizen 
bai bizi izan nintzen denboraldi 
batez, Oñatira etorri aurretik, 

"Ikaragarria da 
egoera honetan 
botereak hartu 
duen kontrola"
EVARISTO PARAMOS abESLaRia Eta iDazLEa
gatillazo egitasmoa alboratu, eta 'Ni decanso, ni paz' birari ekin zion 2019an, La Polla 
Records-en 40. urteurrena ospatu eta jarraitzaileak behin betiko agurtzeko asmoz 

"NAHIERAN EGIN 
DITZAKETE ORAIN 
KONFINAMENDUAK 
ETA ESKUBIDEEN 
MURRIZKETAK"

"KONTZERTUETAN 
GUSTU HANDIEN 
EMATEN DIDANA 
JENDEA GERTUTIK 
IKUSTEA DA"
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baina ezin esan Gasteiz hiri 
handia denik, ezta? 
80ko hamarkadan, zer ekarri zion 
La Polla-ri herritxo bateko punk 
talde bat izateak, herri handiago 
eta hiri dekadentetatik zetozen 
taldeen aurrean? 
Gainerako taldeentzat gu sus-
magarriak ginen hasieran. Gu 
ez ginen joaten punk uniforma-
tuta. Ni, tira, onargarria izan 
nintekeen. Baina Txarly-ren 
taixoa, berak egindako arropa 
haiekin... Edo Sume, Opakua 
mendatea baino sudur okerra-
goarekin, praka zikin eta arku 
itxurako zango haiekin... Ez 
ginen tokira heldu eta berehala 
nabarmentzen den talde horie-
takoa. Txarly bere piurekin eta 
ni neure aho zabalagatik ginen 
atentzioa zertxobait ematen ge-
nuenak, baina beste hirurak,  
ez baleude bezala. Eta ongi egin 
zuten, hor mantendu baitziren 
ezaguna izatearen tontakeria 
guztiak saihestuz. 
Eta Agurainen nola ikusten zintuz-
teten? 
Herrian arraro-kuadrilla ginen 
gu, eta bazegoen egunero hala-
ko tentsio moduko bat atsoekin, 
bestelako gazteriarekin, eta he-
rriko beste sektore batzuekin. 
1984an, esate baterako, prozesio 
ateo aitzindaria antolatu genuen 
herrian. Egin egunkarian ira-
garri genuen eta, ezustean, Gas-
teiztik ere jende mordo bat eto-
rri zen Aguraina. Egun hartan, 
herritar batzuek keinuak egiten 
zizkiguten, "bai, bai... ikusiko 
duzue hauek guztiak joaten dire-
nean, koldar halakoak! Zeuek 
bakarrik ez zinatekete halakorik 
egiten ausartuko!" esanaz beza-
la. [Barreak] 
Damutu al zaizu inoiz bizitzan bes-
te bide bat hartu ez izana? 
Ez, ez... ezta gutxiagorik ere! 
Garajeko lana utzi egin nuen 
taldea sortu genuen urte berean. 
Ea zoratuta nengoen esan zida-
ten, ez neukalako langabeziako 
dirulaguntzarik, ez eta finikito 
edo antzekorik ere. "Ni zoratuta? 
Zoratuta zeuek zaudete hemen 
gelditzeagatik!", erantzun nien, 
eta alde egin nuen. Gaur egun 
esanda, oso polita gelditzen da, 
baina beraiek arrazoia zeuka-
tela uste dut orain. Gainera, 
etxean ere sekulako liskarra 
izan nuen gurasoekin erabaki 
haren erruz. Hala ere, zorte 
handia izan dut bizitzan, ibilbi-
de osoan ibili bainaiz erdi-lebi-
tatzen bezala, gauzak inoiz se-
rioegi pentsatu gabe. 

Zer gogoratzen duzu 80ko hamar-
kadako Debagoien hartaz? 
Beti egoten zela kaña itzela... 
Sentitzen dut oñatiarrengatik, 
baina Arrasate eta Bergara zi-
ren bereziki indartsuak. Arra-
saten beti egoten zen sekulako 
mamboa, eta zer esanik ez Ber-

garan. Jende asko ezagutu ge-
nuen eskualde honetan, eta 
bertako taldeetatik, RIP arra-
satearrekin izan genuen harre-
man estuena. 
Zuek hasi zinetenean, 1979an, Fran-
coren gorpua epel zegoen oraindik. 
40 urteren ondoren, diktadorearen 
gorpua tokiz aldatu bai, baina ha-
ren jarraitzaileak ere lur azpitik 
ateratzen direla dirudi... 
Beti egon dira hor, ez da gauza 
berria. Begiratu, bestela, Iberiar 
penintsulan noiztik masakratu 
izan duten aurrerapenak egin 
nahi izan dituen oro... Jendearen 

genetikan sustraitzen da hori, 
eta, tamalez, jende gehiena fatxa 
dela esan behar dut. Tristea da 
hori onartu behar izatea, beti 
pentsatu izan baitugu  ezkerre-
ko gehiengo sozial bat lortuko 
genuela eta honi guztiari buelta 
ematea posible izango zela, bai-

na, bai zera! Gehiengoak nahia-
go du bere kaiolan beldurtuta 
baina lasai egon, eta bere eskla-
bo bizitza ahalik eta erosoen 
bizi. Hori bai, auto hobearekin, 
aisialdi-gailu ederrekin eta mega 
eta giga mordoekin!
Vox alderdiaren bisita ere izan dugu 
berriki Oñatin... 
Real Madril taldeari bezala egin 
beharko genieke hauei: bokata 
bat jan bizkarra ematen zaien 
bitartean. Izan ere, gustatu egi-
ten zaie aurkako oihuak eta 
txistuak jasotzea, horrek moti-
batu egiten baititu. Kasurik egin 
ez eta bakartu egiten baditugu, 
aldiz, zizare bat hormigoi gainean 
uztea bezala da: ezingo da eli-
katu, eta, azkenean, hil egingo 
da. Horrelakoak dira hauek ere... 
Esaten dituzunak entzunda, Salve 
(1984) edo Revolución (1985) diskoak 
gaur egun argitaratu izan balira, 
gaurkotasun osoa izango lukete... 
Gaurkotasuna bai, baina inork 
ez lieke garrantzirik emango. 
Jendea ez litzateke orduan be-
zala kontzertuetara joango, egoe-
ra erabat bestelakoa baita. Garai 
hartan, beharrezkoak ziren 
osagaiek topo egin zuten, eta 
une hartan eta han gertatu zen 
gertatu beharrekoa: Francoren 
heriotza eta ustezko askatasuna, 
punkaren eztanda, drogen iri-
tsiera masiboa –iraultza egiteaz 
ahaztu gintezen–... 
Egoera hau aldatu ahal dela pen-
tsatzea inozokeria al da? 
Ez, ez da inozokeria. Behar-beha-
rrezkoa eta presazkoa da, inon-
dik ere. Baina urratsez urrats 
joan behar dugu, haiek kolpe 
bakarrarekin kentzen baitigute 
inpultsoa hartzeko behar dugun 
espazioa. Guztia dago oso naha-
sia, eta guztia da oso transber-
tsala. Hots, egiten duzuna egiten 
duzula, beti izango da negozioa-
ren mesedetan, berdin dio egiten 
duzun hori sistemaren aldekoa 
edo aurkakoa izan. 
Esan daiteke era horretako egoeren 
aurka sortu zela punka, hain zuzen 
ere.  
Bai; kaka hori guztia agertzen 
hasi zenean egin zuen eztanda 
punkak. Izan ere, urte haietan 
Ronald Reagan-ek eta Margareth 
Thatcher-ek esaten zituztenak 
benetan ikaragarriak ziren! 
Gaurtik begiratuta, ordea, haie-
na ezereza zen oraingoarekin 
alderatuta. Punka edo beste 
edozein kultur adierazpide behar-
beharrezkoak dira, beraz, gaur 
egun ere. 
Zer musika entzuten duzu orain? 

"1984AN, PROZESIO 
ATEO AITZINDARIA 
EGIN GENUEN GURE 
HERRIAN, ASKOREN 
HASERRERAKO"

"JENDEAK NAHIAGO 
DU BERE KAIOLA 
EROSOAN ESKLABOAK 
BEZALA BIZI IZATEN 
JARRAITU"

Evaristo Paramos (La Polla Records, Gatillazo) abeslari eta idazlea Oñatiko Errekalde auzoan. IÑIGO BIAIN
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Nik nire betiko punk rock taldeak 
entzuten jarraitzen dut... Beno, 
bai eta haurrentzako euskal 
musika asko ere, daukadan kar-
guaren ondorioz. Gainera, gau-
za bat esango dizut: gure belau-
naldikook bakarrik daukagu 
arrazoia, historiako musika 
onena gure gaztarokoa izan zela 
esatean. Gainerako guztiek ge-
zurra diote! Gu gazteak ginenean 
sortu zen musika beste guztiak 
baino hobea izan zen. Gerora, 
egin izan da kalitate bereko 
musika, baina inola ere ez hobea. 
Gustuko dituzun talde horien guz-
tien artean bat bakarra aukeratu 
beharko bazenu, zein litzateke? 
Demontre! Ez dut inoiz pentsa-
tu... Orain, une honetan, talde 
bakarra aukeratu beharko banu, 
Sex Pistols edo RIP lirateke... 
Baina etxean alfabetikoki erre-
paso bat eginez gero, z hizkira 
heldu orduko, dezente luzeagoa 
litzateke zerrenda, seguru.
Zein izango da zure bizitzan gehien 
entzun duzun diskoa? 
Sex Pistols-en Never mind the 
bollocks, seguru asko.
Noiz erabaki zenuen abestiei hitzak 
jartzetik liburu bat idaztera dagoen 
jauzi literarioa egitea? 
Jadanik Oñatin bizi nintzela, 
txorrada pila bat idazten hasi 
nintzen; haietako asko Guria 
tabernako ezpainzapietan idaz-
ten nituen, pentsa. Egun batean, 
Donostiako hotel batera joan 
nintzen elkartasun ekitaldi ba-
tera, eta argitaletxeko bati gal-
detu nion ea egia esango zidan 
testu batzuk eman eta haiei 
buruzko iritzia eskatuko banio. 
Nik zintzotasuna bakarrik es-
katu nion, ea ongi zegoen, edo 
kaka bat zen esatea, besterik ez. 
Eta garbi dago gezurra esan 
zidala. Por los hijos lo que sea 
(2001) argitaratu zuten, eta, asko 
saldu bazen ere, askoz politagoa 
legoke marrazki polit batzuk 
izango balitu...
Ondoren, generoa erabat aldatuz, 
Cuatro estaciones hacia la locura 
eta Cuatro estaciones en la locura 
(2014 eta 2016) argitaratu zenituen, 
zure barne unibertso ezezaguna 
azaleratuz... 
Jada Oñatin bizi nintzela, nire 
ibilalditxoetan, runak botatzen 
nituen han-hemenka; eta, ino-
lako asmorik gabe, ikusten nue-
na apuntatzen hasi nintzen, eta 
eguneroko baten itxurako zerbait 
egitea otu zitzaidan. Ostera haie-
tan sortu ziren, beraz, bi liburu 
horiek. Ni oso gustura gelditu 
nintzen emaitzarekin, baina 

jende asko erabat harritu zen 
Evaristok halako gauzak idazteaz. 
Izan ere, gehienek espero zituz-
ten suak eta garrak nire testue-
tan, baina inola ere ez poeta 
inozo antzeko batekin topo egi-
tea. Edonola ere, nik aurpegia 
ematen dut liburu horiengatik. 
Azkenik, ¡Qué dura es la vida del 
artista! (2018) kaleratu zenuen, 
kasu honetan La Polla Records-en 
ibilbide luzeko anekdota sorta.  
Azken hau idaztea dezente kos-
tatu zitzaidan, hitz egiten dudan 
bezala idatzi nahi nuelako. Urte 
eta piku ibili nintzen testuei 
jira eta bira, eta, Gatillazo-rekin 
biran genbiltzala, hipnotizatuta 
eramaten nituen taldekideak 
furgonetan, isil-isilik, testuak 
irakurtzen nizkien bitartean. 
Haiei oso interesgarriak iruditzen 
zitzaizkien, baina, niretzako, 
handiuste kutsua zeukaten... 
Azkenean, lortu nuen testuak 
patalallana samar uztea; hots, 
a la remanguillé uztea... Ea nola 
itzultzen duzun hori! [Barreak] 
Esan nahi dudana da, testuak 
nik hitz egiten dudan moduan 
uztea lortu nuela buelta asko 
eman ondoren... 
Zein generotan sentitu zara erosoen? 
Erosoen, taldearen anekdotak 
idazten sentitu naiz; baina gau-
za hobeak idatzi nahiko nituzke. 
Badauzkat hainbat ideia apun-
tatuta, ea haietakoren bat ate-
ratzen den... Gainera, neu beza-
lako beste agure batek idatzita-
ko gauza bat irakurri dut berri-
ki, eta ikaragarri animatu nau 
gizonak. Hark dioenez, gizakia 
60 urtetik aurrera hasten omen 
da barruan gordeta daukan one-
na ematen. Aupa hi! 
Tira, azkeneko gauzaren bat esa-
teko gogoz gelditu bazara, oraintxe 
duzu aukera... 
Ba, bai, gauzatxo bat esateko 
gogo handiz gelditu naiz. Mezu 
bat helarazi nahiko nieke De-
bagoieneko udal guztiei: jakizue 
badagoela programa bat kaleko 
katuak harrapatu eta antzutzea 
helburu duena. Antzutu ondoren, 
marka bat jartzen zaie belarrian 
antzuak direla adierazteko, eta 
bai, belarri zati bat kentzea pu-
takeria handi bat izanda ere, 
beraien bizi kalitatea hobetzea 
da azken helburua, mugarik 
gabe birsortu ez daitezen eta 
daramaten bizitza penagarria 
gehiago okertu ez dadin. Gasta-
tu ezazue, beraz, eurotxo bat 
horretan, eta guztiok aterako 
gara irabazten. Horixe zen esan 
nahi nuena...

"80KO HAMARKADAN 
SEKULAKO 'KAÑA' 
EGOTEN ZEN HEMEN, 
BEREZIKI BERGARAN 
ETA ARRASATEN"

"NIRE AMAK IAZ IKUSI 
NINDUEN LEHEN ALDIZ 
KONTZERTU BATEAN 
ABESTEN, BEC-EN, ETA 
'FLIPATU' EGIN ZUEN!"

La Polla Records, 1987an. XABIER MERCADE BECeko kontzertua, iaz. DANI FERNANDEZ Itzulerako formazioa. DANI FERNANDEZ

"INOIZ EZ NUKEEN 
SINETSIKO 60 URTE 
BETETA PUNKAREKIN 
JARRAITUKO NUENIK 
OHOLTZA GAINEAN"

Evaristoren abestietan beti egon 
da presente polizia, eta ez oso 
era maitekorrean, jakina denez. 
Hala ere, arazoak ez dizkiote 
diskoetan batutako hitzek ekarri.
Azkenean, jota baten erruz 
atxiki zintuen Guardia 
Zibilak 2018ko maiatzean, 
Jerezen, kontzertua amaitu 
bezain pronto... 
Bai, hala izan zen. Gau hura 
kartzelan pasako nuela pentsatu 
nuen, baina, azkenean, 
mehatxu-ohar moduko batean 
gelditu zen guztia. Jakin izan 
bagenu, kontu gehiagorekin ibili 
izango ginatekeen adjektiboak 
aukeratzerakoan. Baina, azken 
finean, poliziaren aurkako jota 
bat besterik ez zen, betidanik 
abestu izan ditudan horietakoa... 
Gainera, ez zen hain larria ere 
izan. "Putakume" besterik ez 
zitzaien deitzen jota hartan!
Gertatu al zaizu beste 
halakorik 40 urte hauetan? 
Justu halakorik ez, baina garai 
zaharretan oso ohikoa izaten 
zen terrorismoaren aurkako  
errepideko kontrol ikaragarri 
haietan gelditzea, kontzertuetara 
bidean, edo bueltan. Makarra 

batzuk ikusten zituzten 
furgonetaren barruan, eta 
beraien buruak drogaz 
hornitzeko eta gu umiliatzeko 
baliatzen zituzten pikoletoek 
kontrol haiek. Benetan beldurra 
ematen zutela gu bezain 
drogatuta –edo gehiago– 
zihoazen uniformedun haiek; 
beren onetik irtenda eta 
eskopetekin! Oso putasemeak 
ziren, erabat harroputzak, eta 
kontatzen duguna baino dezente 
beldur gehiago pasatakoak gara. 
Poliziarekin harreman tentso 
samarra izan duzu zure 
ibilbidean? 
Orokorrean, bai, argi dago. 
Baina, bestalde, aitortu behar 
dut, ertzainekin ezik, gainerako 
polizia guztiekin atera ditudala 
argazkiak dagoeneko: 
autonomikoak, nazionalak, 
nazioartekoak, udaltzainak, 
polizia argentinarra, seguratak... 
Eskatu egiten didate, zer egingo 
dut, ba! Guardia zibil batek 
berarekin argazkia ateratzeko 
eskatu zidan lehen aldia, 
adibidez, oso ondo gogoratzen 
dut. Noaingo aireportuan izan 

zen, La Polla-rekin Ameriketara 
gindoazen batean. 
Nola izan zen, ba? 
Pikoletoak gu agertzen ginen 
aldizkari bat zeukan eta nire 
atzetik zebilen aireportuan; eta 
ni harengandik ihesi. Azkenean, 
Sumek eta Fernanditok, nigana 
hurbilduz, zera esan zidaten: 
"Evaristo, guztiok daramagu 
materiala gainean, eta pikoleto 
hori da, hain zuzen ere, 

hegazkinera sartu aurretik 
gauzak miatuko dizkiguna. 
Beraz, atera argazkia 
behingoz!". Argazkia atera 
genuen, eta lasai asko pasatu 
genituen ondoren kontrol 
guztiak, bai guk, eta bai gure 
materialek! Nazioarteko nire 
ospeari ez diote mesede 
handirik egiten horrelako 
istorioek, baina tira... [Barreak]

"Hainbat poliziak eskatu 
izan dizkidate argazkiak" 

"KONTATZEN DUGUNA BAINO 
BELDUR ASKOZ GEHIAGO 
PASATAKOAK GARA 
'PIKOLETOEN' KONTROLETAN"

I.B.
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Aitziber Aranburuzabala bERgaRa
Berumuga musika zikloa izan 
da uztailean musika eskaintza 
nagusia, blues, rock-and-roll eta 
bestelako doinu dantzagarriei 
tokia eginda; abuztura begira 
askotariko musika estiloak zu-
zenean entzuteko aukera izango 
da, Kultura Mahaiak –Udala 
herriko elkarteekin elkarlanean– 
osatutako eskaintzan. 

Kontzertu guztiak aire librean 
dira, herriko txoko ezberdinak 
agertoki bihurtuta. Emanaldi 
guztiak doan dira, baina edu-
kiera mugatua dute; ez dago 
aurre-salmentarik. 

Jazza, Osintxuko plazan 
Bluelounge Quartet taldeak jazz 
doinuekin zipriztinduko du abuz-
tuaren 5eko iluntzean Osintxu-
ko plaza. Ibilbide handiko Ka-
taluniako musikariak izango 
dira agertokian, eta, jatorri 
askotariko jazz doinuez gainera, 
Argentinako eta Brasilgo kantu 
ezagunen moldaketekin osatu-
tako dute errepertorioa.  

Bulego, diskoa aurkeztera 
Otsailean Hegan kanta argita-
ratu zuten, eta lehenengo kon-
tzertua eman eta itxialdia etorri 
zen segidan. Abestiak ateratzen 
aritu dira eta sare sozialetan 
zabaldu dute lehen EPa, irratie-
tan ere hedapen handia due-
na."Ekainaren 20an kontzertu 
handi bat egin zuten Azkoitian, 
eta Bergarakoa izango da biga-
rrena. Gure helburua proiektu 
berriei tokia egitea izan da eta 
oso pozik hartu zuten proposa-
mena", adierazi du Kultura 
Mahaiko Aritz Alustizak. 

Xabi Bandini hirukotea
Iaz urte bukaeran argitaratu 
zuten Biba! lan Kerobia taldean 
ibilitako Xabi Bandinik eta Al-

berto Isabak Lur Larrazarekin 
batera. Aurkezpen-kontzertu 
askorik ez dute egin, eta jotzeko 
"gogotsu" datozela dio Alustizak: 
"Jotzeko irrikaz daude, eta kon-
tzertu indartsuak dituzte". 

Energiaz beteriko elektro-pop 
zuzena egiten dute; sintetizado-
reaz, teklatuaz, bateriaz eta 
gitarraz lagunduta.  

Iker Lauroba eta Beste Urtaroak 
Leire Leturekin, Olaia Inziarte-
rekin, Urbil Artolarekin eta 
Llilena Susselekin osatu zuen 
Iker Laurobak Beste Urtaroak 
taldea. Laurobak grabatutako 
diskoetako kantuen folk bertsioak 
egiten dituzte, beste herrialde 
batzuetako musika tresnak gure 
kulturara hurbilduta. 

Herriko Lemak eta Indai 
Konfinamenduari etekina atera 
dio Lemak taldeak, hasieran 
kontrakoa zirudien arren. "Mar-
txoan ginen entseguekin gogor 
hastekoak, baina ezin, eta sare 
sozialetan hasi ginen kantuak 
zabaltzen eta berriak sortzen. 
Estiloa definitu gabe, rock pun-
keroetatik, doinu lasaiagoak ere 
badituzte kantuek. Jaietako 
streaming kontzertuan oso gus-
tura hartu genuen parte". 

Nerea Aginagalde, Yune No-
gueiras eta Leire Moñux lagunak 
itxialdian hasi ziren bertsioak 
egiten. Eurek ere "pozik" hartu 
zuten parte streaming-ekoan, 
baina aurrez aurrekorako zuze-
nekoan "sorpresak izango dire-
la" iragarri dute. 

Abuztuan ere zuzeneko 
musika proposamenak
Jazza, pop-rocka eta beste estilo askotako doinuak eskainiko dituzte bergarako txoko 
ezberdinetan herriko eta kanpoko musikariek, gazteentzako eta helduentzako; guztiak 
doan dira, baina orain arteko emanaldietan moduan, edukiera mugatua izango dute

MUSIKA PROIEKTU 
BERRIAK BERTATIK 
BERTARA EZAGUTZEKO 
LAU KONTZERTU 
ANTOLATU DITUZTE

Bluelounge Quartet
Kataluniako puntako musikariak 
batzen dituen taldeak jazz 
kontzertua egingo du Osintxuko 
plazan, abuztuaren 5ean, 
20:00etan.

Xabi Bandini
Kerobia taldeko kide ohien 
taldeak ez du aukera askorik 
izan Biba! diskoa aurkezteko; 
Usondo parkean izango dira 
abuztuaren 27an, 22:30ean.

Bulego
Otsailean abiatu ziren Bulego 
izenarekin aurretik Passepartout 
zirenak, pop-rock-elektronikan 
murgilduta. Usondo parkean 
abuztuaren 6an, 22:30ean. 

Indai
Itxialdi garaian jaiotako taldea 
da; Bergarakoa, hiru lagunek 
sortutakoa. Kantu ezagunen 
bertsioekin zabalduko dute 
abuztuaren 27ko kontzertua.

Lemak
Bergarako hirukoteak zabalduko 
du abuztuaren 6ko kontzertua. 
Konfinamenduan lan handia 
egin dute taldea ezagutarazten, 
eta harrera ona izan dute.  

Iker Lauroba
Musika proiektu askotan dabilen 
Laurobak bere kantuak folkera 
moldatuta eskainiko ditu Beste 
Urtaroak taldearekin; Osintxun 
abuztuaren 30ean, 19:30ean.

Bergaran izango diren musikariak 

IAGOBA DOMINGOBERGARAKO UDALABERGARAKO UDALA

BERGARAKO UDALA INDAI BERGARAKO UDALA
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Aitziber Aranburuzabala oÑati
Ameslaria eta ausarta da Felipe 
Uriarte mendi gidariak eta Mi-
gel Zeberio musikariak beste 
hainbat lagunekin batera abia-
tu duten Urmuga ekimena. Eus-
kal Herria mendebaldetik ekial-
dera mendiz mendi zeharkatzen 
ari dira, natura eta musika 
uztartuta. Uztailaren 14an An-
gulo mendatean hasi zuten, eta, 
abuztuaren 1ean Hiru Erregeen 
Mahaira heldu bitartean, musi-
ka emanaldi asko egingo dituz-
te, toki "txiki eta bereziak" 
ezohiko agertoki bihurtuta. 

"Ekimen gozagarria" 
Astelehenean heldu zen Deba-
goienera zazpigarren etapa, eta 
Urbian egin zuten Maddi Oihe-
nartek, Juantxo Zeberiok eta 
Gorka Benitezek kontzertua, 
euskal kantagintzako abesti 
ezagunak –Mikel Laboarenak, 
Joxan Artzerenak, Etxahun-
Irurirenak...– jazz ukituarekin 
eskainita. "Gune honetan inda-
rra hartzen dugu, eta oso goza-

garria da. Festa bat da, elkartzea 
pozgarria da, eta bi musikari 
handiekin jotzea beti plazera 
da", dio Oihenartek, eta zera 
gaineratu du Zeberiok: "Gure-
tzako sekulako luxua da, eta 
entzuleentzako ere hala dela 
uste dut, gutxi batzuentzako 
emanaldia izan da eta".

"Ekimen gozagarria da oso", 
dio ikusle batek, zera gainera-
tuta: "Lasaitasun ederrean, na-
tura erdian, paraje honetan 
zerbait mistikoa eta magikoa 
ari da gertatzen. Aitzakia ederra 
da Euskal Herria ezagutzeko; 
garai bateko erromerietatik ga-
tozen jendea gara asko, eta iru-
ditzen zait erromeri moderno 
baten aurrean gaudela. Estima-
tzen da antolatzaileen ahalegina 

hau guztia aurrera eramateko, 
eta gauden garaietan, gainera". 
Honela zioen beste ikusle batek 
ere: "Mendia, euskara, kantua... 
dena lotuta dago. Ikaragarrizko 
luxua da halako paraje batean 
halako musikariak entzutea".

"Ekintza armatu poetikoa" 
Naturaren musikarekin giza-
kiaren musika edertu egiten 
dela dio Uriartek: "Ez da erraza 
izan, baina beharrezkoa ikusten 
genuen Urmuga abiatzea, eta, 
ikusitakoak ikusita, pozik gau-
de, orokorrean, harrerarekin. 
Egunotan esaten ari naiz hau 
ekintza armatu bat dela, eta 
ditugun armak dira poesia, mu-
sika, izerdia, umorea eta herri-
ko musika. Arma oso indartsuak 
dira eta horiek erabilita nik uste 
dut zerbait txikia baina sakona 
egingo dugula".

Oraindik ere aukera dago Ur-
mugarekin bat egiteko, asteko 
edo eguneko planak eginez. In-
formazioa eta izen ematea, Ur-
muga.eus atarian.

Gorka Benitez, Maddi Oihenart eta Juantxo Zeberio, Urbian astelehenean eskaini zuten emanaldian. IBAI ZABALA

Musika eta mendia bat, 
Urmuga ekimenarekin 
"Harrera ona" izan zuen Maddi oihenartek, gorka benitezek eta Juantxo zeberiok 
astelehenean urbian eskaini zuten "kontzertu esklusiboak"; otsola lepoan abiatu eta 
belate mendateraino iritsiko da, gaur, mendi zeharkaldiaren hamaikagarren etapa

MUSIKARIENTZAKO 
ETA ZALEENTZAKO 
KONTZERTU MAGIKOA 
IZAN DA ASTEAN 
URBIAN EGINDAKOA
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Deba. Eroski ondoan, 2 
pertsonendako egokia den 
apartamentua salgai, 
ganbara barne. Lehenen-
go solairua, igogailuare-
kin. Aurten fatxada berri-
tuta. 659 41 90 54

102. EROSI
Baserria erosi. Baserri 
baten bila gabiltza Oñatin, 
erosteko asmotan. Tele-
fonoa: 653 01 71 65 

103. ERRENTAN EMAN
Donostia. Erdigunean bi 
logelako etxebizitza ema-
ten da errentan irailetik 
ekainera. Animaliak ez 
dira onartzen. Ezta erre-
tzaileak ere. Telefono 
zenbakia: 658 72 54 23 

104. ERRENTAN HARTU
Bergara. Igogailua duen 
etxebizitza behar dugu. 
Logela batekoa edo bikoa. 
Altzaririk gabe ere bai.  
645 72 92 87

Oñati. Bikote batek etxe-
bizitza behar du errentan 
hartzeko, irailetik aurrera. 
678 75 80 01 (Mikel) 

Oñati. Oñatiko mutil bat 
etxea errentan hartzeko 
prest. 679 62 69 64 

105. ETXEAK OSATU
Neska alokairu bila. 
Neska Zarautzen errentan 
hartzeko gela bila, iraile-

tik aurrera. Telefono 
zenbakia: 631 68 09 17 

2. GARAJEAK

204.ERRENTAN HARTU
Arrasate. Errentan har-
tzeko garaje bila gabiltza 
Ferixaleku inguruan. Te-
lefonoak: 606 66 80 21 
edo 646 47 59 02 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Bergara. Emakume eus-
kalduna behar da irailetik 
aurrera bi ume goizez zein 
arratsaldez zaintzeko. 
Telefonoa: 659 03 85 29 

Zaintza Bergaran. Ema-
kume euskaldun bat 
behar da irailetik aurrera, 
goizetan, umeak zaindu 
eta etxeko lanak egiten 
laguntzeko. 605 70 83 93

402. ESKAERAK
Arrasate. Emakume ar-
duratsua gertu orduka, 
egunka edo gauetan zai-
tza lanak egiteko. Baita 
asteburuetan ere. Espe-
rientzia eta titulazioa 
dauzkat. 685 22 54 01 

Arrasate. Garbiketan, 
umeak eta nagusiak zain-
tzen edota lisatzen lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
611 24 26 64

Arrasate. Orduka lan 
egingo nuke, egunean 
zehar zein gauetan. Le-

gezko agiriak eta etxez 
etxeko lanetarako ziurta-
giria dauzkat. Telefonoa: 
632 39 87 73

Bergara eta inguruak. 
Erizain laguntzailea nagu-
siak zaintzeko gertu. 
Telefonoa: 688 74 00 14

Bergara. 23 urteko mutil 
euskalduna, pedagogoan 
diplomatua eta umeak 
zaintzen esperientzia 
duena, irailetik aurrera, 
goizez umeak zaintzeko 
gertu. 689 24 85 89 

Bergara. Nagusiak zain-
tzeko gertu nago. Baita 
asteburuetan ere. Telefo-
noa: 677 00 90 26 

Debagoiena. 15 urtez 
nagusiak zaintzen aritu-
tako neska lan bila. So-
ziosanitario tituluarekin. 
687 27 01 37 

Debagoiena. 20 urteko 
neska arduratsua lan bila. 
Esperientzia dut dendari 
lanetan, apalak betetzen, 
kutxan, nagusiei lagun-
tzen zein garbiketan. 
Telefonoa: 605 63 83 40 

Debagoiena. Arratsalde-
tan, orduka zein astebu-
ruetan nagusiak zaindu 
edota denetariko garbike-
tak egiteko gertu nago. 
622 24 86 64 

Debagoiena. Bergaran 
bizi den emakumea naiz 
eta garbiketa lanetan 
edota pertsona nagusiak 

zaintzen lan egingo nuke. 
600 86 41 39 

Debagoiena. Egunez edo 
gauez, nagusiak zaintze-
ko prest dagoen emaku-
me bat naiz. Legezko 
agiriak egunean ditut. 
Telefonoa: 647 31 48 17 

Debagoiena. Egunez, 
gauez zein orduka, nagu-
siak zaintzeko prest nago. 
632 65 76 96 

Debagoiena. Emakumea 
gertu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Ordu-
ka zein jardun osoz. Autoa 
daukat. 605 63 83 40 

Debagoiena. Mezulari-
tzan, garbiketan, zaintza 
lanetan, eraikuntzan, 
ostalaritzan zein okinde-
gian lan egingo nuke. 
Telefonoa: 603 28 34 98 

Debagoiena. Mutila ger-
tu nagusiak zaintzen, 
tabernan edo peoi mo-
duan lan egiteko. Eraba-
teko prestutasuna. Tele-
fonoa: 642 90 41 05 

Debagoiena. Mutila la-
nerako gertu: nagusiak 
zaindu eta laguntzen, zein 

bestelako edozein lane-
tan. 654 83 18 24 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketan lan egingo 
nuke. Baita asteburuetan 
ere. 631 62 73 10 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta laguntza ema-
teko gertu nago. Bestela-
ko edozein lan ere egingo 
nuke. Ordutegi arazo 
barik. 643 41 35 54 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke. Etxean 
bertan bizi izaten, orduka 
zein asteburuetan. Eusko 
Jaurlaritzako ziurtagiria 
daukat. 612 20 35 71 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua nagusiak zain-
tzeko gertu. Orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
Asteburuetan ere bai. 
Telefonoa: 722 56 41 16 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egiteko gertu nago: 
nagusi zein ume. Eraba-
teko prestutasuna. Tele-
fonoa: 612 41 02 49 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egiteko gertu nago: 
nagusi zein ume. Eraba-

teko prestutasuna. Tele-
fonoa: 631 93 11 90 

Haurren zaintza Berga-
ran. Neska gazte euskal-
duna haurrak zaintzeko 
prest. Eskolak ematen 
esperientziaduna eta in-
gelesezko ikasketak 
egiten diharduena. 634 
40 86 24 (Eider) 

MOTORRA

602. EROSI
Land Rover bila nabil. 
Land Rover Defenderra 
behar dut baserrirako. 
Berdin dio zein egoeratan 
dagoen: IAT gabe, matxu-
ratuta, kolpearekin. Tele-
fonoa: 623 17 95 37 

604. BESTELAKOAK
Furgonetarako ohe 
bihurtzen den kaxa. 
Furgonetako maletategi-
rako, ohe bihurtzen den 
kaxa daukat emateko. 
Berlingo, Partner eta an-
tzeko furgoneten modelo 
guztietarako baliagarria. 
Zuretako gura baduzu, 
deitu zenbaki honetara: 
687 91 52 60 

ZAPATUA, 25

10:30 Etxetik plazara

11:00 Erreportajea: 

Ehunmilak

11:30 Erreportajea: Memoria

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Erreportajea: 

Ehunmilak

13:30 Elkarrizkettap: Lutxo 

Egia

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Astearen errepasoa

15:30 Erreportajea: Erregeak 

Arrasaten

16:00 Erreportajea: Goierri 

ezagutuz

16:30 Solstizio Kontzertua

17:45 Erreportajea: Memoria

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Astearen errepasoa

20:30 Solstizio Kontzertua

21:45 Hemen Debagoiena

22:30 Astearen errepasoa

23:00 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 26

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Astearen errepasoa

12:30 Erreportajea: 
Ehunmilak

13:00 Etxetik plazara

13:30 Elkarrizkettap: Lutxo 
Egia

14:00 Erreportajea: Memoria

14:30 Astearen errepasoa

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Kantari Arrasate 4

16:30 Kantari Arrasate 6

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Erreportajea: Erregeak 
Arrasaten

18:30 Astearen errepasoa

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Erreportajea: 
Ehunmilak

20:30 Erreportajea: Memoria

21:00 Erreportajea: Goierri 
ezagutuz

21:30 Etxetik plazara

22:00 Solstizio Kontzertua

23:15 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 24

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Eskulanak etxetik

11:30 Erreportajea: Erregeak 
Arrasaten

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Errezeta beganoak

13:30 Kantari Aretxabaleta 8

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Albisteak

15:30 Erreportajea: Goierri 
ezagutuz

16:00 Albisteak

16:30 Hala Bazan: Kirola 3

17:00 Albisteak

17:30 Adinberri 35

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Erreportajea: Goierri 
ezagutuz

19:30 Erreportajea: Hirigintza

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala Bazan: Kirola 3

21:30 Etxetik plazara

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Erreportajea: Memoria

23:30 Etxetik plazara

ETXETIK PLAZARA
‘Etxetik plazara’ Egubakoitza, 21:30

GOIENA

MEMORIA HISTORIKOA. ILUNEAN ARGI EGITEN
‘Goiena: 20 urte 20 albiste, erreportaje sorta’ Egubakoitza, 23:00

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUENA, 30

HALA BAZAN
21:30

ASTEAN ZEHAR

ALBISTEAK
15:00, 16:15, 17:00, 18:00, 20:00, 

22:00

EGUAZTENA, 29

KEPA ERRASTIRI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30

EGUENA, 30

KONTZERTUA: BIZARRO 
ETA SHARON STONER
22:30

GOIENA

GOIENA 
TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO 
OSOA: goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr 
kodea.
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 24 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Zapatua, 25 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Domeka, 26 SANCHEZ. Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Astelehena, 27 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Martitzena, 28 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Eguaztena, 29 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguena, 30 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 24 ZABALA-PUY: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Zapatua, 25 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Domeka, 26 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Astelehena, 27 ZABALA-PUY: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 28 ALVAREZ-MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguaztena, 29 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 30 ALVAREZ-MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 24 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 25 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 26 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 27 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 28 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguaztena, 29 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguena, 30 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

(22:00etatik 09:00etara)
2020ko abuztuaren 30era arte:
RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 /  
943 79 14 09

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

(22:00etatik 09:00etara)
2020 osoan:
ESTELLA: Matxiategi 5 /  
943 76 19 63

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

guARDiAKO FARMAziAK

OROigARRiA

zure familia.
Bergaran, 2020ko uztailaren 24an. 

Zu bezalako izarrak
ez dira inoiz itzaltzen.

 
Maite zaitugu.

2008ko uztailaren 22an hil zen, 24 urte zituela.

Igor 
Lete Aranburu

OROigARRiA

Eskoriatzako EH Bildu.
Eskoriatzan, 2020ko uztailaren 24an. 

2020ko uztailaren 20an hil zen.

Juan Carlos 
Zubia Uribarren

Eskerrik asko, lagun, gurekin partekatu duzun guztiagatik; 
zure aholku, jakintza eta zabaltasuna.

gure doluminak senide eta lagunei. 
zuen saminarekin bat egiten dugu.

OROigARRiA

Etxekoak.
Oñatin, 2020ko uztailaren 24an. 

Joan zara,
gu joango gara

baina hemen gauden bitartean
ez zaitugu inoiz ahaztuko...papito.

'Segunduena'

2019ko uztailaren 31n hil zen, 90 urte zituela.

Segundo 
Galfarsoro Arralde

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2020ko uztailaren 24an. 

Emaztea, ama eta amama
beti egongo zara gure bihotzean

beti irribarre batekin
gure aldamenean.

Etxekoak.
—

urteurreneko meza domekan, uztailak 26, izango da,
13:00ean, Aramaioko Barajuen auzoko Andra Mari elizan.

2019ko maiatzaren 24an hil zen, 86 urte zituela.

Esperanza
Astaburuaga Herrera

OROigARRiA

Biloben partez.
Arrasaten, 2020ko uztailaren 24an. 

Norberaren aberastasunaren eta erosotasunaren aurretik
inguruaren eta ingurukoen ongizatea jarri ezkero, 

urrutiago iritsiko gara. 
Hori baita, aitita, irakatsi diguzun lezio garrantzitsuena.

2019ko uztailaren 20an hil zen, 92 urte zituela.

Jose Maria 
Ormaetxea 

Uribeetxeberria

MEzA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2020ko uztailaren 24an. 

Haren aldeko meza martitzenean, 
uztailak 28, izango da,
19:00etan, Arrasateko 

San Juan Bataiatzailearen parrokian.

Jose Ramon Bolinaga 'Txori'-ren alarguna

2020ko martxoaren 26an hil zen, 92 urte zituela.

 M. Carmen 
Etxebarria 
Arabaolaza 

ESKER ONA

 Arrasaten, 2020ko uztailaren 24an. 

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2020ko uztailaren 20an hil zen, 87 urte zituela.

 Aurora 
Villar Gorostiza 

OROigARRiA

Etxekoak.
Arrasaten, 2020ko uztailaren 24an.

Orain urte bat joan izana
oraindik gogoan dugu,

ta egun honek maitasunetik
mugarri forma hartu du;
bizitakoak, emandakoak
guretzat gorde ditugu.
Izarretara joanagatik

gaur ere gugan zaitugu.

2019ko uztailaren 24an hil zen, 64 urte zituela.

 Jose Mari 
Lasaga Heriz 

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

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

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

Klubeko bazkideendako 156 €

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

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

ESKER ONA

Arrasaten-Elorrion, 2020ko uztailaren 24an.

2020ko uztailaren 19an hil zen, Elorrion, 40 urte zituela.

Esther 
Gual Lasanta 

Ama bikaina, alaba paregabea
eta ahizpa ezin hobea.

Joan zara baina betirako
gure bihotzetan egongo zara

eta elkarrekin bizi izan ditugun momentuak
ahaztezinak izango dira.

Asko maite zaitugu.

zure familia.

Hileta-elizkizunetara 
etorritakoei eta 

samin-agurrak bidali 
zenizkigutenoi
eskerrik asko, 

sendikoen izenean.
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tXutXu-MutXuak

2. Hamaika kiloko gazta
Aretxabaletako Iosu harategiko Xabi 
Gastañagak 11 kiloko gazta egin du 76 litro 
ardi-esnerekin. Suabea irten da, eta 
emaitzarekin pozik agertu da sortzailea.

1. Gorbeia mendira irteera
Arrasateko Besaide Mendizale Elkarteko 
lagunek Gorbeiara mendi irteera egin zuten 
uztailaren 19an. Kuadrilla polita joan zen, eta 
tontorrean talde-argazkia atera zuten.

6. Bihar ezkonduko dira
Naiara eta Xabi aretxabaletarrak bihar 
ezkonduko dira. Zorionak! Familia guztiaren 
partetik, zoriontsu izan daitezela. Malenen 
eta Eleneren partetik, musu handi bat.

5. Urrezko ezteiak
Antonio Garcia eta Dolores Caballero orain 
dela 50 urte ezkondu ziren, Arrasaten. 
Etxekoen partetik, urte askoan horrela 
jarraitu dezatela. Zorionak, bikote!

4. Urrezko ezteiak
Oñatiko Joxe Antonio Sologaistoa eta 
Rosarito Biain ezkondu zirela 50 urte bete 
dira. Familia osoaren partetik, zorionak, eta 
urte askoan horrela segi dezatela! 

3. Rinalds Malmanis-en bisita
Eskoriatzako Aresko saskibaloi campusean 
Rinalds Malmanis jokalari letoniarraren bisita 
jaso zuten joan den ostiralean. Berarekin 
saskibaloian aritzeko aukera izan zuten.

8. Zilarrezko ezteiak
Paki Chaves eta Luismi Barbero arrasatearrak 
orain dela 25 urte ezkondu ziren. Distrito 
33-ko bizilagun guztien partetik, zorionak, 
eta urte askotarako! Ondo ospatu dezatela!

7. Joan den astean ezkondu ziren
Sirats eta Aitor joan den ostiralean ezkondu 
ziren, Oñatin, eta ospakizuna ere bertan egin 
zuten. Zorionak, bikote! Lagunen partetik, 
segi zoriontsu, eta musu bana. 

1

3 4 5

6 7 8

2
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zoRioN aguRRak

bizilagunei .
aNtzuoLa
Axel Asensio Cabrera
Uztailaren 19an, 
urtebete. Zorionak, 
maitxia! Urtia azkar 
pasatu jaku, baina 
berezia izan da 
benetan. Tope ondo 
ospatukou etxekuen 
eta familixa osuaren 
tartian. Patxo asko, 
batez be, Dareren 

aRRaSatE
Irene Hernandez 
Bautista
Uztailaren 21ean, 79 
urte. Zorionak, Irene! 
Ondo pasatu eguna, 
dena merezi duzu-eta! 
Asko lagundu diguzu 
'Distrito 33'-ko 

partetik.
bERgaRa
Maialen Arregi 
Gantxegi
Uztailaren 18an, 10 
urte. Zorionak, neska 
handi! Ondo-ondo 
ospatu zure hamar 
urtiak ! Patxo handi 
bat, etxekuen partetik.

bERgaRa
Naiara Beistegi 
Muñoz
Uztailaren 17an, 40 
urte. Zorionak, ama! 
Ondo-ondo pasatu 
egun berezi hau eta 
patxo handi bat. 
Unaxen, Haizearen eta 

bERgaRa
Julen Uriza Alkorta eta Aimar Alkorta Eraña
Julenek uztailaren 20an, 3 urte eta Aimarrek 
17an, urtebete. Zorionak, Julen eta Aimar, etxeko 
guztien partetik. Patxo potolo bat eta ondo pasatu!

aitatxoren partetik.
aREtXabaLEta
Euri Arando Iturbe
Uztailaren 16an, 8 
urte. Patxo handi bat 
familixako danon 
partetik! Ondo pasatu 

eguna!
bERgaRa
Ekaitz Unamuno 
Marzan
Uztailaren 9an, 9 urte.
Zorionak eta urte 
askotarako, mutil 
handi. Muxu handi bat 
etxekoen partetik, 
batez ere Julenena.

aRRaSatE
Jon Martinez Canas
Uztailaren 23an, 4 
urte. Zorionak, maitxia; 
lau urtetxo ja! Zelako 
azkar pasatzen den 
denbora.... Muxu 
handi-handi bat, 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

oÑati
Laia Umerez Eceolaza
Uztailaren 22an, 6 
urte. Kaixo, Laia! 
Zorionak eta urte 
askotarako etxeko 
guztion partetik. 
Disfrutatu jolasten 
laguntxuekin, gurekin 

eta bereziki Izeirekin.
aRaMaio
Markel Arrizabalaga 
Gonzalez
Uztailaren 22an, 5 
urte. Zorionak! Iritsi da 
bost urte betetzen 
dituzun eguna, 
txapeldun! Muxu pilo 
bat, Bajondik eta 

Aixolatik!
oÑati
Axel Etxezarreta 
Urzelai
Uztailaren 22an, 3 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako, txapeldun! 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik. 
Asko maitte zaittugu!

oÑati
Oier Sanchez Gomez
Uztailaren 21ean, 11 
urte. Zorionak, Oier! 
Ondo pasatu zure 
eguna eta disfrutatu 
asko! Zure familiaren 
partetik. Muxu handi 
bat.

bERgaRa
Oihan Gisasola 
Sevillano
Uztailaren 25ean, 7 
urte. Zorionak, Oihan! 
Super ondo pasatu 
eguna. Danon artian 
ospatuko dugu! 
Besarkada eta muxu 
bat familiaren partetik.
 

aRRaSatE
Aner Galan
Uztailaren 25ean, 4 
urte. Zorionak, 
Anertxo! Lau urte jada! 
Oso ondo pasatu 
eguna! Muxu erraldoi 
bat, familia osoaren 
partetik!

oÑati
Noa Garcia Albizu
Uztailaren 24an, 2 
urte. Zorionak, Noa! 
Konturatu orduko bi 
urtetxo... Ederki 
ospatuko dugu! Patxo 
handi bat, etxekoen 
partetik.

bERgaRa
Jurgi Larrea Perez
Uztailaren 24an, 10 
urte. Zorionak, Jurgi! 
Ondo-ondo ospatu 
eguna. Belarritik 10 
tirakada eta patxo 
potolo bat, familia 
osoaren partetik.

oÑati
Izar Zubia Iriarte
Uztailaren 24an, 4 
urte. Zorionak gure 
izartxo distiratsuari! 
Lau urte bete dittuzu; 
handi itten zabitz jada! 
Ondo-ondo pasatu, 
maittia! Familixa 
danaren partetik, 
muxu pila!

bERgaRa
Oier Gantxegi Gallastegi
Uztailaren 23an, 7 urte. Zorionak, guapo! Urte 
askotarako zure familia osoaren, eta bereziki, 
Enekoren partetik. Muxu potolo asko.

oÑati
Peio Axpe Elkoroiribe
Uztailaren 27an, 13 
urte. Zorionak, 
mutikote! Familia 
danaren partetik, izan 
zoriontsu eta disfrutatu 
eguna. Laztan handi 
bat!

oÑati
Katixa Arranbide 
Amundarain
Uztailaren 27an. 
Oñatiko aittaitta eta 
amamaren partetik, 
muxu handi bana 
maitasunez. Urepelera 
joango gara eta danok 
batera ospatuko dugu. 

bERgaRa
Laia Arrieta Arriola
Uztailaren 27an, 9 
urte. Zorionak, politx 
hori! Patxo handi bat 
eta besarkada erraldoi 
bat familixa guztixaren 
partetik.

oÑati
Iraia Leibar Zumalde
Uztailaren 27an, 4 
urte. Zorionak, potxola! 
Jarraitu zaren 
bezalako saltsera 
izaten. Muxu handi 
bat, etxeko danen 
partetik.

oÑati
Ander Castell Tejada
Uztailaren 26an, 6 
urte. Zorionak, Ander! 
Sei urte. Oso ondo 
pasatu eta disfrutatu 
zure eguna. Etxekoen 
partetik. Muxuak.

bERgaRa
Ander Ortiz 
Lizarralde
Uztailaren 26an, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Beste 
urtebete gehiago! 
Disfrutatu zure egunaz 
eta patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

bERgaRa
Unax Barrenetxea Gambra
Abuztuaren 3an, 7 urte. Zorionak, txapeldun! Zazpi 
urte! Disfrutatu zure eguna, ongi merezitxa 
daukazu-ta! Zorionak familixako danon eta, batez 
be, sorgintxo Maiaren partetik. Patxo potolo bat!

bERgaRa
Maialen Arenaza
Uztailaren 30ean, 33 
urte. Zorionak, potxola, 
familiako guztion 
partetik!

aRRaSatE
Marene Galan
Uztailaren 29an, 7 
urte. Zorionak, 
Marene! Oso ondo 
pasatu zure urtebetze 
egunian! Muxu asko 
familia osoaren 
partetik!

bERgaRa
Uxue Arrieta Arriola
Uztailaren 29an, 6 
urte. Zorionak, politx 
hori! Patxo handi bat 
eta besarkada erraldoi 
bat, familixa 
guztixaren partetik.

ESkoRiatza
Zoe Silva Martins
Uztailaren 29an, 6 
urte. Zorionak, politt 
hori! Sei urte, neska 
handi! Egun zoragarria 
euki eta mila patxo 
familia osoaren 
partetik! Maite zaitugu!

oÑati
Nora Kortabarria 
Sainz
Uztailaren 28an, 5 
urte. Zorionak, gure 
printzesa! Laztan 
handi bat etxekoen 
partetik.

aRRaSatE
Irati Horrillo Tierno
Uztailaren 25ean, 9 
urte. Zorionak, Irati! 
Oso ondo pasatu 
eguna! Patxo handi bat 
danon  partetik.

bERgaRa
Maialen Garcia 
Urbieta
Abuztuaren 2an, 9 
urte. Zorionak! 
Ondo-ondo ospatuko 
dugu eguna! Muxu 
handi bat familia 
osoaren, eta bereziki, 
Naroaren partetik.

bERgaRa
Unai Beistegi Frias
Abuztuaren 5ean, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Denok prest 
zure eguna ospatzeko! 
Hartu muxu handi bat, 
familiaren partetik.

oÑati
Saioa Biain Campos
Abuztuaren 20an, 11 
urte. Zorionak, maittia, 
etxeko danon partetik. 
Izugarri maite zaitugu. 
Ondo pasatu zure 
eguna, politt hori!

aRaMaio
Irati Garaitonandia 
Martelo
Abuztuaren 15ean, 11 
urte. Zorionak, 
petunia, etxeko danon 
partetik. Oso oso ondo 
pasatu eguna!

zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu:

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu 
eta https://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali helbide honetara: 
zorionagurrak@goiena.eus.

Urte askotarako!

Eguazteneko 09:00ak 
arte jasotako zorion 
agurrak bakarrik 
iragarri ditugu.

Hortik aurrera 
jasotakoak irailaren 
4an argitaratuko 
ditugu.
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EGUBAKOITZA 24
ESKORIATZA Potx magoa
Potx magoak magia ikuskizuna 
eskainiko du Eskoriatzan.
Santa Marina plazan,18:30ean. 

ELGETA Dama Beltzak musika 
emanaldia
Dama Beltzak Estitxu Pinatxoren eta 
Mikel Santxezen proiektu berria da.
Musikaren bitartez, iraultza eta 
borroka egin zuten dama beltz 
batzuei aitortza egitea dute  
helburu.
Espaloia kafe antzokian, 
19:00etan. 

ARETXABALETA Jaikiren eta Joe 
Piemanen dantza emanaldia
Jaiki taldeak eta Joe Piemanek 1'5 
ikuskizuna eskainiko dute. Bizi 
dugun egoera dela eta, edukiera 
mugatua izango da.
Mitarte plazan, 19:00etan. 

ARAMAIO Nhil musika taldearen 
musikaz gozatzeko aukera
Bailarako musikariek osatzen duten 
Nhil taldeak kontzertua eskainiko du 
parkean.
Parkean, 19:30ean. 

ARRASATE Trapu Zaharra: 
'Turistreando'
2020ko Udazabalen egitarauaren 
barruan, Turistreando ikuskizuna.
Seber Altube plazan, 20:00etan. 

OÑATI 'Gazteak gaztetxetik'
Gazteak gaztetxetik emanaldia: 
Haritz Olaeta, Ane Irazabal eta 
autore erotua.
Antixena gaztetxean, 20:00etan. 

BERGARA Miceren kontzertua
Udako kultura eskaintzaren barruan 
eta Berumuga ekimenaren baitan, 
Micek kontzertua eskainiko du.
Espoloian, 22:00etan. 

ESKORIATZA Blues Morning 
Singers
Bluesari eskainitako formazioa da, 
bere aldaera eta forma guztietan, 
errepertorio ezagunenetatik ihesi, 
musika afroamerikarraren  
sustrairik sakonenak gurtzen 
dituena.
Santa Marina plazan, 22:00etan. 

ZAPATUA 25
BERGARA Pintura Eguna
Udako kultura eskaintzaren baitan 
antolatutako ekintza izango da 
Pintura Eguna.
Basalgon, 10:00etan. 

ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 
historiaurretik aro berrira arte. 
Ibilbide hau euskaraz egingo da. 
Parte hartu nahi duenak aurrez 
izena eman beharko du, Arrasate.
eus/ezagutu atarian.
Arrasateko Herriko Plazan, 
11:00etan. 

ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 
historiaurretik aro berrira arte. 
Ibilbide hau gaztelaniaz egingo da. 
Parte hartu nahi duenak aurrez 
izena eman beharko du, www.
arrasate.eus/ezagutu atarian.
Arrasateko Herriko Plazan, 
12:30ean. 

OÑATI 'Izan bidea' bazkaria
Izan bidea bazkaria. Sarrerak 
Arrano tabernan daude salgai.
Antixena gaztetxean, 14:30ean. 

ARETXABALETA Rodeo taldearen 
kontzertua
Hemengaz ekimenak gonbidatuta 
Rodeo talde zestoarrak kontzertua 
eskainiko du Kurtzebarri eskolako 
kantxan. Kyuss taldearen 
influentziaz bustirik, 2014an hasi 
ziren stoner doinuak lantzen eta 
dagoeneko bi disko dituzte.
Kurtzebarri eskolako kantxan, 
19:00etan. 

ARRASATE Maui Katane
Perlata talde arrasatearreko bi kidek 
kontzertua eskainiko dute, Maui 
Katane izenarekin. Sarrerak 3 euro 
balio du eta egunean bertan 
eskuratu beharko da. Segurtasun 
neurriak bermatuko dira; leku 
mugatuak egongo dira, distantzia 
mantenduko da eta musukoa 
derrigorrezkoa izango da.
Arrasateko gaztetxean, 20:00etan.

DOMEKA 26
ARRASATE Arrasateko industria 
ondarea
Ibilbide honetan Arrasateko 
industria ondarea ezagutzeko 
aukera izango da. Parte hartu nahi 
duenak izena eman beharko du 
Arrasate.eus/ezagutu atarian. 
Arrasateko Herriko Plazan, 
11:00etan. 

MARTITZENA 28
OÑATI 'Azken gailu 
teknologikoak ezagutu'
Zuzeneko online hitzaldia KZguneak 
antolatuta. Gaia: Azken gailu 
teknologikoak ezagutu. Euskaraz.
Telematikoki, 11:00etan. 

OÑATI Plastiko bilketa
Hauek dira bilketa puntuak: 
Zanartun, Zuazola inguruan; 
Murgialdain, Asentsio ermitan; 
Olabarrietan, autobus geltokian; eta 
Musika Eskolako goiko aldean. 
Batuko den plastiko mota: siloa 
estaltzeko erabiltzen den plastiko 
beltza, belar boletan erabiltzen den 
plastiko beltza, berotegietan eta 
ortuan lurra estaltzeko erabiltzen 
den plastiko beltza eta berotegiko 
plastiko zuria. 
Oñatin, 17:00etan. 

BERGARA Umeendako dantza 
tailerra
Camden Town-en eskutik dantza 
tailerra egingo dute. 
Seminarioko karpan, 17:00etan:

ARETXABALETA The Funes Troup 
konpainia: 'Aukerak'
The Funes Troup konpainia Aukerak 
ikuskizuna eskaintzera etorriko da.
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ARRASATE Swingtronics eta 
Nhil
2020ko Udazabal egitarauaren 
barruan eskainiko duten musika 
emanaldia.
Santa Teresan, 19:30ean. 

OÑATI 'Mahai karratuko 
zaldunak' filma
Martizinema gaztetxean: Mahai 
karratuko zaldunak Monty Pythonen 

bigarren filma da. Arturo erregearen 
eta bere zaldunen istorioa kontatzen 
du, grial santua bilatzen duten 
bitartean.
Antixena gaztetxean, 22:00etan.

EGUAZTENA 29
BERGARA 'Dendak kalera'
Udako merkealdi azoka egingo dute 
merkatariek. Produktuak denda 
aurrealdean jarriko dituzte salgai.
Bergarako kaleetan, egun osoan:

OÑATI Dokumental eta film 
labur emanaldia
Florecica Josefina Lamberto 
dokumentalean, Josefinak lehen 
pertsonan kontatzen du bere bizitza 
gogorra. 25:37:16 film laburrak 
emakume baten atxiloketaren 
itoaldia eta bahiketa kontatzen du. 
Era guztietako torturak, degradaziok 
eta umiliazioak jasaten ditu. 
Momentu horretan bere 
defendatzeko eskubidea kentzen 
diote, bere duintasuna. 
Antixena gaztetxean, 19:00etan. 

BERGARA Ipuin kontaketa
Maite Frankorekin ipuin kontaketa 
izango da Angiozarren.
Angiozarren, 19:00etan. 

ARRASATE Gari & Maldanbera 
+ Serge
2020ko Udazabal egitarauaren 
barruan kontzertua eskainiko dute 
Gari & Maldanbera taldeak eta baita 
herriko musikari Sergek ere.
Monterron parkean, 19:30ean.

ARAMAIO Mariaren, Bearen eta 
Idoiaren musika
Herriko hiru musikariren doinuak 
entzuteko aukera egongo da 
eguaztenean, parkean. Soula, jazza 
eta bestelako doinuak eskainiko 
dituzte hiru abeslariek, euren ahots 
goxoekin.
Parkean, 19:30ean. 

EGUENA 30
BERGARA 'Dendak kalera'
Udako merkealdi azoka egingo dute 
merkatariek. Produktuak denda 
aurrealdean jarriko dituzte salgai.
Bergarako kaleetan, egun osoan:

OÑATI 'Murgildu errealitate 
birtual eta areagotuan'
Zuzeneko online hitzaldia KZguneak 
antolatuta. Gazteleraz eskainiko 
dute hitzaldia.
Telematikoki, 18:00etan. 

OÑATI Bizarro eta Sharon 
Stoner
Bizarro eta Sharon Stoner taldeen 
kontzertua. Emanaldia streaming 
bidez jarraitu ahal izango da. Doan 
da, baina, edukiera mugatua izango 
denez, txartelak hartu beharko dira 
aurrez udal atarian edo 
Txokolateixan.
Oñatiko gaztelekuan, 22:30ean. 

ARRASATE Markeliñe 'Psike'
2020ko Udazabal egitarauaren 
barruan Markeliñe taldearen Psike 
antzezlana.
Zaldibar parkean, 22:30ean. 

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

kaMERata EuSkDiVaRiuS

ARRASATE Ludwig van Beethoven-en musika
Musikari alemaniarra jaio zela 250. urteurrena ospatzeko, Kamerata 
EusKdivarius kamera orkestrak Beethovenen 9 sinfoniak eskainiko ditu 
Gipuzkoan zehar; Arrasaten 6. sinfonia eskainiko dute, Pastoral deiturikoa.
Uztailaren 25ean, zapatua, Monterron parkean, 19:30ean.



ZERBITZUAK      47GOIENA ALDIZKARIA  2020-07-24  Egubakoitza

ZAPATUA 1
ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 
historiaurretik aro berrira arte. 
11:00etako irteera euskaraz izango 
da eta parte hartu nahi duenak 
aurrez izena eman beharko du, 
Arrasate.eus/ezagutu atarian.
Arrasateko Herriko Plazan, 
11:00etan. 

ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 
historiaurretik aro berrira arte. 
Gaztelaniaz izango da irteera hau. 
Parte hartzeko, aurrez izena eman 
beharko da, Arrasate.eus/ezagutu 
atarian.
Arrasateko Herriko Plazan, 
12:30ean. 

DOMEKA 2
ARRASATE Udala-Besaide mendi 
irteera
Arrasateko Udalak antolatuta, 
Udalatik Besaidera joateko irteera 
egingo da abuztuko lehenengo 
domekan. Irteera 09:00etan izango 
da, Udalan, goiko aparkalekuan. 
Ekintza honetan parte hartzeko 
derrigorrezkoa izango da aurrez 
izena ematea, Arrasate.eus/ezagutu 
atarian.
Udala auzoan, 09:00etan.

MARTITZENA 4
BERGARA Zine emanaldia
Udako kultura eskaintzaren baitan, 
zinema emanaldia izango da 
abuztuaren 4an, San Martin plazan. 
Horman erlojua duen etxea 
eskainiko dute. Eguraldi txarra 
balego, Seminarixoko arkupeetan 
izango litzateke. 
San Martin plazan, 22:00etan.

EGUAZTENA 5
BERGARA Bluelongue Quartet 
taldearen kontzertua
Bergarako udako kultura 
eskaintzaren baitan antolatutako 
emanaldia. Kontzertua 20:00etan 
hasiko da, Osintxun.
Osintxun, 20:00etan. 

EGUENA 6
BERGARA Bulego eta Lemak 
taldeen kontzertua
Bergarako udako kultura 
eskaintzaren baitan antolatutako 
ekintza. Bulego eta Lemak taldeen 
kontzertua Usondo parkean.
Usondo parkean, 22:30ean. 

ZAPATUA 8
ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 

historiaurretik aro berrira arte. 
Tartean parada izango duzue 
herriko hainbat bitxikeria ere 
ezagutzeko. Ibilbide hau euskaraz 
egingo da. Irteera 11:00etan izango 
da, herriko plazan eta parte hartu 
nahi duenak, aurrez izena eman 
beharko du, Arrasate.eus/ezagutu 
atarian.
Arrasateko Herriko Plaza, 
11:00etan.

ARRASATE Arrasate 
monumentala ezagutzen
Ezagutu Arrasateko historiaren 
pasarte inportanteenak 
historiaurretik aro berrira arte. 
Tartean parada izango duzue 
herriko hainbat bitxikeria ere 
ezagutzeko. Ibilbide hau gaztelaniaz 
egingo da. Irteera 12:30ean izango 
da, herriko plazan eta parte hartu 
nahi duenak, aurrez izena eman 
beharko du, Arrasate.eus/ezagutu 
atarian.
Arrasateko Herriko Plaza, 
12:30ean. 

DOMEKA 9
ARRASATE Arrasate-Arantzazu 
mendi irteera
Arrasateko Udalak familian egiteko 
mendi irteera antolatu du 
domekarako. Arrasatetik 
Arantzazura joatea da asmoa; 
horretarako, erromesek 
Arantzazuko ama birjinaren jaia 
ospatzeko erabili ohi zuten bidea 
erabiliko da. Irteera 09:00etan 
izango da, Herriko Plazan. Eta 
ekintza honetan parte hartzeko, 
aurrez izena eman behar da, 
Arrasate.eus/ezagutu atarian.
Arrasateko Herriko Plazan, 
09:00etan. 

MARTITZENA, 11
BERGARA 'Asterix eta edabe 
magikoa' filma
Udako kultura eskaintzaren baitan, 
zinema emanaldia izango da 
abuztuaren 11n, San Martin plazan. 
Asterix eta edabe magikoa filma 
eskainiko dute. Eguraldi txarra 
balego, Seminarixoko arkupeetan 
izango litzateke.
San Martin plazan, 22:00etan.

Akira Kurosawak zuzendutako 
eta Sobiet Batasunaren eta 
Japoniaren arteko ekoizpena 
da Dersu Uzala. Bi gizonen 
artean –Vladimir Arseniev 
esploratzailea eta zientzia-
gizona eta Dersu Uzala 
ehiztaria– sortzen diren 
laguntasun harremanak 
azaltzen ditu filmak. Harreman 
horien bitartez Kurosawa 
zuzendariak naturarekin 
harmonian bizitzeak duen 
garrantzia aldarrikatzen du. 
Arsenievek Siberiako Taigatik 
zientzia-espedizioak egiten 
zituen; aldiz, Dersu Uzala 
naturan integratuta bizi den 
ehiztaria da. Naturaren legeak 
errespetatu eta honek 
eskaintzen dituen seinale 
guztiak ezagutzen ditu: lurrean 
agertzen diren aztarnak, 
soinuak, haizeren eragina eta 

eguraldiaren aldaketak. 
Naturarekin dituen harremanak 
sentimenen bitartez heltzen 
zaizkio. Arseniev zientzia-
gizona denez, naturarekin 
dituen harremanak  
errespetuan oinarrituta daude 
eta analitikoagoak dira. 
Zientzia-gizona da istorioaren 
narratzailea. Hori dela eta, 
Kurosawak istorioko gertaerei 
erritmo bizia eman beharrean, 
behaketa tonua erabiltzen du. 
Pertsonaiek bizirik irauteko 
egiten dituzten ekintzak eta 
bidean egiten diren 
etenaldietan sortzen diren 
erlaxazio momentuak presarik 
gabe erakusten dira. Modu 
horretan, bi gizonen arteko 
laguntasun sormenak eta 
sendotzeak edertasun 
sosegatu baten sentsazio 
sortzen du.

GASTEIZ

GORBEIA

The Gentlemen, 
los señores de la 
mafia
Egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:45.

Zapatos y los 
siete trolls
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:10.

Donde estas, 
Bernardette
Egubakoitzetik 
domekara: 19:50.
Astelehenetik 
eguenera: 20:00.

Scooby!
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
20:00.
Astelehenetik 
eguenera: 17:30.

Superagente 
Makey
Astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
19:45.

La familia que tu 
eliges
Egubakoitzetik 
domekara: 17:50, 
20:10.

Astelehenetik 
eguenera: 20:10.

Madre oscura
Egubakoitzetik 
domekara: 17:45, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Retrato de un 
amor
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:10.

Mi hermano 
persigue 
dinosaurios
Egubakoitzetik 
domekara: 17:40, 
20:10.
Astelehenetik 
eguenera: 17:40.

Amor en polvo
Egubakoitzetik 
domekara: 18:00, 
20:15.
Astelehenetik 
eguenera: 20:15.

Voces
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
20:10.

Padre no hay 
mas que uno 2
Eguaztenean eta 
eguenean: 17:00, 
17:45, 19:00, 
20:15, 21:00.

FLORIDA

Zapatos rojos y 
los siete trolls
Astelehenetik 
eguenera: 17:15.

Todo pasa en Tel 
Aviv
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:30. 
00:00.

Dersu Uzala
Egubakoitzetik 
eguenera: 19:30

Scooby!
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:15.

Superagente 
Makey
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

La familia que tu 
eliges
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
20:15.

La profesora de 
piano
Egubakoitzetik 
eguenera, 
martitzenean izan 
ezik: 17:45, 
20:15.
Martitzenean: 
17:45. 

Retrato de un 
amor
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

Mi hermano...
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:45, 
20:10.

Amor en polvo
Egubakoitzetik 
eguenera: 18:00, 
20:15.

Agarralo como 
puedas 33
Martitzenean: 
20:30.

BOULEVARD

Superagente 
Makey
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 17:40, 
20:10, 21:20, 
22:40.

Voces
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 17:45, 
20:05, 22:25.

Interestellar
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 20:30

Madre oscura
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 20:20, 
22:45.

Scooby!
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 17:30, 
18:30, 20:00.
Domekan: 17:10.

The gentlemen
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 22:30.

ziNEMa

KRITIKA

Dersu Uzala  
Zuz.: Akira Kurosawa. Herr.: Sobiet Batasuna (1975). Aktoreak: 
Maksin Munzuk eta Yuriy Solomin. Iraupena: 141 minutu.

Edertasun sosegatua
ANTONIO ZABALA

Haatik

ANTZUOLA 'Lau eme' dantza emanaldia
Haatik dantza konpainiak dantza garaikidea eta feminismoa ardatz dituen 
Lau eme izeneko ikuskizuna eskainiko du Antzuolako eskolako patioan. 
Sarrerak aurrez hartu behar dira udal liburutegian edo Internet bidez, doan.
Uztailaren 25ean, zapatua, eskolako patioan, 20:00etan.



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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