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Eneko Azurmendi aRRaSatE
Gauerdian sartu da Euskal Au-
tonomia Erkidegoa normaltasun 
berria deiturikoan, eta horrek 
hainbat neurri deuseztatzea 
ekarri du. Esaterako, ez da el-
kartzeko pertsona kopurua mu-
gatuko. Aurrerantzean, halere, 
herritarrek maskara erabiltzen 
jarraitu beharko dute leku itxie-
tan eta 1,5 metroko segurtasun 
distantzia mantendu ezin duten 
leku publikoetan. Horrez gain, 
jende pilaketak saihestu behar-
ko dituzte, eta garbiketa neurriei 
garrantzi berezia ematen jarrai-
tu beharko dute. 

Enpresetan, ostalaritzan eta 
garraio publikoan neurriak har-
tzen jarraitu beharko dute gaur-
tik aurrera ere, langileen zein 
bezero edo erabiltzaileen distan-
tziak mantenduz, sarrerak eta 
irteerak kontrolatuz eta garbi-
keta zorrotz mantenduz.

Hirugarren fasean moduan, 
joan-etorriak erabateko askata-
sunez egin ahal izango dituzte 
herritarrek EAE barruan, eta 
orain, baita Kantabriara ere, 
fase berrian sartu baita probin-
tzia hori ere. Ipar Euskal He-
rriarekiko mugari dagokionez, 
domekan, hilaren 21ean, irekiko 
dute. Nafarroako muga zehar-
katzeko, berriz, astelehenera 
arte itxaron beharko dute he-
rritarrek, orduan indargabetu-
ko baitu alarma egoera Txibi-
teren Gobernuak.

koRoNabiRuSa DEbagoiENEaN

GSR DEBAGOIENAKO 
EGOILIAR BAKARRA 
GERATZEN DA KASU 
POSITIBO MODUAN
Debagoieneko egoera epidemio-
logikoari dagokionez, kutsatu 
kopurua nahiko egonkortuta 
egon da azken asteetan, baina 
agertu dira kasu bakanen batzuk. 
Deigarriena Aita Menni ospita-
lekoa izan da. Izan ere, aurreko 
zapatuan, administrazio arloko 
lau langilek eta babespeko etxee-
tako batek positibo eman zuten 
PCR proban, eta ikerketa abia-
tu zuten. Asteon, probak egin 
dituzte berriro, baina emaitzen 
zain daude, Iñaki Revuelta ko-
munikazio arduradunak azaldu 
duenez. "Bost kutsatuekin kon-
taktuan egondako langile zein 
pertsonei ere probak egin diz-
kiete eta laster jakinaraziko 
ditugu emaitzak. Onak badira, 
normaltasuna berreskuratuko 

dugu Aita Menni ospitalean", 
azpimarratu du. Era berean, 
gaineratu du bestelako probetan 
ere ez dutela positiborik baiez-
tatu aste honetan ospitalean.

Nekane Murga Osasun sail-
buruak, bestalde, azaldu du 
egoerari jarraipena egiten ari 
direla, Debagoienean foku be-
rririk ba ote dagoen jakiteko. 

Adinekoen egoitzei errepara-
tuta, orain arte, Arrasateko 
Iturbide egoitzan 55 sendatu eta 
26 heriotza izan dira guztira; 
Eskoriatzako Jose Aranan, bi 
sendatu; eta Aretxabaletako GSR 
Debagoienan, 31 sendatu eta 
zazpi heriotza. Kasu aktibo ba-
karra geratzen da Aretxabale-
takoan, Eibarko ospitalean. 
Bergarako Mizpirualde eta Oña-
tiko San Martin egoitzetan ez 
dute kasu positiborik baieztatu 
krisia hasi zenetik.

uMEENDako aiSiaLDia uDaN

UDALEKUAK EGITEKO 
IRIZPIDEAK 
ARGITARATU DITU 
EUSKO JAURLARITZAK
Aurtengo udalekuak eta aisial-
di jarduerak egiteko arauak 
azaldu ditu Eusko Jaurlaritzak. 
Beatriz Artolazabal Enpleguko 
eta Gizarte Politiketako sailbu-
ruak jakinarazi duenez, jardue-
ren arauketa astialdiko erakun-
deek, foru-aldundiek eta udalen 
sareek eginiko ekarpenak "egiaz-
tatu eta batu" ostean egin dute.

Modu horretan, eguneko uda-
lekuetan nahiz gauak igarotze-
ko udalekuetan, parte-hartzaile 
kopurua %60ra murriztuko da 
–aire zabalean, espazio itxietan 
eta jantokietan–. Hala ere, aire 
zabaleko jardueretan gehienez 

200 parte-hartzaile egon ahalko 
dira, eta espazio itxietan, 80 –bi 
kasuetan, monitoreak barne–.

Kontuan hartu beharko da, 
gainera, jarduerak garatu bitar-
tean parte-hartzaileek gehienez 
hamabost pertsonako taldeetan 
egon beharko dutela, eta kirol- 
edo arte-jarduerak kontakturik 
gabe eta publikorik gabe egin 
behar direla.

Jantokietan, jankideen artean 
bi metroko distantzia egon behar-
ko da, eta txandak ezarri behar-
ko dira –edo manparak jarri–. 
Jantoki irekien kasuan, berriz, 
1,5 metroko distantzia ezarriko 
da, eta pertsona bakoitzak bere 
plateretik jan beharko du.

Gaua pasatzeari dagokionez, 
ohatzea erabiltzen bada, pertso-
na bakarrak egingo du hor lo. 
Gutxienez, bi metroko distantzia 
gordeko da ohe okupatuen artean, 
edo barrera-neurriak jarriko 
dira. Kanpadenden kasuan, den-
da bakoitzeko pertsona bakarrak 
baino ezingo du bertan lo egin. 
Halere, parte-hartzaileak bizi-
kideak badira, denda bera era-
bili ahalko dute.

Bestalde, jolas-parkeak ireki-
tzen hasi dira asteon Hego Eus-
kal Herriko hainbat herritan; 
Ataunen, esaterako. Debagoie-
nean, halere, ez dute oraindik 
jolas-parkerik ireki. Udalak 
aukerak aztertzen ari dira, eta 
datorren astetik aurrera eraba-
ki zehatzagoak hartzen hasiko 
dira. Oñatin, adibidez, jolas-
parke batzuk garbitzen hasi dira 
kale garbitzaileak.

EguNEko zENtRoak

MARTXAN DIRA 
EGUNEKO ZENTROAK 
ERE, EDUKIERA 
MUGATUAREKIN
Eguneko zentroak ere hasi dira 
eguneroko martxa hartzen. Ara-
maiokoak, esaterako, astelehe-
nean ireki zituen ateak, erabil-
tzaile erdiekin. "Zortzi dira, 
baina lauko bi talde egin ditugu, 
eta egunaren arabera talde bat 
edo bestea etortzen da zentrora. 
Ekainaren 29ra arte horrela 
jarraituko dugu, eta gero ikusi-
ko dugu zortzi erabiltzaileak 
elkarrekin etorri ahal izango 
diren edo ez", azaldu du Karme-
le Barrutia langileak.

Zentroaren distribuzioa alda-
tu egin dute. "Mahaiak distan-
tzietara egokitu ditugu. Lehen, 
hiru mahai genituen bata bes-

Jaurlaritzak bukatutzat 
eman du hiru hilabete 
iraun duen alarma egoera
gaur, egubakoitza, indargabetu du Eusko Jaurlaritzak alarma egoera, eta, beraz, EaE 
'normaltasun berria' deiturikoan sartu da gauerdian. Hala, txertoa iritsi bitartean, 
musukoa derrigorrez erabili beharko da 1,5 metroko tartea mantendu ezin denean

Kutsatuak  
Debagoienean

Positiboak
metatuak

100.000 
biztanleko  

kutsatze 
tasa

Arrasate 248 1.126,30

Aretxabaleta 62 887,36

Bergara 54 369,96

Oñati 50 441,11

Eskoriatza 15 367,01

Elgeta 8 704,85

Antzuola 7 327,72

Aramaio 5 337,15

Gatzaga 0 000,00

Guztira 449 701,45

ITURRIA: OSAKIDETZA

Hainbat salaketa jarri dituzte Udaltzaingoak eta Ertzaintzak. G. Javier Egia 88 urteko gizonezkoak alta jaso zuen egunekoa. G.

Osasun langileen geldialdia, Debagoieneko Ospitalean. GOIENA Maskaren erabilera egunerokoaren parte bilakatu da. GOIENA
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tearen ondoan, eta ekintzak eta 
jatorduak han egiten genituen, 
elkarrekin. Orain, mahai bakoi-
tzean bi pertsona egon daitezke, 
gehienez, eta mahaiak sakaba-
natuta. Gu maskarekin ibiltzen 
gara eta erabiltzen dituzten 
material guztiak garbitu egiten 
ditugu. Gainera, orain, bakoitzak 
bere materiala dauka, izenare-
kin", gaineratu du Barrutiak.

Oraingoz, guztiak "pozik" dau-
dela dio. "Kontu-kontari ari dira, 
gauza asko dituzte elkarri kon-
tatzeko, eta pozik daude. Oro 
har, poztasun giroa da nagusi 
zentroan", nabarmendu du.

Elgetakoa, bestalde, ekainaren 
8an zabaldu zuten. "Mahai berri 
batzuk, hankak desinfektatzeko 
alfonbra berezi bat, eta abar 
jarri ditugu, eta eguneko zen-
troaren eta garraioaren berran-
tolaketa ere egin dugu, besteak 
beste", azaldu du Naiara Una-
muno Gizarte teknikariak.

Duela bi aste, bost pertsonare-
kin hasi ziren funtzionatzen, 
nahiz eta zazpi plaza dauden 
onartuta. "Seigarren pertsona 
sartzeko itxaroten gaude, Gipuz-
koako Foru Aldundiak abisatu 
arte", nabarmendu du Unamunok.

Jangela zerbitzua geldi dau-
kate. "Itxaroten ari gara zerbitzua 
martxan jartzeko, ikusi arte ea 
nola moldatzen garen espazioa-
ren berrantolaketarekin".

EPaitEgiak

BERGARAN DATORREN 
ASTEAN HASIKO 
DITUZTE EPAIKETAK, 
NEURRIEKIN
Bergarako epaitegian, fasez fase 
itzuli dira lanera. "Hasieran, 

guardiako epaitegiko langilea 
bakarrik etortzen zen, eta beste 
epaitegietako langileak txanda-
katzen etortzen ginen. Horren 
ostean, langileen %30-40 itzuli 
ginen lanera; gero, %60-70; eta 
aurreko astetik, langile guztiok", 
azaldu du Nerea Amalur epai-
tegiko kudeatzaile prozesalak.

Ekainaren 4an, etenda zeuden 
epe prozesal guztiak martxan 
jarri zituzten berriz, eta hilaren 
8tik aurrera, epaiketarako egu-
nak jartzen hasi ziren, deklara-
zioak eta delitu arinei buruzko 

epaiketenak. "Halaber, datorren 
astetik aurrera, lehenengo epai-
ketak egiten hasiko dira".

Egunerokoan hainbat neurri 
hartzen ari dira. "Musukoarekin 
sartu beharra dago, eta sartze-
rakoan eskuak garbitu. Norma-
lean, zitazioa ordu jakin bate-
rako izanik, bost minutu lehe-
nago uzten zaie sartzen, eta behar 
den hori egiteko bakarrik. Epai-
ketak egiten hasten direnean 
ere, kanpoan zain egon beharko 
dute. Marra batzuk jarri ditu 
Udalak, itxoiterakoan distantzia 

mantentzeko". Horrez gain, mos-
tradoreetan panelak jarri dituz-
te, bezeroekiko kontaktua saihes-
teko. Modu berean, deklarazioak 
epaiketa geletan egiten dituzte 
orain, maskarekin.

Amalurrek nabarmendu due-
nez, ez dute lan pilaketarik su-
matu. "Beste epaitegi batzuetan, 
hiriburuetan-eta, bai, baina 
Bergarakoan ez dugu nabaritu 
lana pilatu zaigunik eta ez dugu 
demanda askorik pilatuta. Hau, 
beste batzuekin konparatuta, 
epaitegi lasaia da", dio.

Arrasateko eta Oñatiko bake 
epaitegietan, Eusko Jaurlaritza-
ren neurrien zain jarraitzen 
dute oraindik. "Ez dakigu nola 
jokatu behar dugun", dio Arra-
sateko epaitegiko langile batek. 
Halaber, Oñatiko langile batek 
dio espero dutela astelehenean 
informazio gehiago iristea. Ehorz-
keta lizentzietarako edota he-
riotzen idatzoharrak egiteko 
aritu dira lanean gehienbat. 
"Une oro egon da langile bat 
telefonoa hartzen, baina ez dugu 
ohiko zerbitzurik eman. Deitzen 
zigutenean, esaten genien ezin 
genuela zerbitzurik eman eta 
hau guztia pasatakoan deitzeko".

• MARTXOAK 3 Lehen 
COVID-19 kutsatua baieztatu 
zuten Debagoienean.

• MARTXOAK 12 Bailarako 
ikastetxe guztiak itxi zituzten, 
Jaurlaritzaren aginduz.

• MARTXOAK 15 Alarma 
egoera indarrean jarri zuen 
Espainiako Gobernuak.

• APIRILAK 9 Kutsatu kopuru 
altuena izandako eguna izan 
zen bailaran: 29 kutsatu 

baieztatu zituzten 24 ordutan, 
horietatik 26 Arrasaten.

• APIRILAK 26 Umeak kalera 
irten ahal izan ziren, 
konfinamenduaren ostean.

• MAIATZAK 2 Ia bi hilabeteko 
itxialdiaren ostean, jarduera 
fisikoa egiteko baimena izan 
zuten debagoiendarrek.

• MAIATZAK 11 
Konfinamendua arintzeko 
lehen fasea hasi zen. 

• MAIATZAK 25 
Konfinamendua arintzeko 
bigarren fasea hasi zen.

• EKAINAK 8 Hirugarren fasea 
hasi zen, eta Eusko 
Jaurlaritzak hartu zuen 
erabakiak hartzeko eskumena.

• EKAINAK 19 Gaur, 
egubakoitza, alarma egoeratik 
irten da Euskal Autonomia 
Erkidegoa, eta "normaltasun 
berria" deiturikoan sartu da.

Hiru hilabete hauetako hamar mugarri
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Maialen Santos DEbagoiENa
Bihar, ekainaren 20an, egingo 
zaio ongietorria udari, eta, sasoi 
horri jarraiki, Debagoieneko 
bainutokiak azken prestaketa 
lanak egiten ari dira, pixkanaka 
zabaltzen joatea helburu. 

Igerilekuetan, dena prest 
Uztaileko lehen astean zabaldu-
ko dituzte Arrasateko kirolde-
giko kanpoko igerilekuak, baina 
baldintza berezietan; ez dute 
eguneko sarrerarik salduko eta 
soilik abonatuek erabili ahal 
izango dituzte. Gehienez, 250 
lagun sartuko dira, aldez aurre-
tik txanda hartuta: asko jota, 48 
ordu lehenago; eta, beranduenez, 
bost ordu lehenago. Hala, 09:30 
eta 10:30 artean, soilik igeri egi-
tera joan ahalko da –gehienez 
ere, 16 arituko dira aldi berean–. 
Eguzkia hartzeko edo bainatze-
ko lau ordutegi ezarri dituzte: 

11:00-13:00; 13:30-15:30; 16:00-18:00; 
eta 18:30-20:30. Saunak, bestalde, 
ez dituzte irekiko, momentuz.

Uxarteko igerilekua, ostera, 
ekainaren 23an irekiko dute, 
"ziur aski", bertako arduradun 
Mikel Uribarrenek azaldu due-
nez. 10:00etatik 20:00etara izan-
go da zabalik. Kontingentzia 
plan bat egin dute, segurtasun 
neurri guztiak bermatuta egon 
daitezen: "Erabiltzaileen segur-
tasuna indartzea da helburua, 
segurtasun tarteak mantenduz 
eta instalazioen higiene neurriak 
zorroztuz", azaldu du arduradu-
nak. Sarbidea ezberdina izango 

da, eta uretan zein kanpoan bi 
metroko distantzia bermatu 
beharko da une oro. Edukiera 
ere kontrolatu egingo dute, bai-
ta eremu komunen garbiketa 
eta desinfekzioa "indartu" ere.

Bergaran, bestalde, ekainaren 
22an, astelehenean, irekiko di-
tuzte barruko zein kanpoko 
igerilekuak. Azken hauek jolasik 
gabe irekiko dira, legeak txi-
rrista eta iaz instalatu ziren 
kanpoko umeen txorrotak itxi-
ta izatera derrigortzen du eta. 
Kanpoko igeritokia egunero 
egongo da zabalik, 10:00etatik 
20:00etara –14:30etik 15:30era itxi 
egingo da garbiketa egiteko–; 
525 laguneko edukiera izango 
du, eta eremua zabalik dagoenean 
erabili ahal izango dira ohiko 
berdegunea eta Ipintza futbol 
zelai erdia eguzkia hartzeko. 
Kanpoko igeritokiko erabiltzai-
leek, baina, ez dute aldagelarik 

izango. Igerilekura sartu ahal 
izateko txanda sistema jarriko 
dutela azaldu du Kirol zinegotzi 
Aitor Arantzabalek. Abonatuek 
astebete lehenago har dezakete 
txanda eta eguneko erabiltzaileek, 
egunean bertan. 

Aretxabaletako igerilekua da 
dagoeneko zabalik dagoen ba-
karra. Astelehen honetan zabal-
du dituzte ateak –joan den astean 
kiroldegia ireki eta gero–. As-
telehenetik aurrera honako or-
dutegi hau izango du igerilekuak: 
astelehenetik egubakoitzera,  
08:00-14:00 eta 16:00-21:00; eta 
zapatuetan, 10:00-14:00 eta 16:00-
20:00. Udaletik adierazi dute ez 
dela beharrezkoa izango aurre-
tiko hitzordua eskatzea, baina 
edukierak eta denborak mugatu 
egingo direla. Igerilekuak goi-
zeko ordutegian 25 erabiltzaile 
hartuko ditu; arratsaldean, 35. 

Eskoriatzan, azkenik, uztaile-
ko lehen astean irekiko dute 
kiroldegia, eta horrekin batera 
igerilekua. Txandarik ez dute 
egingo, baina "segurtasun neu-
rri guztiak" hartuko dituztela 
adierazi dute Udaletik. Horretaz 
gain, azaldu dute irekiera data 
"atzeratu" egin dutela; zabaltze-
rako orduan edukiera mugak 
malguagoak izan zitezen.

Usako ere astelehenean
Astelehenean, ekainaren 22an, 
zabalduko dute Usako. Aurten, 
gainera, bi sorosle eta zaintzai-
le bat jarriko dituztela azaldu 
du Udaleko Kirol zinegotzi Mai-
te Antonek; bi horiek, ur eremua 
kontrolatzeko, eta zaintzailea, 
aldiz, gune osoa zaindu eta "se-
gurtasun neurriak" betetzen 
direla ziurtatzeko. 15:00etik 
21:00etara izango dira sorosleak 
eta zaintzailea Usakon. Dagoe-
neko urpekariek egin dute az-
terketa, eta belarra ere moztu 
dute. Azkenik, zakarrontziak 
jarri dituzte inguruetan. 

Ur-parkeak, prestatzen
Oñatiko ur-uhinen parkea uz-
tailaren 1ean zabalduko dute, 
ziur aski. Maite Antonek adie-
razi du aurten "begirale bat" 
jarriko dutela bertan, eta txan-
dak egingo dituztela, "aglome-

razioak" saihesteko. Hala, ordu 
erdi inguruko txandak zehaztu-
ko dituzte, eta 15 ume inguru 
egon ahal izango dira aldi berean 
parkean. Ordutegia honako hau 
izango da: goizez, 11:00-13:00; eta 
arratsaldez, 15:00-20:00. Horretaz 
gain, parkearen "funtzionamen-
dua hobetzeko", oinezko ibilbi-
deak "hobetu" dituzte, baita 
heskaia landatu ere. 

Antzuolan, Sagasti auzoko 
ur-jolas-parkea datorren astean, 
martitzenean, zabalduko du 
Udalak. 10:00etatik 20:00era bi-
tarteko ordutegia izango du, 
eta begiraleak jarriko dituzte 
bertan, neurriak "zorrotz" be-
tetzen direla ziurtatzea helburu  
(Ikus 44. orria).

Arrasateko ur-parkea asteon 
inauguratu dute, Santa Barbara 
parkean. Udaletik azaldu dute 
"egoerak uzten badu" uztailean 
zabalduko dutela. 300 metro 
koadro eta 21 ur-joko izango ditu 
parke berriak (Ikus 11. orria).

Azkenik, Aramaioko ur-parkea 
ere zabaltzeko asmoa dutela 
azaldu dute Udaletik, baina ai-
tortu dutenez, ireki ahal izateko 
baldintzak zehazteko "lanean" 
ari dira oraindik.

Usakoko putzua eguaztenean; urpekarien azterketa pasata, bainulariak hartzeko prest. M.S.

Baldintza bereziekin izan 
arren, bainu denboraldia 
hastear da bailaran

IGERILEKUETAN ETA 
UR-PARKEETAN 
EZOHIKO BALDINTZAK 
ZEHAZTU DITUZTE 
OSASUN KRISIAGATIK

ARETXABALETAKOA 
DA DAGOENEKO 
ZABALIK DAGOEN 
BAILARAKO IGERILEKU 
BAKARRA

bihar iritsiko da uda, eta, horrenbestez, bailarako igerilekuek bainu denboraldiari 
ekingo diote, pixkanaka. aretxabaletako igerilekua zabalik dago; eta gainontzekoek 
datozen egunetan irekiko dute. ur-parkeak udari harrera egiteko prestatzen ari dira

Bainu denboraldia egun 
hauetan hasiko dute:

Arrasate
• Kanpoko igerilekua: 

uztaileko lehen astean.
• Uxarte: ekainaren 23an.

Bergara
• Barruko igerilekua: 

ekainaren 22an.
• Kanpoko igerilekua: 

ekainaren 22an.

Aretxabaleta
• Barruko igerilekua: 

ekainaren 15az geroztik 
zabalik.

Eskoriatza
• Barruko igerilekua: 

uztaileko lehen astean.

Oñati
• Usako: ekainaren 22an.

Bailarako 
bainutokien 
irekiera data
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Maialen Santos bERgaRa
Bergarako Lazpiur, Enbalan3 
eta IDR eta Mendaroko Egile 
enpresek maskara kirurgikoak 
egiteko sortu duten Wolfratex 
enpresak ekin dio produkzioari, 
Bergarako Larramendi indus-
trialdean. Bertan izan ziren atzo 
goizean bisitan Eusko Jaurlari-
tzako, Gipuzkoako Foru Aldun-
diko eta Bergarako Udaleko 
ordezkariak. Wolfratexeko kon-
tseilari Ion Agirrebeñak azaldu 
zuenez, enpresetako kide batek 
koronabirusa eduki izana eta 
osasun krisiak eragindako egoe-
ran "laguntzeko nahia" izan 
ziren lau enpresak batu zituena, 
eta proiektu berria martxan 
jartzeko izandako "azkartasuna" 
azpimarratu gura izan zuen: 
"Bederatzi hilabete beharko li-
tuzkeen proiektua sei astean 
aurrera ateratzea lortu dugu". 

Abuzturako, 28 milioi maskara
Ekainaren 5ean fabrikatu zituen 
lehen maskarak Wolfratexek, 
eta momentu honetan, hilean 7 

milioi maskara sortzeko gaita-
suna duten bi makina ditu mar-
txan; bederatzi langilerekin. 
Datorren astean, beste bi maki-
na eta zortzi langile gehiago 
hasiko dira lanean, eta aurrei-
kusten dute abuzturako hilean 
28 milioi maskara sortu ahal 
izatea. Gehiago fabrikatzeko 
"gaitasuna" ere izan dezaketela 
azaldu zuen kontseilariak: "Ma-
kinak fabrikatzeko baliabideak 
eta teknologiak ditugu, baita 
hemengo materiala ere. Gauzak 
horrela, etorkizunean sor dai-
tezkeen beharrak betetzeko ara-
zorik ez genuke edukiko".

Bergarara egindako bisitan, 
Markel Olano diputatu nagusiak 
gogora ekarri zituen koronabi-
rusaren krisiaren momentu 

gorenean osasun materiala lor-
tzeko izandako "zailtasunak", 
eta egoera horretan industriak 
egiten duen ekarpena azpima-
rratu zuen: "Pertsonak eta lana 
ditugu, eta fabrikatzeko ahal-
mena. Beraz, proiektu honek 
ahalmen propioa ematen digu". 
Ildo beretik hitz egin zuen In-
dustria sailburuorde Javier 
Zarraonandiak; osasun krisian 
erakunde publiko eta enpresa 
pribatuen artean egon den "lan-
kidetzan" jarri zuen indarra, eta 
gaineratu zuen "orain arte be-
zala" aurrerantzean ere Wolfra-
texek Jaurlaritza "bidelagun" 
izango duela. Gorka Artola Ber-
garako alkateak, bestalde, en-
presen arteko elkarlana gorai-
patu gura izan zuen: "Bergaran 
badaramagu urte dezente elkar-
lana bideratzen, eta hau litzate-
ke emaitza". Enpresako ordez-
kariek azaldu zuten Foru Al-
dundiak milioi bat maskarako 
eskaria egin diola Wolfratexi; 
eta Osakidetzak, bestalde, zortzi 
milioikoa.

Eusko Jaurlaritzako, Aldundiko eta Bergarako Udaleko ordezkariak, atzo Wolfratexera egindako bisitan. TXOMIN MADINA

Hasi dute maskaren 
produkzioa Wolfratex-en
bergarako Lazpiur, Enbalan3 eta iDR eta Mendaroko Egile enpresek lankidetzan 
sortutako proiektua da. Eusko Jaurlaritzako, Foru aldundiko eta bergarako udaleko 
ordezkariek bisita egin zuten atzo, eguena, Larramendi industrialdeko lantokira

EKAINAREN 5AZ 
GEROZTIK ARI DIRA 
MASKARAK EKOIZTEN 
LARRAMENDI 
INDUSTRIALDEAN

M.S. aRRaSatE
Avanzako enpresa batzordeak, 
ELA, UGT, LAB eta ESK sindi-
katuek eta autobus-gidariek 
elkarretaratzea egin dute asteon, 
Arrasateko autobusen gordele-
kuan dagoen hornidura eremua 
"konpondu dezatela" eskatzeko. 
Agustin Gorostegi enpresa ba-
tzordeko kideak adierazi du toki 
hori "oso irristakorra" dela, "are 
gehiago gasolioa erori eta euria 
egiten duenean". Gainera, eremu 
hori garbitzen ez dutela ere sa-
latu gura izan dute. Gorostegik 
aitortu du iaz salaketa jarri 

zutela Avanza taldearen aurka, 
eta lan ikuskaritzak langileei 
"arrazoia" eman ziela. Bere hi-
tzetan, enpresak oraindik ez du 
"erantzunik" eman, eta, beraz, 
berriro jarri behar izan dute 
salaketa. Ekainean gertatutako 
istripuak salatzeko ere baliatu 
dute elkarretaratzea; langile 
batek orkatilan bihurritua egin 
zuen; eta beste batek peronea 
hautsi zuen duela egun gutxi. 
GOIENA Avanza taldeko ardu-
radunekin ere jarri da harre-
manetan, baina ez dute adieraz-
penik egin gura izan.

Lantokian izandako lan istripua 
salatu dute Avanzako langileek
garraio publikoaren sektoreko avanza taldeko langileek 
elkarretaratzea egin dute asteon, "konponbide" eske

Asteon Donostian egindako prentsaurrekoaren ostekoa. EUSKARALDIA

Askotariko erakundeek egin 
dute bat Euskaraldiarekin
azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean egingo dute 
edizio berria. ariguneak izango dira nobedade nagusia

M.S. DEbagoiENa
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra 
bitartean aurreikusten dute 
Euskaraldiaren bigarren edizioa 
egitea. Asteon Donostian egin-
dako prentsaurrekoan adierazi 
dute edizio honen berrikuntza 
nagusia ariguneak direla; era 
guztietako erakunde, enpresa 
eta elkarteetan sortzen diren 
euskara erabiltzeko gune babes-
tuak, alegia. Eta aitortu dute 
ehunka zentrotan "milaka ari-
gune" sortu direla.

Gauzak horrela, dagoeneko 
ariguneak osatzen hasi diren 
hiru erakundetako ordezkariak 

zein Euskaraldiaren antolatzai-
le eta koordinatzaileak izan dira 
prentsaurrekoan; tartean, Leire 
Okarantza, Fagor Taldeko gestio 
sozialeko arduraduna.

Euskaraldiaren bigarren edi-
zio honi esker enpresa batzuek 
aurretik lantzen ari diren ibil-
bideari jarraipena emateko au-
kera izango dutela azaldu dute; 
eta beste erakunde batzuek,  
aldiz, euskararen erabilera bul-
tzatzeko espazio berriak sortze-
ko eta babesteko aukera. Hain 
justu, irailaren 27ra arte eman 
ahal izango dute izena entitateek 
Euskaraldiaren edizio berrian. 
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GARBIÑE UBEDA

HauXE bai JENERoa!

Gaizki

ANDONI EGAÑA
HttPS://LabuR.EuS/8WFFi

'bERRia'-N aRgitaRatua

Bertsolari gazte bat Orion 
zebilen egun-pasa egitera 
joanda. Nor topatuko kalean, 
eta Manuel Lasarte. Begirunez 
hurbildu zitzaion diosala 
egitera, eta pentsatzekoa da 
ordurako adinean oso aurrera 
zihoan Manuelek ere gustuz 
hartuko zuela gazte haren 
berriketaldia. "Zer moduz 
gara, Manuel?", galdetu zion 
gazteak. Eta Lasartek, 
konbentzioei men egin 
beharraren gainetik ordurako, 
ez zion ohiko "ondo esan 
beharko" edo "hainbestean" 
erantzun. "Gaizki!" bota zuen. 
Eta azalpena eman zion: "Atzo 
izana naiz medikutan 
analisiak egiten, eta zer 
esango eta burdina daukadala 
eskas. Xelebrea da gero! Niri 
burdina falta, bizitza osoa 
herrero lanean eman 
ondoren!". Bere osasun 
arazoak kontatuz segi zuen 
leitzarrak...

Gazteak, egoera leuntze 
aldera, "baina gainerantzean 
ondo, ez-ta Manuel?" galdetu 
zion. Lasartek ez zuen amore 
eman: "Esan ez dizut ba, 
ezetz!", trumoitu zitzaion 
gazteari.

Pandemiak sorturiko 
egoeran, oraingoz, kalean 
ezagunen batek "zer moduz?" 
galdetzen digularik "ondo" 
erantzuten ari garela esango 
nuke. [...] Laster iritsiko da 
garaia "hainbestean" 
erantzungo duguna; "gaizki" 
erantzutera helduko gara 
krisiaren ondorioak azaleratu 

ahala. Eta "esan ez dizut ba, 
gaizki!" ez dugu ezpainartetik 
urrun ibiliko.

Bihar ni banaiz

ONINTZA ENBEITA
HttPS://LabuR.EuS/NDJNi

'bERRia'-N aRgitaRatua

Ez da berria. Andaluziar batek 
esan zidan beti gertatu izan dela, 
baina orain komunikabideetan 
agertzen dela.

Ez da han bakarrik gertatzen. 
Marrubiak, tomateak edo 
mahatsa biltzera joaten diren 
emakume langileak bortxatu 
egiten dituzte. [...] Eta ez 
dituzte bortxatzen langileak 
direlako edo marrubiak 
batzeko ipurdiz gora ibiltzen 
direlako; ez. Emakumeak 
izateagatik bakarrik bortxatzen 
dituzte. Izan ere, normalean, 
gizonak izaten dira 
bortxatzaileak eta andrak 
bortxatuak. Eta hala ere, hor 
nonbait irakurri izan dut gizon 
esplotatuek, langileek, 
arrazializatuek, baztertuek eta 
oro har kapitalismoaren 
indarkeria jasaten dutenek, 
frustrazioz eta alienazioz 
bortxatzen gaituztela 
emakumeok. 

Orduan, galdetzen diot neure 
buruari, emakumeok zer egin 
behar dugun alienazioa 
gainditzeko. Eta gauza bakarra 
bururatzen zait: goazen guztiok 
batera (transak ere bai, jakina) 
bazterrak erretzera. 

Eta bihar ni banaiz alua 
lehertu diotena edo hil dutelako 
etorri ezin dena, lehertu ezazue 
dena. Dena.

HaNDik Eta HEMENDik

Post gehiago 8. orrialdean.

gutuNak

Agur, Luis

OIHANE AGIRRE
goiENa tELEbiStako zuzENDaRia

(goiENako LaNtaLDEaREN izENEaN)

aRRaSatE

Lantalde handia behar da 
telebista bat martxan izateko. 
Batzuk egunero ikusten 
ditugu pantailaren aurrean: 
telebistako aurkezleak. Baina 
horren atzetik, pantailaren 
beste aldean, hainbat dira fin 
lan egiten dutenak. Horietako 
bat zen Luis Ugarteburu. 
Atzeko lan horretan eta 
isilean lan egiten zuen 
lankidea.

Orduan, Arrasate 
Telebistan lanean hasi 
nintzenean – badira urte 
batzuk–, Luis ere 
telebistaren parte zen. 
Telebistako tripa guztiak 
inork baino hobeto 
ezagutzen zituen eta 
analogikoko makina haiek 
konpontzen trebea zen. 
Sumatu zitekeen maite 
zuela lan hori. Ondoren, 
digitalerako saltoa egin 
genuen eta Luis ez zen 
beldurtu. Ekipo digitalak 
konplexuagoak eta 
arinagoak ziren, baina 
Luisendako ez zen traba. 

Edozein ekipo berri erosi 
behar bagenuen, ez nuen 
egiten Luisen aholkua jaso 
gabe. Zenbat balio zuen 
bere lanak! 

Pertsona atsegina eta 
hurbilekoa. Zintzoa. Zure 
falta sumatzen hasi 
nintzen, orain urtebete, 
gaixotu zinenean. Baina 
orain ez zaudela jakitean, 
hutsunea handiagoa da. 
Ez zaitut ahaztuko. 
Goienan ez zaitugu 
ahaztuko. Familia 
guztiari, eta bereziki 
Amaiari eta Lukeni, 
besarkada handi bat.

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

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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Oñatiko
Udala

Antzuolako
Udala

Aramaioko
Udala

Elgetako
Udala

Leintz Gatzagako
Udala

Suedian errepidearen beste aldetik gidatzen zuten 1967ko 
irailaren 3a arte. Egun hartan, goizeko seietan, herrialde 
guztian eta aldi berean, errepideen noranzkoa aldatu eta 
gure aldetik gidatzen hasi ziren. Dagen H eguna izan zen 
hura, historiako hiri-esperimentu handienetakoa.

Ezkerretik gidatzea arriskutsu bihurtzen zuen arazo 
nabarmen bat zeukan Suediak: autoen %90ek bolantea 
ezkerrean zeukala. Ulertzekoa, beraz, aurrez aurreko 
istripuen indize altua. 

Sekulako egitasmoa zen: milaka kale eta errepideren 
noranzkoa aldatzeaz gain, are konplikatuagoa izango zen 
zortzi milioi suediarri trafikoaren pertzepzioaren zentzua 

aldatzea. Lau urtetan zehar 
alimaleko publizitate eta 
informazio kanpaina abiatu 
zuten. 

Eta iritsi zen Dagen H 
eguna; hau da, Dagen 
Högertrafikomläggningen 
eguna –literalki: 
"trafikoaren noranzkoa 

aldatzen den eguna"–. Gauean trafikoa debekatu eta 
seinaleak aldatu, semaforo berriak jarri, autobideetako 
sarrera eta irteera berriak markatu... dena gau bakar 
batean prestatu zuten. Hasieran kaos egoera batzuk gertatu 
baziren ere, suediarren memorian daude errepidea 
aldatzerakoan trabeska gelditutako autoen irudiak. 
Istripuek ez zuten gora egin, kontrakoa baizik, bolantea 
behar zuen lekuan izateak eta jendearen zuhurtziak 
lagunduta, duda barik.

Bitxikeria hau kontatu dizuet, nolabait nire gogoeta 
ilustratzeko: errepideen noranzkoa eta gidatzeko ohiturak 
aldatzeko Suedian lau urteko kanpaina eta gau bateko lana 
behar izan zuten. Gurean, aldiz, gure ohitura eta noranzko 
sozialak ia egun batetik bestera aldatzera behartuak izan 
gara, eta ez da dena gau batean konponduko, luzera izango 
da prozesua. Ez da erraza izango, baina konbentzituta nago 
zentzudunak izan, informazioari kasu egin eta zuhurtzia 
apur batekin, lortuko dugula pandemiaren noranzko 
arriskutsua aldatzea.

Noranzkoak

zabaLik

IRATI ITZIAR

EZKERRETIK GIDATZEA 
ARRISKUTSU 
BIHURTZEN ZUEN 
ARAZO NABARMEN 
BAT ZEUKAN SUEDIAK

Izurritearen lezioa: 
1919-2019

ANDER IZAGIRRE
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Berrogei pertsona hil ziren 
Donostian, 1902ko udaberrian, 
tifusak jota. Udalak mediku 
bat eta kimikari bat bidali 
zituen Urumea ibaian gora, 
infekzioaren jatorria 
bilatzera, eta Artikutzako 
errekaren ondoko baserri 
batean aurkitu zuten: etxe 
hartako bi anaia, 18 eta 21 
urtekoak, gaixo zeuden sukar 
altuarekin, buruko minekin, 
azaleko zauriekin; tifusaren 
sintomekin, alegia. 
Baserrikoek erreka baliatzen 
zuten arropak garbitzeko, 
kaka eta pixa egiteko, eta 

bakterioak errekan behera 
zihoazen Alderdi Ederreko 
iturri dotoreetaraino. [...] Hala 
kontatzen du Daniel Burgui 
kazetariak, Donostiako udalak 
argitaratu duen Artikutza 
1919-2019 liburu bikainean. 
Baserriko infekzio-fokuaz 
gain, beste hainbat foku 
antzeman zituzten Artikutza 
inguruan, "lokatz beltz, orbel 
eta detritu organikoz betetako 
ur geldoetan". Mendiko 
iturburuetatik ur gardena 
hartzeko lanak hasi zituzten 
orduan, eta, azkenean, 
Donostiak Artikutzako eremu 
osoa erostea erabaki zuen 
1919an. Uraren garbitasuna 
bermatzeko, eremua itxi, 
artzaintza, ikazkintza eta 
meatzaritza debekatu, eta 

lanbide horiek soildutako 
lurretan baso autoktonoa 
hazten utzi zuten. Gaur 
magikoa iruditzen zaigun 
Artikutzako basoa horrela 
berpiztu zen, mendeetako 
ustiaketaren ondoren.

Probetxuzko ariketa da, 
koronabirusaren garaian, 
Donostiako agintariek duela 
ehun urte izurritearen aurka 
hartutako neurriak 
gogoratzea: inbertsio publiko 
handia, kutsakorrak ziren 
jarduera ekonomikoak bertan 
behera uzteko, naturari 
arnasa emateko eta, ondorioz, 
hiritarron osasuna 
lehenesteko.

HaNDik Eta HEMENDik

UNAI BUSTURIA

MaRRazkiz

Post gehiago 6. orrialdean.
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Aretxabaletara etorritako 
Arabako Errioxako Besa 
familiakoa da Esti Besa. 11 
urterekin etorri zen 
gurasoekin Aretxabaletara. 
Jaioterrira, Villabuenara, 
egin zuen familiak, lehenbizi, 
eta berak ostean. 30 urte 
daroatza Candido Besa 
upategian.  
Martitzeneko kazkabarrak gogor 
jo du zuenean ere?
Bai. Bost minutu izan ziren, 
baina harriak kalte handiak 
eragin dizkigu; gure 
mahastien erdiari. 8 hektarea 
eta erdi mahasti daukagu. 
Azkeneko 10 urteetan, uzta 
bat edo bi bakarrik izan 
ditugu normalak.
Asko aldatu dira Arabako 
Errioxako lurrak eta paisaia zure 
aitona-amonen garaitik? 
Bai. Gaur egun, batez ere, 
mahastiak daude, 
monolaborantza da. Lehen, 
bazeuden fruta-arbolak, 
animaliak, zerealak, 
olibondoak, almendrondoak… 
Eta lur jabe gutxiago zegoen.  

Ardo ekologikoa egiten duzue.
Enologia ikasketak egin eta 
aitarekin batera hasi ginen. 
Denborarekin ohartu ginen 
ongarriekin-eta kalteak 
eragiten genizkiola lurrari. 
Mahasti-sail batekin hasi 

ginen eta aurrera egitea 
erabaki genuen. 2007tik ari 
gara ekologikoan. Ikasten ari 
gara. Gaitzei nola aurre egin, 
lurra nola zaindu… Sinisten 
dugu honetan, nahiz eta 
eguraldiaren mendean egon. 

Bereziki Arabako Errioxako 
ardoarekiko interes eta 
atxikimendurik badago?
Uste dut erakundeek gehiago 
egin dezaketela. Txakolina, 
sagardoa, labeleko okela… 
denak dira bertakoak; Arabako 
Errioxako ardoa, berriz, 
hemen kontsumitzen den 
ardoaren %15 bakarrik da.
Basque Wine marka sortu du 
sektoreak, Jaurlaritzarekin 
batera. Ondo deritzozu?
Bertako ardoa sustatzeko 
ekimenak ondoetorriak dira, 
baina ingelesezko berbarekin? 
Ez dakit gehiago salduko 
den… Dena den, ez dakit ziur 
ekimen hau benetakoa den. 
Ona da bertako ardoak 
bereiztea, identifikatzea… 
Baina nola egin behar dugu? 
Errioxa sor markaren 
barruan gaude eta ez digute 
uzten Basque Wine etiketa 
jartzen gure ardoei. 
Arabako Errioxako upategiak 
badaroatzazue urteak Errioxa sor 
markatik bereizi guran. Zela dago 
kontua?
Egin dira urratsak, baina 
Espainiako Gobernuaren 
eskuetan dago kontua. Gure 
agintarien ordua da. Presio 
egin dezatela. Baina ez naiz 
baikorra. Sektoreak egin du 
bere lana, estatutuak, 
arauak… Orain beste batzuek 
erabaki behar dute. 
Zergatik bereizi?

Gurea beste eredu bat delako. 
Ingurua, orografia, 
eguraldia… bestelakoa da; 
lursailak eta produkzioa 
txikiagoak, upategiak ere bai. 
Gainera, egoera honetan, 
azkeneko 8 urteetan 300-400 
upategi txiki desagertu dira 
Arabako Errioxan. Ekoizle 
txikiek mahatsa upategi 
handiei saltzen diete. 
Borondatezkoa da sor marka 
berrian sartu ala ez.
Non saltzen duzue, eta nori? 
Gertuan. Zero kilometroaren 
alde egiten dugu. Gure 
izaerarekin bat dator. 
Gainera, ardoa guk geuk 
banatzen dugu, bitartekaririk 
barik: Aretxabaletako 
hiruzpalau tabernatan, 
Arrasate eta Bergarako 
Ereindajan dendetan.... 
Zela eragin dizue COVID-19ak?
Lanean aritu gara, udaberria 
lan handiko sasoia delako 
mahastietan. Salmentari 
dagokionez, galera batzuk 
izan ditugu, taberna, jatetxe 
eta halakoetan ere saltzen 
dugulako: %20-30ekoa edo. 
Dena den, gure 
izaerarengatik, kontsumo 
taldeetan, elikadura 
burujabetzaren aldeko 
mugimenduan eta halakoetan 
ari garenez, gehiago saldu 
dugu, gertuko eta zero 
kilometroarekiko kontzientzia 
handiagoa izan delako. 

Esti Besa, Candido Besa upategiko ugazaba, Villabuenako upategian. E.B. 

"Arabako Errioxako ardogintza 
beste eredu bat da, berezia"
ESTI BESA CaNDiDo bESa uPatEgikoa

bERbagai

Ur azpia garbitu 
dute Usakon 

Ohiko protokoloa da ekaineko 
egun hauetan Usakoko 
bainutoki ingurua garbitzea; 
neguan ur azpian pilatutako 
hondakinak ateratzea, ur 
eremu segurua izan dadin. 
Aurten ere bete da. 
Astelehenean irekiko dute 
ofizialki bainu denboraldia 
Oñatiko erreka horretan, eta, 
azken urteetan bezala, 
aurreko egunetan aritu dira 
garbiketa lanetan Mutrikuko 
Buceo Euskadikoak. Zikinak 
atera dituzte, baina ez ezer 
"handirik" edo "larririk". 
Arriskurik ez eta uraren 
kalitatea ona dela ziurtatu 
ahal izan dute.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Segurako Dantza 
Txapelketan 
hirugarren

2007-06-17

Euskal Herriko Dantza 
Txapelketan hirugarren saria 
eskuratu zuten Mikel Igartua 
eta Ibane Baseta bergararrek 
–400 euroko saria–. Segurako 
txapelketan 13 bikotek hartu 
zuten parte eta, orotara, bost 
dantzari bergarar aritu ziren 
dantzan lehian. Jon Ander eta 
Edurne Azpitarte anaia-arreba 
azkoitiarrek irabazi zuten 
txapelketa. Hirugarren aldia 
jarraian. Ondorioz, Nestor 
Basterretxearen eskultura 
Azkoitiko udaletxera eroan 
zuten betiko. 

Hau bE baDogu!

Gizonezkoen futbola eta 
saskibaloia itzuli dira, hiru 
hilabete geldirik egon ostean:

@imagreto: "Nahi duzuen 
izena jar iezaiozue, baina hau 
ez da futbola".

@rafamungi: "Ezin dut 
ulertu zaleak harmailetara 
sartzeko tematuta daudenen 
jarrera. Alemanian, bestelako 
datuekin, aipatu ere ez da 
egiten Bundesliga itzuli 
zenetik. Pentsatzen hasia naiz 
beste interes batzuk daudela 
atzetik".

@koldotellitu: "Saskibaloia 
publikorik gabe itzultzean, 
emanaldietan etengabe 
entzungo ditugu zapatilak 
kantxan irristatzen. Gozada!".

Bueltatu da kirol 
profesionala
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Azken asteetan hainbat aldaketa 
bizi izan eta gero, betiko egoe-
rara itzuliko da gaur Gipuzkoa 
etorbidea, edo Gelmako zuzena 
izenez ezagutzen dena. COVID-
19aren testuinguruan, bertatik 
trafikoa kentzeko erabakia har-
tu zuen Hirigintza batzordeak 
maiatzaren 7an; nagusiki, oinez-
koen arteko segurtasun distan-
tziak hobeto mantentzeko, eta 
gune horiek aisialdirako erabil-
tzeko ere. EH Bilduk hasieran 
egindako proposamena moldatu 
eta alderdi guztien adostasuna 
lortu ostean, maiatzaren 9an 
kendu zuten trafikoa aipatutako 
gunean, eta baita herriko beste 
gunen batzuetan ere.

Bizilagunen kexak
Aldaketak horiek ezarri ziren 
asteburuan bertan Gelmako etxe-
tako bizilagunen batzuen kexak 
jaso zituen GOIENAk. Ostean, 
maiatzaren 26an, Gelmako eta 
Etxe Txikietako 32 atartek eta 
jabek alegazioak aurkeztu zituz-
ten COVID-19aren testuinguruan 
Gipuzkoa etorbidean ezarritako 
trafiko aldaketen harira. Alda-
keta horiekin auzoko trafiko 
jarioa asko handitzen zela eta 
horren eraginez bertan garajea 
duten ia 800 autoek errepidera 
irteteko zailtasun handiak zituz-
tela azaltzen zuten, nagusiki. 

Baina bizilagunen kexak au-
rreragotik zetozen. 2017an, Mu-
gikortasun Plana onartzeko pro-
zesuan, euren desadostasuna 
azaldu zuten. Gipuzkoa etorbidea 
norabide bakarrekoa izatea plan-
teatzen zuen Planak, eta alega-
zioak aurkeztu zituzten horren 
aurka. Euren proposamena zen 
bi noranzkoak mantentzea, erreiak 
estutzea eta abiadura 30 kilome-
tro ordura murriztea –Arimazu-
bin eta Araba etorbidean bezala–. 
Plana onartu egin zen, baina 
auzotarren alegazioak ez ziren 
txertatu. Gaia "mahai gainean" 
geratu zela baieztatzen dute au-

zotarrek, eta gehitu, 2017ko aza-
roan egindako bilera batean al-
kateak zera adierazi ziela auzo-
ko zazpi atarteetako presidenteei. 
"Planak ez badu auzotarren 
adostasuna eta onespena, Udalak 
ez du ezarriko adostasunik gabe 
Gipuzkoa etorbideko eta Etxe 
Txikietako atal honetan".

Astelehenean aldaketa berriak
Bizilagunen kexez jakitun, Hiri-
gintza batzordean aldaketa berriak 
adostu zituzten gune horretara-
ko, eta astelehenean bertan eman 
zituzten aditzera prentsaurreko 
bidez. Hiru aldaketa nagusi zeu-
den: lehena, Gipuzkoa etorbide-
ko errei bat ibilgailuei irekitzea 
–Musakolatik erdigunerako no-
ranzkoan–; bigarrena, Etxe Txi-
kiak kaletik Villamparo eremu-
ra sarbidea debekatzea, biribil-
gune moduko bat bihurtu baitzen 

praktikan; eta hirugarrena, 
Euskal Herria plazako buelta 
osoa norabide bakarrekoa izatea. 
Hala, Etxe Txikiak kalera sartuz 
gero, bi aukera daude: Manko-
munitateko biribilguneraino 
zuzen joan edo Deba etorbidean 
ezkerrerantz hartu. Hori eginez 
gero, ezin da Martxoaren 8a ka-
leraino zuzen jarraitu eta Deba 
etorbide erdian ezkerrerantz joan 
beharko dute ibilgailuek, Euskal 
Herria plazari buelta eman eta 
Etxe Txikiak kalera itzuliz. Prin-
tzipioz, azken bi aldaketa horiek 
mantendu egingo dira. Hala ados-
tu zuten alkateak eta bertako 
bizilagunen ordezkariek. Asteaz-
kenean euren kexen eta alegazioen 
berri eman zuten komunikabi-
deetan bizilagunek, eta, alkatea 
eurekin harremanetan jarri os-
tean, bilera egin zuen auzoko 
zazpi atarteetako presidenteekin. 
Era berean, Garibai etorbideak, 
Maalako biribilgunetik Biteri 
kaleraino, motordun ibilgailuen-
tzat guztiz itxita jarraituko du, 
baita Grupo San Juaneko erre-
ka bazterreko pasabideak ere. 
Biteri etorbideak noranzko bi-
koitzarekin jarraituko du, Na-
farroa etorbidearen eta Garibai 
etorbidearen artean. 

Astelehenean ezkerreko erreia zabaldu zuteneko irudia. J. BEREZIARTUA

Gipuzkoa etorbidean bi 
errei, gaurtik aurrera
bizilagunen kexak entzun eta alarma egoera gaur kendu dela baliatuz, bi errei izango 
dira berriz ere. astelehenean, errei bat ezartzeko eta beste hainbat aldaketa egiteko 
erabakia jakinarazi zuen gobernuak, eta handik hiru egunera etorri da iritzi aldaketa 

Erosle bat eta saltzaile bat 2019ko maiatzeko baserritarren azokan. IMANOL SORIANO

Baserritarren azoka eta ibilbide 
gidatuak, bueltan berriz ere
bihar berrartuko dituzte: Seber altuben hamabost 
postuko azoka eta 'arrasate historikoa' ibilbidea 

X.G. aRRaSatE
Hiru hilabeteko geldialdiaren 
ondoren, Udalak asteburuan 
martxan jarriko ditu azkenaldian 
finkoak izan diren bi ekintza: 
baserritarren azoka eta bisita 
gidatuak. "Seber Altube plazan 
seguru ibiltzeko nahikoa toki 
egongo dela aurreikusten da, 
eta bezeroak lasai etorri daitez-
ke bertako eta sasoiko produk-
tuak erostera", azaldu dute udal 
ordezkariek. Hamabost postu 
egongo direla azaldu dute anto-
latzaileek: "Bertako ekoizle gu-
txi batzuek kale egingo dute eta 
ohikoak ez diren pare bat kan-
poan geldituko dira, karpek ez 
dutelako ematen denak hartze-
ko tokirik. Produktuei dagokie-
nez, denetarikoak egongo dira 
salgai: barazkiak, ogia, gazta, 
pastak, pastelak eta gozoak, 
kontserbak, eztia, marmeladak... 
Arrasaten egindako bi gozogin-
tza-saltoki izango dira horien 

artean". Postuen artean segur-
tasun tartea utziko da eta gela 
jarriko da horien artean. Pro-
duktuak babesteko, mahaiak 
jarriko dira saltokien eta beze-
roaren artean. Saltoki guztiak 
alde bakarrera begira jarriko 
dira eta ezohiko kokapena edu-
kiko dute.

Bisita gidatuak
"Tokian tokiko ondarea balioan 
jartzea inoiz baino garrantzi-
tsuagoa" dela sinetsita, Udalak 
prest ditu hemendik eta irailera 
arteko bisita gidatuak. Larun-
batean, Arrasate historikoaren 
"sekretuak" ezagutuko dituzte, 
eta 27an, Esteban Garibairen 
eta Pedro Biteriren inguruan 
arituko dira. Bestetik, uztailaren 
5ean, Bedoñako "altxor ezkutue-
tara" egingo dute irteera; Arra-
sate Zientzia Elkarteak gidatu-
ko du, eta ondoren, auzoko 
txakolina dastatuko dute. 

BIZILAGUNEN KEXAK 
PRENTSAN AGERTU 
ZIREN EGUN BEREAN, 
ALKATEAK BILERA 
EGIN ZUEN EUREKIN



ARRASATE      11GOIENA ALDIZKARIA  2020-06-19  Egubakoitza

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Asteon egin dute azpiegitura 
probatzeko azken saioa. Ur-par-
keak igerilekuek bete behar 
dituzten baldintzak beteko ditu, 
eta, besteak beste, desgaitasuna 
duten pertsonendako irisgarria 
izango da. Era berean, ahalik 
eta jasangarriena izateko, ura 
berrerabiltzeko sistema baten 
bidez funtzionatuko du.

2019ko martxotik ibili dira 
bertan lanean, eta Haurren Kon-
tseiluak parte-hartze zuzena izan 
du proiektuan. "Haurren Kon-
tseiluaren proposamena izan 
zen, eta jarritako jolas eta ele-
mentuak ere haiek aukeratu 
dituzte", azaldu du Maria Uba-
rretxena alkateak.

Jolasak, bi gunetan banatuta 
Esan moduan, adinaren arabe-
rako bi gunetan banatuta egon-
go dira jolasak. "Bata, gazte-
txoentzat, 5 eta 8 urte bitarte-
koentzat, gutxi gorabehera. 
Bestea, berriz, 9 eta 12 urte bi-
tartekoentzat izango da. Batzuk 
jolas motelagoak dira eta beste 
batzuk, dinamikoagoak", dio 
Juan Antonio Urdangarinek, 
Hirigintza teknikariburuak.

Halaber, jasangarritasun iriz-
pideak jarraituz, ur parkeko ura 
berrerabili egiten da, Vortex 
izeneko teknologiari esker. "Ura 

zirkuitu itxi batean dago, klo-
roarekin, igerilekuek dituzten 
sistema berekin, eta filtro eta 
depurazio sistema guztiekin.  
Egunean uraren %5 berritu 
beharko dugu, baina, oro har, 
ur gehiena bueltaka ari da", 
gaineratu du Urdangarinek.

Horrez gain, txorrotak saka-
gailu edo pultsadore baten bi-
tartez piztuko dira, erabiltzen 
direnean bakarrik aktibatzeko 
eta urik ez xahutzeko. Gainera, 
joko eremuko zoladura presta-
tuta dago irristadak edo eror-
ketak saihesteko.

Bost mahai, otorduetarako 
Ur txorrotak bakarrik ez, bost 
mahai ere jarri dituzte parkea-
ren ondoan, otorduak-eta egite-
ko. Gainera, parkea zabaltzen 
dutenean, sarrera doakoa izan-
go da, eta ez da zaintzailerik edo 
sorosle langilerik egongo. Uda-
lak adierazi du erabiltzaileengan 
jarriko duela ur-parkea egoki 
zaintzearen ardura.

Urtebete pasako iraupena edu-
ki dute parkea egiteko lanek, 
eta, guztira 391.041,70 euroko 
aurrekontua izan du proiektuak, 
BEZa barne.

Santa Barbarako ur-parkea. TXOMIN MADINA

Uztailean zabalduko dute 
ur-parkea, 21 jolasekin
Egoerak ahalbidetzen badu, behintzat, uztailean zabalduko dute Santa barbarako 
ur-parke berria; 300 metro koadro izango ditu, eta 21 ur-jolas, 26 elementu eta 31 
txorrotekin; jolas horiek adinaren araberako bi gunetan banatuta egongo dira

Hainbat arlotako proposamenak 
egin ditu Arrasateko EH Bilduk
krisiak ekarri dituen eta ekarriko dituen ondorioei aurre 
egiteko hainbat neurri proposatu ditu koalizioak

E.A. aRRaSatE
EH Bildu kritiko agertu da orain 
arte Udal Gobernuak egin duen 
kudeaketarekin. Salatu du behin 
eta berriro eskatu diotela Udal 
Gobernuari gainerako alderdie-
kin eta eragileekin mahai bat 
sortzeko, baina ez dutela lortu.

Hala, krisiak ekarri dituen eta 
ekarriko dituen ondorioen au-
rrean, ekonomiarekin, fiskali-
tatearekin, jasangarritasunare-
kin, zaintzarekin, kulturarekin 
eta kirolarekin lotutako hainbat 
neurri proposatu ditu.

Mahai sozioekonomikoa sortu 
Ekonomiari dagokionez, krisia-
ri aurre egiteko mahai sozioe-
konomikoa eratzea gura dute, 
"krisiak herrian izan duen era-
ginaren diagnostikoa egiteko, 
eta politika publikoak egikari-
tzeko beharrezkoa dena". Horrez 
gain, zuntz optikoa herri osora 
zabaltzea ere proposatu dute, 
enpresa txiki eta ertainei online 
merkaturako sarbidea berma-
tzeko. Udal zerbitzuak udaleko-
tzeko aukerak aztertzea eta 
planifikatzea eta gizarte-larrial-
di laguntzetarako ordainketa-
kreditua handitzea ere gura dute.

Tasak eta kuotak, atzeratu 
Arlo fiskalean, tasak eta kuotak 
ordaintzeko epeak interesik gabe 
luzatzea, zerga-kreditu itzulgarri 
bat martxan jartzea, osasun kri-
siak iraun bitartean autonomoak 
betebehar fiskaletatik salbuestea 
eta etxebizitza arriskuan dutenen 
eskubideak bermatu ahal izatea, 

"kaleratzeak saihesteko eta alo-
kairu kontratuak automatikoki 
luzatzea eskatzeko".

Bizikletaren erabilera sustatu
Jasangarritasunean, hauek dira 
proposamenak: herriaren erdi-
gunea eta errebalak 30 eremu 
izendatzea, bidegorri sarea bu-
katzea gastu ekonomiko baxue-
kin, bizikletaren erabilera sus-
tatzeko neurriak hartzea, natur 
eremu publikoak txukuntzea 
eta birziklapen ohiturak berres-
kuratzeko neurriak hartzea.

Zaintzaileen lan-poltsa sortu
Zaintzaileen lan-poltsa bat sor-
tzea ere proposatzen du EH Bil-
duk, baita menpekotasuna duten 
pertsonak zaintzeko dirulagun-
tzak eskaintzea ere. Horrez gain, 
uztailera begira, haur eta gaz-
teentzako aisialdi programa bat 
sortu beharko litzatekeela uste 
du koalizioak, "udalekuen gale-
ra konpentsatzeko". Herriko 
ikastetxeei 2020-2021 ikasturtea 
hasteko laguntza ematea eta 
zaintza komunitarioa babestea 
eta sustatzea ere proposatu dute.

Udako programazioa indartu
Kulturari dagokionez, udako 
hilabeteei begirako programazioa 
indartzea, programazioa strea-
ming bidez eskaintzeko aukerak 
lantzea, euskara praktikatzeko 
errefortzu programa bat bultza-
tzea, euskara ikasteko bekak 
handitzea. Kirolean, auzoetako 
azpiegiturak konpondu eta ere-
mu berriak sortzea gura dute.
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
COVID-19ak eragindako testuin-
guru nahasian, aisialdi eskaintzak 
dituzten eragileek zailtasunak 
izan dituzte haurrei eta gazteei 
proposamenak ziurtasunez es-
kaintzeko. Horren adibidea da 
Eusko Jaurlaritzak aste honetan 
jakinarazi dituela udalekuak 
egiteko baldintzak, eskaintzak 
hasteko bi asteren faltan. Txa-
txilipurdi elkartearen kasua da 
horietako bat. Pandemiak era-
gindako "desinformazioa eta 
ziurgabetasuna" tarteko, udale-
kuak bertan behera uztea eraba-
ki zuten maiatzaren 25ean. Era 
berean, prestutasuna adierazi 
zuten uztailerako haurrentzako 
eskaintza bat "elkarlanean disei-
natzeko"; Udalarekin, nagusiki, 
eta baita gurasoekin ere. 

Hala, joan den barikuan, Txa-
txilipurdik jakinarazi zuen ez 
zutela akordiorik lortu Udala-
rekin 3-12 urteko haurrei es-
kaintza publikoa emateko uz-
tailean.  Bai, ordea, nerabeen-
tzako Udaixe programan, non 
Udalak 7.000 euro gehiago jarri-
ko dituen. Elkartetik adierazi 
zuten 3-12 urtekoentzako eskain-
tza propioa egingo dutela, "ko-
munitarioa eta auzolanean", eta 
laster jakinaraziko dutela. Hala 
azaldu dute ere zein izan zen 
Udalari egindako eskaintza: "3-
12 urteko haurrekin ludoteketan 
egiten dugu lan urte osoan zehar, 
eta nerabeekin gazte-txokoetan. 
Bi gune horiek martxan daude 
ekainaren bigarren astetik, eta 
horien funtzionamendua uztai-
la amaitu arte luzatzea propo-
satu genuen; hau da, udalekuen 
hutsunea ludoteken eta gazte 
txokoen bitartez estaltzea. Zer-
bitzu hori emateko, langile gehi-
garri batzuk beharko genituzke, 
errefortzu gisa. Baina ludoteken 
kasuan ezezkoa jaso genuen, 
Udalak ez dituelako inoiz uda-
lekuak antolatu eta ez zegoelako 
nahikoa diru". Zera dio horri 
buruz Udal Gobernuak: "Urtero 

hainbat elkartek udalekuak eta 
udako campusak antolatzen di-
tuzte eta aurten ere horrela 
izango da, nahiz eta COVID-
19aren eraginez egoera ezohiko 
baten aurrean aurkitu. Udalak 
bere baliabide eta instalazioak 
doan eskaini ditu eta egoera 
ekonomiko zailean dauden fa-
milietako haurren parte-hartzea 
bermatzeko 10.000 euroko diru-
laguntza lerroa bideratu du". 

Udako bi campus Arrasaten
Mondrak eta Ointxe!-k campusak 
egingo dituzte uztailean –Mon-

dratek ez–, eta zabalik dute izen-
ematea. Mondraren kasuan, 
uztailearen 6tik 24ra egingo dute; 
8-12 urte bitartekoentzat, Moja-
tegin. Izena emateko, idatzi mon-
drafutbolcapusa@gmail.com 
helbidera. Ointxe!-k bi campus 
ditu, adinaren arabera: Stop&Go! 
2008 eta 2012an jaiotakoentzat; 
eta Elite Skills, 2007 edo aurretik 
jaiotakoentzat. Lehena ekainaren 
29tik uztailaren 24ra izango da, 
eta bigarrena uztailaren 17an 
amaituko da. Izen ematea asteka 
ere egin daiteke; kirol zuzenda-
ria@ointxe.eus edo 653 01 48 60.  

Haur batzuk Txatxilipurdi elkartearen udalekuetan parte hartzen. TXATXILIPURDI

8 urtera artekoentzako  
eskaintzarik ez, oraingoz
txatxilipurdi eta udala ez dira ados jarri 3-12 urteko haurrei aisialdi eskaintza bat egiteko 
uztailean; bai, ordea, nerabeen kasuan. txatxilipurdik laster plazaratuko du "bere kabuz" 
egindako eskaintza; 8 urtetik gorakoentzat ointxe!-k eta Mondrak campusak egingo dituzte

X.G. aRRaSatE
Aurreko astean batzarra egin 
ostean, kale agerraldia egingo 
dute gaur, barikua; 19:00etan, 
Herriko Plazan. Diote azken 
hilabeteetan "argi" geratu dela 
"sistema kapitalistak" ez duela 
funtzionatzen, eta "pertsonak, 
herriak eta planeta babestea" 
lehenetsi behar direla "merka-
tuaren gainetik". Deitzaileen 
ustez, inoiz baino premiazkoagoa 
da eskubide sozialak bermatzea 
eta bizitza erdigunean jartzea: 
"Eskubide sozialak –osasuna, 
hezkuntza, elikadura osasuntsua, 
etxebizitza, kultura– bermatze-
ko burujabetzak aldarrikatzen 
ditugu, gure herriaren etorki-
zuna eta eredu sozioekonomiko 
berria garatzeko ahalmen osoa 
izateko. Asko dira zuzendu beha-
rreko okerrak, asko dira ditugun 
arrazoiak, eta arrasatear asko-
ren ekarpen antolatuarekin 

lortuko dugu bizitza erdigunean 
jartzea, zaintzari, lan duinari 
eta planetaren jasangarritasu-
nari lehentasuna emanez".

Hauxe esan dute gaurko eki-
taldira begira: "Aldarrikapenez 
betetako ekimena izango da. 
Batuta indartsuagoak gara!".

Urtarrilaren 30eko manifestazioa. GOIENA

Arrasateko Eskubide Sozialen 
Kartak aldarriak egingo ditu gaur
19:00etan egingo dute agerraldia, Herriko Plazan, eta 
herriko hainbat eragilek hartuko dute parte ekitaldian

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

Besaide Mendizale Elkarteak, irteera
Ekainaren 28an, Aiako Harriaren bueltan Endarlatsa-Aritzulegi 
ibilbidea egingo dute, eta ostean, bazkaria. Martxoan ibilbidea 
ordaindu zutenek bazkaria ordaindu beharko dute soilik. 
Bazkideek eta federatuek prezio merkeagoak dituzte. 

Liburutegia zabalik, ikasi nahi dutenentzat 
Atzo ezkero, erabilgarri dago irakurtzeko edo ikasteko 30 
lagunentzako lekua. Zazpi ordenagailu erabiltzeko aukera ere 
jarri dute; betiere, ordubeteko saioak eginda. 

oHaRRak
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
"Arrazoi ezberdinengatik era-
baki dut futbola uztea. Dagoe-
neko 34 urte ditut eta uste dut 
jende gazteari lekua utzi behar 
diodala. Momentu egokiena hau 
dela uste dut, nahiz eta pena 
ematen didan egoera honetan 
utzi behar izanak. Hala ere, fut-
bolaz gain ere bizitza daukagu, 
eta erabakiak hartu behar dira", 
adierazi du Aranbarrik.

Gonzalezek, aldiz, beste gauza 
batzuk egin gura dituela aitortu 
du. "Orain da momentua bidaia-
tzeko edo beste plan batzuk 
egiteko, eta adin honetan ez 
badut egiten, gero, agian, ez dut 
aukerarik edukiko. Beraz, ba-
lantzan jarrita, uztea erabaki 
dut, nahiz eta oso garbi ez edu-
ki. Gainera, horrela bukatzea 
ere ez da gozoa izan, eta ezin 
izan dugu talde giroan bukatu. 
Baina hala beharko du".

Erañari lanak baldintzatu dio 
erabakia. "Nafarroan egiten dut 
lan, dagoeneko bi urte darama-
tzat haraino joan-etorriak egiten, 
eta horrek nekatu egiten du. 
Horrez gain, niretzat denbora 
hartu gura dut, eta nire zikloa 
bukatu egin dela iruditzen zait. 
Beste batzuei utzi behar diegu 
lekua orain. Inork ez luke ima-
jinatuko halako egoera batean 
uzterik, baina horrela etorri da, 
eta, erabakia irmoa izanik, eu-
tsi egin diot", aitortu du.

Talde giroa eta laguntasuna
Aranbarrik azpimarratu du 
"gauza asko" eman dizkiola Mon-
drak. "Batez ere, lagunak nabar-
menduko nituzke. Aste barruko 
taldeko giroa ezin hobea izan 
da, eta txapelketa aldetik ere 
asko erakutsi dit".

Hasierako urteetan txapelke-
tari berari "inportantzia handia" 
ematen ziotela dio Gonzalezek, 
eta proiektua "oso motibagarria" 
zela. "Hala ere, urteek aurrera 
egin ahala, konturatu naiz talde 
giroak askoz ere gehiago eman 

didala pertsonalki. Terapia mo-
duko bat izan da futbola niretzat, 
gainontzeko guztiaz ahaztu egin 
izan naizelako taldearekin egon 
izan naizenean, eta gustukoa 
dudan gauza bat egiten, gainera. 
Horrekin geratzen naiz".

Erañak taldeko laguntasuna 
azpimarratuko luke. "Hona eto-
rri aurretik aritu izan naizen 
taldeetan ez zegoen hemen dagoen 
laguntasunik. Oso giro ona dago, 

talde-lanean oinarritutako proiek-
tua da", gaineratu du.

Nola bete futbolaren hutsunea?
Erañak ez dauka batere garbi 
zerekin beteko duten futbolak 
utzitako hutsunea. "Nire kabuz 
kirola egiten jarraituko dut, 
baina oraindik ez dakit zer izan-
go den. Hori bai, beste maila 
batean izango da, inongo kon-
promiso barik".

Gonzalezek ere ez du konpro-
misorik hartuko; oraingoz, behin-
tzat. "Federatu moduan ez, bai-
na beste kirol batzuk probatu 
gura ditut; eskia, adibidez", dio.

Aranbarrik aitortu du egoera 
berrira egokitu beharko duela, 
ez dagoelako ohituta bakarka 
kirola egiten. "Egia da ni talde 
kiroletakoa naizela eta beti izan-
go naizela, baina nire kabuz 
zerbait egiten hasiko naiz, ko-

rrika edota bizikletan. Dagoe-
neko hasi naiz nire kabuz zerbait 
egiten, apurka-apurka".

Zer igarriko dute faltan?
"Asteko errutina hori" da Aran-
barrik gehien igarriko duena 
faltan. "Taldekideekin egoteko 
momentuak, lanetik deskonek-
tatzeko momentuak, partiduak, 
eta taldeko afariak, nola ez".

Gonzalezek lehiaketa igarriko 
du faltan gehiago. "Asteko pres-
taketa lanak eta partiduak. Bi-
zirik mantentzen nauten proiek-
tu horiek barik, ez dakit zer 
egingo dudan. Askotan pentsatu 
izan dut horretan, baina egoki-
tuko naiz egoera berrira".

Erañak, aldiz, entrenamen-
duetako giroa eta partiduak 
lehiatzeko aukera ez izatea iga-
rriko ditu faltan. "Asteburua 
iritsi eta partidurik ez izatea 
arraroa izango da".

Talde "sendoa" geratzen da
Hiru jokalari garrantzitsu doaz, 
baina talde "sendoa" geratzen 
dela aitortu dute. "Blokea man-
tentzen da. Urte asko darama-
tzaten jokalariak geratzen dira, 
eta gazteak indartsu datoz atze-
tik. Taldea ez da herren geratu-
ko, eta gauzak ondo egingo di-
tuzte datozen denboraldietan". 
Hirurek bat egin dute horretan.

Gorka Eraña, Julen Aranbarri eta Mikel Gonzalez Gonzo, Mojategin. E.A.

Botak eskuetan dituztela, 
agur esan diote Mondrari
Hiru baja garrantzitsu izango ditu aurrerantzean Mondrak; izan ere, futbola uztea 
erabaki dute orain arte kapitain izan diren hiru jokalarik: gorka Eraña erdilariak 
(1991); Julen aranbarri defentsak (1986) eta Mikel gonzalez 'gonzo' erdilariak (1992)

JULEN ARANBARRI
"12 urterekin hasi nintzen 
Mondran. Lehen taldean lau 
urte egin ostean, utzi egin 
nuen, ikasketak Bartzelonan 
egin nituelako. Bueltan, bi urte 
Antzuolan egin nituen eta gero 
Mondrara itzuli nintzen. 15 urte 
egin ditut guztira Mondran".

GORKA ERAÑA
"10 urterekin Athletic Club 
taldean hasi nintzen. 20 
urterekin, Barakaldora joan 
nintzen, utzita. Han urte eta erdi 
egin nuen, eta handik Laudiora. 
Urtebeteren ostean, Mondrara 
etorri nintzen, eta hemen egin 
ditut azken sei urteak".

MIKEL GONZALEZ 'GONZO'
"Ez dut gogoratzen oso ondo 
hasiera, baina esango nuke 12 
urterekin hasiko nintzela 
Mondran. Geroztik, 16 urte egin 
ditut etxeko taldean, kategoria 
guztietatik pasatuta. Ia hamar 
urte egingo nituen lehenengo 
taldean".

Ibilbide ezberdinak egin dituzte



14    ARAMAIO Egubakoitza  2020-06-19  GOIENA ALDIZKARIA

Eguneko zentroa 
martxan da 
Martxoaren 13tik itxita egon 
ostean, astelehenean ireki zituen 
ateak berriro Aramaioko eguneko 
zentroak. Zortzi erabiltzaileak bi 
taldetan banatu dituzte, eta taldeok 
txandaka izango dira 
instalazioetan. Ekainaren 29ra 
bitartean horrela funtzionatuko 
dute, eta orduan erabakiko dute 
aurrera begira nola jokatu. Bisitak 
ez dituzte onartuko.

EGUNEKO ZENTROA
Abarrategi, Herrarte eta Igoa. A.Z.

Hilabeteetako etenaren ostean, 
aurrez aurreko kultura ekitaldiak 
ari dira berriro pixkanaka has-
ten, eta Iturrietako terrazan 
bertso saioa egingo dute bihar, 
zapatua, herriko bertso eskola-
ko lau bertsolarirekin: Peru 
Abarrategi, Xabi Igoa, Manex 
Agirre eta Ane Zuazubiskar. 
Lierni Altunak jarriko ditu gaiak. 
19:00etan da hitzordua.

Zuzeneko bertsoak 
bueltan dira; bihar, 
Iturrietako terrazan

Julen Iriondo aRaMaio
Ogasun batzordean aztertu zuten 
aurrez gaia, eta 15.000 euroko 
partida bideratuko dute COVID-
19aren krisiak herriko negozioe-
tan izan duen eragina arintzen 
laguntzeko; Udalaren soberaki-
netik hartu dute diru kopuru 
hori, dekretu bidez.

Kasuistika desberdinen ara-
bera banatuko da dirua; erabat 
itxita egon direnei hileko 400 
euroko dirulaguntza emango 
diete –bi hilabete ingurukoa 
izan zen derrigorrezko itxialdia–, 
Lierni Altuna alkateak azaldu 
zuenez: "Horrez gain, itxita egon 
diren horiek langileren bat edo 
beste baldin badaukate eurekin 
lanean, proportzioan, 100 euro 
edo lan-jardunaren araberako 
kopurua jasoko dute". 

Gutxieneko zerbitzuak eskain-
tzen ibili direnek ere eskatu 
ahalko dute laguntza, eta baita 
negozioaren zati bat itxita eta 
beste bat zabalik izan dutenek 
ere; azken horiek 200 euro jaso 
ahalko dituzte hilabete bakoi-
tzeko. Deialdiaren argitalpen 
datatik hasita –Arabako Aldiz-
kari Ofizialean–, hamabost egun 
izango dituzte interesdunek 
eskaria egiteko.

Martitzenean egindako osoko 
bilkuran oniritzia eman zion 
udalbatzak, aho batez, laguntza 

deialdia egiteari. Hain justu, 
ildo berekoa zen jaiei buruzko 
inkesta bete duten hainbat he-
rritarrek Udalari egindako pro-
posamena; jaietarako behar zuen 
diruak herriko negozioei lagun-
tzeko erabiltzea, alegia.

Bestelako laguntzak 
Herriko talde soziokulturalak 
diruz laguntzeko deialdiaren 
oinarriak ere onartu zituzten 
martitzeneko osoko bilkuran; 
15.000 euro bideratuko dituzte 
honetara ere, hasiera batean –
dagokion batzordeak egokitza-

penak egin ahal izango ditu, 
egoeraren bilakaeraren arabera–. 
"17.000 euroren bueltan egon da 
azken urte luzeetan; aurtengo-
rako 18.000 jarri genituen, baina 
ikusita zein den egoera eta hiru 
hilabetean nahikoa geldi egon 
dela kontua, eta diru murrizke-
tak eduki ditugula, eta abar, 
15.000 euroko partida jarri dugu", 
azaldu zuen alkateak. Hamabost 
egun izango dira eskari hauek 
egiteko ere.

Auzoetako jaietarako dirula-
guntzen oinarriak ere onartu 
zituzten osoko bilkuran.

Eki tabernako terraza; jarraibideekin kartelak dituzte establezimenduek. J.IRIONDO

15.000 euro, ateak itxi 
zituzten negozioentzat
udalbatzak aho batez onartu du partida bat bideratzea azken hilabeteetan normal lan 
egin ezin izan duten establezimenduentzat. interesa dutenek hamabost egun izango 
dituzte eskaria egiteko, deialdia arabako aldizkari ofizialean argitaratuz geroztik

Jaiei buruz Udalak prestatutako 
inkesta 58 lagunek erantzun 
zuten. "Gehiengo handi batek" 
adierazi zuen, Udalaren 
arabera, jaiak ez liratekeela 
ospatu beharko, nahiz eta 
horietako askok uste ekintzaren 
bat, neurri guztiak hartuta, egin 
daitekeela. Iritzi bera adierazi 
zuten kultur taldeek, Udalarekin 
egindako bileran. Honela, 
uztailerako "kultura agenda 
bat" taxutzekotan geratu ziren, 
zenbait ekintza egiteko, 
denboran eta espazioan 
sakabanatuta, auzoetan, bestek beste; horrez gain, udazkenean 
"jai antzeko batzuk" egiteko aukera zabalik utzi zuten, egoeraren 
arabera. Auzoetako jaiei dagokienez, berriz, Udalak auzoen euren 
esku utzi du egin ala ez erabakitzea. Udalekuak, bestalde, egin 
egitea erabaki dutela jakinarazi dute udal arduradunek, egoerara 
egokituta, hori bai –informazio osoa: goiena.eus/aramaio-n–.

Jaietan, alkatea buru. GOIENA

Jairik ez, udalekuak bai

Otsaileko osoko bilkuratik besterik egin gabea zen Aramaioko 
udalbatza; martitzenean bildu zen berriro, ezohiko izaeraz. EAJko 
zinegotzi Juan Antonio Peñak 2020ko aurrekontua egokitu beharra 
adierazi zuen bertan; egin beharrekoa aztertzekotan geratu ziren.

Hiru hilabete eta erdi geroago

Martitzenean egindako osoko bilkura. J.I.
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Julen Iriondo aRaMaio
Papargorri abesbatzaren zuzen-
dari Larraitz Arriolabengoaren-
tzat "izugarrizko kolpea" izan 
da Blanka Mendialduaren he-
riotza: "Blanka izan zen Papar-
gorriren sortzaileetako bat; 
Papargorri abesbatza Arabatxon 
dago –Arabako Haur Abesbatzen 
Federazioa–, besteak beste, Blan-
ka hor egon zelako. Zuzendari-
tzako postu guztietatik pasa da, 
eta azken urteetan joan da gau-
zak beste batzuen eskuetan uz-
ten. Jende gazteagoa sartzen 
joan ginen, eta guretzako erre-
ferentea izan da".

Albisteak Papargorri familia 
"jota" utzi duela dio Arriolaben-
goak: "Musika arloan, zuzenda-
ritzan-eta ez da egon, baina, gu 
edonora gindoazela ere, hor 
zegoen, umeen meriendaz ardu-
ratuz, gozokiez, loteriaz ardu-
ratuz...". Papargorriren historian 
pertsona "oso garrantzitsuetako 
bat" dela dio zuzendariak. 

Blanka Mendialduaren herio-
tza "kolpea" izan da eskolako 
irakasle Ane Miren Etxebarria-
rentzat ere. 2003 inguruan iritsi 
zenean, eskolako irakasle zen 
Mendialdua, eta lankide izan 
zuen zazpi-zortzi urtez, erretiroa 
hartu zuenera arte –duela hamar 
urte inguru–. Gogoan du nola 
izan zuen erretiroa urtebete-edo 

lehenago hartzeko aukera; bai-
na une hartan eskolako zuzen-
dari zen, eta berak irakasle 
moduan amaitu gura zuen bere 
ibilbidea, eta segitu egin zuen.

"Hasieratik izan genuen ha-
rreman ona, ondo konektatu 
genuen. Laguntzeko prest egoten 
zen beti, oso atsegina eta erraza 
zen berarekin harremana izatea, 
lan egitea; umoretsua zen, be-
rarekin gustura sentitzen nin-
tzen", dio Mendialduarekin 
izandako harremanaz.

Gainera, eskolaz kanpokoa ere 
bilakatu zen euren harremana; 

mintzalagun taldean, esaterako, 
elkarrekin jardun zuten: "Eus-
karagatik kezkatu eta inplikatzen 
zen; euskararen erabilerak eta 
euskara mailak ere kezkatzen 
zuen. Eskolan ere sortu zen Eus-
kara Batzordea, eta berarekin 
egon nintzen hasieretan. Asko 
ikasi nuen berarekin. Euskara 
maite zuen, eta transmititu egi-
ten zuen hori".

Gaur egun, erretiratuen eta 
elizako abesbatzetako kide zen 
Mendialdua; katekesia ematen 
zuen, eta Arbeleko idazkaria ere 
bazen, bake epailez gain.

Blanka Mendialdua, bake epailearen egoitzara sartzen, udaletxean. J.I.

Blanka Mendialduaren 
heriotzagatik atsekabez
aurreko astean hil zen, gaixoaldi labur baina atzera bueltarik gabeko bihurtu den 
baten ostean, 72 urterekin. Herriko bake epaile zen 2009az geroztik; horrez gain, 
eskolako irakasle izana, Papargorri abesbatzaren sortzaileetakoa, euskaltzalea...

Diskoaren azala. BALARRASA

Spotifyn eta Youtuben dago, 
adibidez. Zortzi abesti dira, eta 
"denak dira rock-and-roll purua", 
taldeko kide Omar Granaren 
arabera –Gillen Mendikute da 
beste aramaioarra–. "Estilo des-
berdinak daude: 60ko hamarka-
dako rock-and-roll klasikotik, 
80ko eta 90eko hamarkadetako 
hard rockera arte", zioen Granak 
diskoari buruz.

Balarrasa taldearen 
disko osoa dago 
dagoeneko entzungai

Maillotak izango duen itxura. ORIXOL

Interesa dutenek mezua bidali 
behar dute 608 69 64 62 zenbaki-
ra (Jokin), bietako zein nahi 
duten edo biak nahi dituztela 
adieraziz –neurria ere zehaztu 
behar da–. Maillotak 52 euro 
balio du, kulotak 70, eta biak 
hartuz gero 120 eurotan geratzen 
da prezioa. Uztailaren 5era arte 
egin daitezke eskaerak, eta 12an 
egingo dute eskaria.

Bizikletan ibiltzeko 
kulot eta maillotak 
aterako ditu Orixolek

Alex Mendikute argazkilariak 
beste argazki muntaia bat jarri 
du denon eskura. Oraingo ho-
netan, herrian dauden erroma-
ren argazkiak dira bideoan batu 
dituenak; material ezberdinez 
egindako erromarak dira, au-
zoetan, kalean, basoan… daude-
nak. Oso bilduma bitxia da. 
Udalaren webgunean eta You-
tubeko kanalean ikus daiteke.

Herriko erromarekin 
argazki muntaia egin 
du Alex Mendikutek

"Askotariko gaiez jarduterakoan edo haiek aztertzerakoan egiten 
zituen analisiengatik nabarmentzen zen Blanka kuadrillan. Zorte 
handia izan da guretzat hainbeste hizketaldi, paseo eta irteera 
berarekin partekatu izana.

Blanka ez da geldi egotekoa izan, hainbat ekintzatan inplikatu 
da: musikan; euskara kontuetan; bake epaile izan da; Andramari 
kofradian; Arbelen; ASEn. Denetan jarri du bere hondar-alea eta 
lan ona. Langilea, diskretua eta gainerakoekiko sentsibilitate 
handia izan duen pertsona izan da.

Gauzak ondo egitea gustatzen zitzaion, eta hori bere lanetan 
islatzen zen. Sarri ikusten genuen presaka bilera batera iristen, 
Bizente Goikoetxea abesbatzaren entsegura, 
Papargorrikoengana... Irudi ohikoa zen bera plazako etxetik 
ateratzen, konpromisoa zuen toki hartara abiatzeko.

Herrian antolatutako kultura ekintzetan hartzen zuen parte, eta, 
beharrezkoa zenean, bere iritzia emanez ere hartzen zuen parte.

Familiarekin zuen lotura oso estua zen; oso garrantzitsua zen 
beretzat. Bere Etxaguenera joaten zen astean hainbat aldiz, oiloak 
zaintzera, ortua, etxea.

Arrasaten ibili zen irakasle zenbait urtez, eta, ondoren, 
Aramaioko eskolan; han eman zituen bere ibilbideko ia urte 
guztiak. Asko maite zituen umeak; zentzu honetan, hainbat urtez 
hartu zituen udako bi hilabetetan Ukrainako bi ume etxean. 
Maitasun osoz zaindu zituen, bere senar Jesusekin batera, zentzu 
guztietan haiengatik arduratuz. 

Blankak asko maite zuen natura. Ez zen mendizale borrokatua, 
baina Aramaion eta inguruan paseoan egitea gustatzen zitzaion. 
Bidaiatu ere nahikotxo egin zuen, senarrarekin, atzerrira, 
penintsulara zein Euskal Herrian barrena. 

Pertsona handia zen Blanka: faltan igarriko ditugu bere 
konpainia, hausnarketak, lan ona eta diskrezioa. Agur, Blanka".

Kuadrillako lagunen agurra

Blanka Mendialdua eta bere lagun taldea. GOIENA
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Asteek aurrera egin ahala, Iba-
rra kiroldegiak gero eta zerbitzu 
gehiago ditu abian. Oraingoan, 
bainu-gunea, hau da, igerilekuak 
eta spa-gunea zabaldu dituzte, 
baita fitness aretoa ere, eta txan-
dak antolatu dituzte, pilaketarik 
egon ez dadin. Astelehenetik 
aurrera eta uztail osoan, ostera, 
ordutegi luzeagoa izango du 
kiroldegiak: astelehenetik egu-
bakoitzera: 08:00-14:00 eta 16:00-
21:00; zapatuetan: 10:00-14:00 eta 
16:00-20:00.

Igerilekurako txandak 
Erabiltzaileak ezin gusturago 
gerturatu direla igarri dute lan-
gileek. "Bereziki, fitness aretoko 
makinetan jarduteko gogotsu 
zeuden hainbat lagun", adierazi 
du Kirol teknikari Asier Mujikak, 
eta gaineratu: "Makinak han eta 
hemen banatu ditugu, baina 
guztiek gura zuten gune berean 
egon. Horrenbestez, gomendatu 
diegu txandak adosteko beraien 
artean".

Egunotako martxarekin gus-
tura agertu da Mujika: "Ez dugu 
izan inolako arazorik. Beste mu-
gimendu batera ohituta, kirol-
degia oso lasai dagoen sentsazioa 
dugu". Bainu-gunean ez da bete-
kadarik egon, baina badute bel-
dur apur bat: "Eguzkia berotzen 
hasten denean herritarrak fres-
katzera gerturatuko dira, eta 
orduan, guztiendako lekurik 

izango dugun ez dakigu. Ordu 
eta erdiko txandak antolatuko 
ditugu eta 35 lagunendako lekua 
egongo da. Hori betetzerakoan, 
hurrengora itxaron beharko dute". 
Igerilekuez eta spa-guneaz gain, 
solariuma ere zabalik dago; hori 
bai, aurten ez dute jarriko ha-
makarik ezta eguzkitakorik ere.

Rokodromoa itxita oraindik
Bestetik, rokodromoa ere aste 
honetan zabaltzeko asmoa izan 
arren, atzeratu beharrean izan 
dira. Koltxonetak aldatzen da-
biltza gune hartan, eta lanak 
atzeratu egin dira. Datarik zehaz-
terik ez dute izan, baina lehen-
bailehen irekiko dute.

Skate parkea eta pilotalekua
Kiroldegi aurreko zelaian dagoen 
skate parkea zabalik dago azken 
asteotan. Baita Iturrigorri pilo-
talekua ere, baina bakarrik 
UDAren pilota sailean dihardu-
tenek entrenatzeko. Berbera 
gertatzen da zazpiko futbol zelai 
berriarekin.

Kirolari bat, astelehenean, igerilekuan. ASIER MUJIKA

Kirolariak fitness aretora 
eta igerilekura itzuli dira
gorputza astintzen hasteko gogotsu zeuden gimnasioaren erabiltzaileak, eta 
astelehenetik entrenatzen dihardute; beste horrenbeste gertatu da igerilekuaren zain 
zeudenekin. Ekainaren 22tik aurrera, gainera, ordutegi luzeagoa izango du kiroldegiak 

Udalbatzako kideak asteleheneko osoko bilkuran. MIRARI ALTUBE

Animalien gaineko ordenantza 
aho batez onartu du udalbatzak
alegazioak aurkezteko epea zabaldu da orain; txakurren 
jabeek aldaketen berri dakarren liburutxo bat jasoko dute

M.A. aREtXabaLEta
Animaliak edukitzea eta babes-
tea arautzen duen udal ordenan-
tzari hainbat aldaketa egin diz-
kiote, eta astelehenean, Arkupen 
egindako ezohiko osoko bilkuran 
eman zion onespena udalbatzak; 
aho batez onartu zuten, gainera. 
Interesatuek alegazioak aurkez-
tu ahal izango dizkiete orain 
aldaketa horiei, eta, egin ezean, 
behin betiko onartua izango da.

Araudi horren eguneraketan 
parte hartzeko aukera eskaini 
zieten herritarrei orain dela 
hilabete pasa, eta 30 ekarpenetik 
gora jaso dituzte. Horiek azter-

tzeko, lantaldea osatu zuten 
Udalean, eta horietatik lau pro-
posamen onartu dituzte. 

Karmele Uribarrik, Ongizate 
Saileko zinegotziak, osoko bil-
kuran azaldu zuen liburutxo 
batean jasoko dutela onartutako 
araudia, eta animalien jabeei 
bidaliko dietela etxera, aldake-
ta guztien berri izan dezaten. 

Hauteskunde-mahaiak osatuta
Udalbatzak, bestetik, uztailaren 
12an hauteskunde-mahaietan 
izango diren herritarrak auke-
ratu zituen. Horiek egunotan 
jasoko dute jakinarazpena.

M.A. aREtXabaLEta
Herriko elkarteek hainbat arlo-
tan egiten dituzten jarduerak 
sustatzeko dirulaguntzak bide-
ratuko ditu Udalak, beste behin. 
Ekainaren 12an argitaratu zituen 
oinarriak Gipuzkoako Aldizka-
ri Ofizialean, eta ordutik 30 egun 
dituzte herritarrek eskaerak 
aurkezteko; egoitza elektroni-
koaren bidez  egin beharko dute 
(Aretxabaleta.eus).

Laguntza horien helburua da 
kirola eta kultura sustatzen, 
euskararen erabilera bultzatzen, 
garatu gabeko herrialdeetan 

lankidetza proiektu solidarioak 
egiten, enplegua sortzen eta 
beste hainbat arlotan diharduten 
elkarteei laguntzea. Eta horre-
tara 121.900 euro bideratu ditu. 
Laguntza jaso ahal izango dute, 
batez ere, egoitza eta jardun 
eremua Aretxabaletan daukaten 
elkarteek eta norbanakoek.

Kontu-hartzaile postua 
Bestetik, kontu-hartzaile postua 
betetzeko lanpostu deia egin du 
Udalak. Ekainaren 10ean argi-
taratu zituen oinarriak Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean.

Aurtengo dirulaguntzak 
eskatzeko epea ireki du Udalak
Hainbat arlotako jarduerak garatzeko izango dira eta 
laguntzen gaineko oinarriak dagoeneko argitaratu ditu 

Ibarra futbol zelaia 
erabiltzen hasita dago UDA, 
eta astelehenean, ohorezko 
erregionaleko taldeak 
ekingo dio lanari, 
denboraldi berriari begira; 
astean bi entrenamendu 
saio egingo ditu, hiru 
astean. Beste talde batzuk 
ere hasiko dira entrenatzen.

Futbol zelaia, 
astelehenetik
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Martxoan, alarma egoera ezarri 
zenean, desaktibatu zuten kuar-
teleko ateko giltza, eta hiru hi-
labeteotan ezin izan da inor 
sartu. Musikari asko, gainera, 
ezustean hartu zituen egoerak, 
eta materiala atera ezinik gera-
tu ziren. 

Ainhoa Cabero Kultura zine-
gotziak bat egin du sortzaileen 
ezinegonarekin: "Ulertzekoa da 
kuartelean sartzeko izan duten 
gogoa, gehienek etxean ezin du-
telako entsegurik egin". Horre-
tarako, segurtasun protokoloa 
aurkezteko eskatu zieten, eta 
behin hori aurkeztuta zabaldu 
dituzte ateak. 

Protokoloa, abian 
Ateak zabaldu aurretik desin-
fektatu egin dute eraikin guztia, 
eta Udal ordezkariei aurkeztu-
tako protokoloan edukiera eta 
garbitasun kontuak jaso dituzte, 
besteak beste: lokal bakoitzean 
bost lagun egongo direla zehaz-
tu dute eta dantza gelan, han-
diagoa izanik, zortzi; eraikineko 
edukiera kontrolatzeko txandak 
antolatuko dituzte korridoreka 
eta espazio txikietan eta gune 
komunetan maskarak janzteko 
konpromisoa hartu dute. Gel 
hidroalkoholikoa eta xaboia 
jarri dituzte, gainera.

Jaiki elkartea, lanean 
Dantza gelan elkartzen den Jai-
ki elkarteak martitzenean egin 
zuen itxialdi osteko lehenengo 
entsegua, eta, era berean, den-
boraldiko azkena. "Inprobisatze 
dantza saioaren irakaslea kan-
potik dator, eta, horregatik, 
erabaki dugu bukatutzat ematea 
ikasturtea", azaldu du Jaiki el-
karteko kide Maier Etxebarriak. 
Dantza saioaren ostean afari-
merienda eginez, giro atseginean 
esan zioten agur elkarri.

Swing dantza ikastaroari, os-
tera, ez diote helduko orain: "Bi 

talde osatuta daude, eta ekiteko 
gogotsu ere bai, baina iraila arte 
ez gara hasiko. Hor berresku-
ratuko ditugu orain ezin izan 
ditugunak egin".

Uztailera begira, ecstatic dan-
ce saioren bat egin gurako luke-
te, baina horretarako kuartele-
koa baino gela handiagoa behar 
dute: "Aurrera egitea erabakiz 
gero, kiroldegiko areto handi 
bat eskatuko dugu, jende gehia-
gok izena eman eta dantzan 
gustura egin ahal izateko". Ho-
rrez gain, ekitaldiren bat anto-
latzea ere ez dute baztertu.

Jaiki elkarteko kideak dantzan, martitzen iluntzean. MAIER ETXEBARRIA

Kuartelak hartu du martxa, 
itxialdia atzean utzita
Herriko sortzaileak –besteak beste, musikariak eta dantzariak– hasita daude berriro 
entseguekin, hiru hilabeteren ostean; aste bukaeran zabaldu dituzte ateak, udalean 
segurtasun protokoloa aurkeztu eta onartu ondoren, eta gogotsu ekin diote lanari

M.A. aREtXabaLEta
Suaren bueltako erritua eta tan-
taiaren altxatzea izan ohi dira 
protagonista ekainaren 23an, 
baina aurten ez da halakorik 
izango; lehenengoa bertan behe-
ra utzi dute eta bigarrena atze-
ratu egingo da irailera.

Iratzerik ez atarteetan 
2002an jaiotako kintoak izango 
dira aurten tantaia altxatuko 
dutenak. "Haien ordezkariekin 
bilera egin genuen eta zein data 
gura zuten galdetu genien. Irai-
laren 19a, San Migel jaien au-

rreko asteburua, hautatu zuten, 
eta guk ontzat eman dugu", 
adierazi du Kultura zinegotzi 
den Ainhoa Caberok, eta gaine-
ratu: "Hori ez denez izango, 
gainerako ekitaldirik ere ez 
egitea erabaki dugu, jakinik 
inguruko herrietan ere bertan 
behera utzi dituztela". 

Era berean, herriko atarte 
guztietan iratzeak botatzen dituen 
herritar taldeak ere ez egitea 
halakorik erabaki du: "Gurutzeak 
jarriko ditugu hainbat ataritan, 
baina zuhurrak izan gura dugu, 
eta iratzerik ez da izango".

San Juan bezperan ekitaldirik 
ez egitea erabaki du Udalak
Surik ez dute isiotuko Herriko Plazan, eta kintoek 
adostu dute tantaia irailaren 19an altxatzea

Patroigintza eta joskintza ikas-
taroa eskainiko du, beste urte 
batez, Katalin Antxia Abasolok, 
Modu Bat proiektuaren sortzai-
le aretxabaletarrak. Uztailaren 
6tik 10era izango dira eskolak 
(09:30-12:30), bost egunez ja-
rraian, Arkupe kultur etxean, 
eta izena emateko epea zabalik 
dago; hona hemen bidea: info@
modubat.fr Gehienez, bost lagun 
onartuko dituzte taldean.

Ezer eroan beharrik ez
Ikastaroa hamabost ordukoa 
da eta prezioa, 190 euro; horren 
barruan sartzen da patroiak 
egiteko materiala eta prototipoak 
egiteko oihala, baita josteko 
makina ere. 

Patroiak egiten eta 
josten irakatsiko dute 
uztailean Muru Alde, zabalik

Muru Alde elkarteak jakinarazi 
du gaur, egubakoitza, zabaldu 
dituela elkarteko ateak, Eusko 
Jaurlaritzak ezarritako 
higiene eta segurtasun 
neurriak zainduz.

Posta bidezko botoa
Posta bidez botoa eman gura 
dutenei argibideak emango 
dizkie EH Bilduk hilaren 23an 
eta 30ean (10:00-11:00 eta 
18:00-19:00) EHbilgunean.

Musika eskola
Leizarra musika eskolak 
hilaren 22an zabalduko du 
matrikulatzeko epea. Online 
egin beharko da eta Mariatxen 
Urkia zuzendariari deitu 
beharko zaio (609 83 53 17).

oHaRRak
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Imanol Beloki aREtXabaLEta
Lore Etxeandia (Aretxabaleta, 
1995) Emakumezkoen Ohorezko 
Erregional Mailako Leintz Ariz-
mendi futbol taldeko bigarren 
kapitaina da. Bere ibilbidean 
zehar gol politak sartu ditu, eta, 
denboraldi bikaina egin ostean 
eta Gipuzkoako Federazioak liga 
bukatutzat emanda, Euskal Li-
gan arituko da datorren denbo-
raldian. Taldeko beteranoetako 
bat izanda, jarraitzeko gogoz 
dago, aurrera begira helburu 
garbiak izanda, eta emakumeen 
futbola indartu guran.
Arizmendi taldea sortu zenetik, 
eboluzioa izan duzue klubean, ezta? 
Aurrerapauso bat izan da?
Hasiera batean, Arizmendi tal-
dea zegoen, alde batetik, eta, 
bestetik, Mondra. Lehia handia 
geneukan gure artean, eta ema-
ten zuen ezinezkoa izango zela 
bi taldeak batzea, baina, hala 
egin, eta Leintz Arizmendi sor-
tu genuen. Iaz, berriz, Aloña ere 
batu zen bigarren taldera, eta, 
horrela, sendotasuna lortu dugu; 
beraz, oso pozik eta harro nago 
proiektu honekin, funtzionatu 
du, eta bide beretik jarraitu 
beharko genukeela uste dut.
Sekulako denboraldia egin du tal-
deak, eta, ezohiko moduan bada 
ere, igoera lortu du. Pozik sariare-
kin? Ospatzeko modurik izan duzue? 
Duela hiru urte inguru Euskal 
Ligan geundela mailaz jaitsi 
ginen. Taldekide askok futbola 
utzi zuten… Hala ere, gaur egun, 
ematen du maila onean gaudela, 
eta horren adierazle da igoera 
lortu izana. Beraz, oso pozik 
gaude taldeak egindakoarekin. 
Gainera, Aloñatik zenbait joka-
lari etorri dira, laguntza eskai-
ni digute, eta azpimarratzekoa 
izan da beraien ekarpena. Hala 
ere, oraindik ez dugu ospatzeko 
aukerarik izan. Apirilean sagar-
dotegira joatekoak ginen, baina, 
ezin izan genuenez egin, ospa-
tzeko gogoz gaude. Egingo dugu 
zerbait…

Inork ezagutzen badu taldea, hori 
zu zara; zenbat urte daroazu? Orain-
dik jarraitzeko gogoz?
Zazpi edo zortzi urte inguru 
daramatzat taldean, eta oraindik 
jarraitzeko gogoz nago; taldea-
rekin zein futbolarekin. Hala 
ere, emakumezkoen futbolean, 
24 eta 25 urtetik gorakoak uzten 
joaten dira poliki-poliki, eta pena 
da. Beti arazo bera izan arren, 
ni oso gustura nago, eta, lesiorik 
izaten ez badut, behintzat, ja-
rraitzeko asmoa daukat.
Zerbait lortu nahiko zenuke futbol 
ibilbidea bukatu aurretik?
Taldean jende asko utzita gus-
tatuko litzaidake bukatzea nire 
ibilbidea. Geroz eta haur gehia-
go nahi ditugu taldean, baina 
horretan, gorago gauden maile-
tako jokalariok egin behar dugu 
indarra. Hala, erreferenteak ere 
izan ditzaten. Gaztetxo oso onak 
daude, baina motibatuta egotea-

ri eta futbolean jarraitzeari 
ematen diogu garrantzia, kali-
tateari barik.
Dena den, emakumezkoen futbolak 
pauso handiak eman dituela azken 
urteotan esango zenuke? 
Uste dut goi mailako taldeetan 
pauso handiak eman direla, bai-
na behetik hasi behar dugu 
eraikitzen harrobia. Jende falta 
dago, gizonezkoen mailarekin 
alderatuz. Kasu honetan, diru 
asko mugitzen da, eta ez dute 
arazo hori. Horrekin batera, 
Eibarrek eta Realak, esaterako, 
fitxaketa asko egiten dituzte, eta 
herri txikietakoak kaltetuak 
irteten gara hortik, jokalari ba-
rik geratzen baikara.
Futbol jokalariz betetako familiako 
kidea zara, baina guztiak gizonez-
koak. Haiek baino gutxiago balo-
ratua sentitu izan zara? 
Emakumeak gehiago demostra-
tu behar duela ematen du gizo-
nezkoen maila berean egoteko. 
Pauso bat atzetik gaude; auto-
busak ez dizkigute jartzen, kuo-
tak ordaindu behar izaten ditu-
gu… Hala ere, egoera aldatzen 
doa pixkanaka. Zuzendaritzeta-
tik hasi dira konturatzen, eta 
poliki-poliki baldintzak aldatzen 
ari direla ematen du.

Lore Etxeandia Leintz Arizmendi futbol taldeko jokalaria baloiarekin. GOIENA

"Harrobian eragin behar 
dugu, haurrak motibatuz"
LORE ETXEANDIA LEiNtz aRizMENDi FutboL taLDEko JokaLaRia
aretxabaletako futbol jokalaria taldearen ibilbideaz, emakumeen futbolaz eta aurrera 
begira dituen taldeko helburuez eta asmo pertsonalez mintzatu da

"BEHEKO MAILETATIK 
HASI BEHAR DUGU 
ERAIKITZEN, HARROBI 
SENDOA LORTZEKO 
HELBURUAREKIN"

I.B. aREtXabaLEta
7x7 kultura kalean ekimenaren 
barruan, gaur, egubakoitza, Na-
farroako Voces Riberas taldeak 
kantaldia eskainiko du, 19:00etan, 
herriko plazan. Sei lagunek osa-
tutako taldea da, eta nafar fol-
klorean zeresan handia duen 
jotak abesten dituzte. Guztira, 
ordubete inguruko saioa izango 
dela adierazi dute Udaletik.

Domekan, berriz, Kubako mu-
sika tradizionalean sustrai sa-
konak dituen Havana 537 taldeak 
kontzertua eskainiko du, 
19:00etan, Mitarte kalean –or-
dubeteko saioa–. Bere proposa-
men musikala saltsaren egungo 
korronte guztia hornitu duen 
genero musikala ezagutaraztea 
da, son cubano delakoa. 

Hala ere, asteburu honetako 
saioak lekualdatu egingo dituz-
te eguraldi txarra eginez gero; 
Iturrigorri frontoira. 

Amaitzeko, haurrentzako saioa
7x7 kultura kalean egitasmoari 
amaiera emateko, bestalde, ekai-
naren 25ean, haurrentzako Zi-
rika Zirkus konpainiaren Zine-
maz Blai ikuskizuna izango da 
Kurtzebarri eskolako kantxan, 
19:00etan.

Voces Riberas, Santa Ritan. MIRARI ALTUBE

Voces Riberas eta Havana 537 
izango dira asteburua girotzen
'7x7 kultura kalean' egitasmoaren barruan, jotak izango 
dira gaur, eta kubako musika domekan

Aurten ere, uztailean zehar ne-
rabeentzat zuzendutako Udaero 
nerabeentzako aisialdi eskaintza 
hezitzailea antolatuko dute. Pro-
grama hiru txandatan egingo 
da: uztailaren 6tik 9ra, 13tik 17ra 
eta 20tik 24ra. 

DBH-1eko eta DBH-2ko erabil-
tzaileek bi asteko eskaintza 
txandakatua izango dute, eta 
Gaztekonkis abentura formatuan 

izango da. DBH-3ko eta DBH-4ko 
erabiltzaileek, bestalde, astebe-
teko eskaintza izango dute, eta 
izena eman dutenen artean era-
bakiko dituzte egingo diren 
jarduerak.

Izen-ematea online egingo da 
udal webgunean, edo kartelean 
agertzen den QRaren bitartez, 
eta norbanako bakoitzak bana-
ka eman beharko du izena. Epea, 
berriz, ekainaren 19ra arte dago 
zabalik. Informazio gehiago nahi 
duenak 688 65 12 05 telefono zen-
bakira deitu dezake.

'Udaero' aisialdi 
programan izena 
emateko epea, zabalik

Uztailaren 10ean, ohiko batzar 
orokorra egingo du UDAk Ar-
kupen. 18:30ean izango da bile-
ra –lehen deialdia 18:00etan–, 
eta honako hau izango da gai 
zerrenda: aurreko batzarreko 
aktaren onarpena, 2019-20 den-
boraldiaren eta diru kontuen 
berri ematea, 2020-21 denboral-
diaren aurkezpena eta 2020-21eko 
diru kontuen onarpena.

UDAk batzar orokorra 
egingo du uztailaren 
10ean, Arkupen
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Uztailaren 12an izango dira Eus-
ko Jaurlaritza berria osatuko 
duten legebiltzarkideak auke-
ratzeko Eusko Legebiltzarrera-
ko hauteskundeak, eta Eskoria-
tzako Udalak hauteslekua le-
kualdatzea proposatu du. Ohiko 
kokalekua kultura etxea izan 
da, baina, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailaren gomendioei 
jarraituz, segurtasun distantziak 
bermatzeko eta mahaietan pila-
ketak saihestu ahal izateko, 
Joseba Iñurrategi pilotalekua 
egokiago dela adierazi dute.

"Hauteskundeen deialdia egin 
zenean, idazkariak eta teknika-
riek kultura etxeak ez zuela 
segurtasuna bermatzen ikusi 
zuten, eta frontoia eta Luis Ezei-
za herri eskolako eraikina plan-
teatu ziren, hasiera batean. 
Eskolan arazoak ikusi genituen, 
eta, azkenean, frontoiaren kan-
txaren zabalera ikusita eta no-
rabide bakarreko ibilbideak 
egiteko egoki ikusita, bertan 
egitea erabaki dugu", adierazi 

du Josu Ezkurdiak, Hirigintza 
eta Mugikortasuneko batzorde-
buruak.

"Guk ere hala eskatu genuen. 
Pilotalekuak segurtasun hobea-
goarekin bozkatzeko aukera 
ematen digu, segurtasun eta 
osasun neurriak bermatuz. Be-
tetzea espero dugu…",  adierazi 
du, bestalde, Eluska Irazu EH 
Bilduko bozeramaileak.

Maskara, derrigorrezkoa 
Ohi moduan, Eskoriatzan izaten 
diren lau hauteskunde mahaiak 
frontoian jarriko dituzte, eta 
pilotalekua hautesleku moduan 
erabilita, gainera, sarbidea eta 
irteera ate ezberdinetatik jartzea 
ahalbidetzen du. Santa Auzotik 
sarrera izango litzateke, eta ir-

teera, berriz, atzetik, Luis Ezei-
zako kantxa aldetik.

Hala ere, zenbait neurri hartu 
beharko dituzte herritarrek bo-
toa ematera doazenean. Kantxan 
egongo diren hauteskunde 
mahaiak hesien bidez bereizita 
egongo dira, eta ibilbideak lu-
rrean markatuta jarriko dituzte. 
Batetik, mahaietara sartzeko, 
eta, bestetik, behin botoa eman-
da irteerara joateko. Jende na-
gusiarentzat, gainera, bide be-
rezi bat jarriko dutela gainera-
tu dute, horiei lehentasuna 
emateko.

Ohiko kabinak ere jarriko dira, 
boto-paperekin; hala ere, botoa 
prest izatea gomendatu dute, 
segurtasun handiagoa izateko. 
Sartzean zein irtetean, gel hi-
droalkoholikoaren dosifikagai-
luak egongo dira eskuak desin-
fektatzeko, eta maskararekin 
joatea derrigorrezkoa izango da. 
Horrekin batera, nortasun agi-
ria soilik erakutsi beharko da, 
eta botoa norberak sartuko du 
kutxan.

Eskoriatzako Joseba Iñurrategi pilotalekuko sarrera. IMANOL BELOKI

U-12ko hauteskundeetako 
hauteslekua, frontoian
Hauteskundeetan, kultura etxea izaten da botoa emateko hauteslekua Eskoriatzan, 
baina, herritarrek botoa emateko eskubidea "bermez osoz" gauzatu dezaten, Joseba 
iñurrategi pilotalekura lekualdatzea erabaki dute udal ordezkariek

JOSEBA 
IÑURRATEGIKO 
HAUTESLEKUAN LAU 
HAUTESKUNDE MAHAI 
IZANGO DIRA

Eskoriatzako Udal Bibliotekak astelehenean ireki zituen ateak. I.B.

Astelehena ezkero dago zabalik 
Eskoriatzako Udal Liburutegia
Erabiltzaileek mailegua eta liburuak itzultzeko zerbitzua 
bakarrik erabili ahal izango dute, oraingoz

I.B. ESkoRiatza
Eskoriatzako Udal Liburutegia 
martxan da berriz, astelehena 
ezkero, COVID-19ra egokitutako 
araudi berriarekin. Hori horre-
la, erabiltzaileek eta langileek 
hedapen-arriskua murrizteko 
ezarri diren segurtasun-neurriak 
bete beharko dituzte. Hala, li-
burutegiko esparruak eta aldiz-
kari eta egunkarien guneak 
itxita egongo dira, oraingoz, eta 
erabiltzaileek mailegua eta li-
buruak itzultzeko zerbitzua 
bakarrik erabili ahal izango 
dute. Ordutegia, berriz, honako 
hau izango da: astelehenetik 
egubakoitzera 10:30etik 13:00eta-
ra eta 16:30etik 20:00etara.

Liburu bat nahi dutenek libu-
ruen katalogoa kontsultatu ahal 
izango dute, Katalogoak.euska-
di.eus webgunean. Bertan ikus 
daitezke bibliotekan dauden 
liburuak,  eta bertara joan au-
rretik mailegua eskatu beharko 

dute, honako bide hauetako bat 
erabiliz: telefonoz, 943 71 31 35  
zenbakira deituta; biblioteka@
eskoriatza.eus helbidera idatzi-
ta; edo Whatsappez, 674 11 19 55 
zenbakira idatzita.

Segurtasunaz irekita 
Eskuak desinfektatzea, maskarak 
erabiltzea eta segurtasun-dis-
tantzia mantentzea nahitaezkoak 
izango dira liburutegira sartzean. 
Hartara, sarreran gel hidroal-
koholikoa egongo da, sartutakoan 
eskuak garbitzeko. Bestalde, 
momentuz, liburutegiko komu-
nak itxita egongo dira.

Liburuak liburutegira itzul-
tzean protokoloa bat ere jarrai-
tuko da. Hau da, itzulitako ma-
teriala manipulatu aurretik,  14 
egunez erretiratuta egongo da. 
Horrela bermatuko dute liburu-
tegitik mailegurako ateratzen 
diren materialak desinfektatuta 
daudela.
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I.B. eta E. A. ESkoRiatza
Jose Antonio Gruzeta eskoria-
tzarrak, bi hilabete luzeren os-
tean, COVID-19a gainditzea lor-
tu du. Bailarako lehen kasueta-
ko bat izan zen, eta oraintsu arte 
ibili da gaitzaren aurka borrokan. 
Bere emazte Itxaso Elkorobarru-
tiak etxean izan duten egoeraren 
berri eman du; zaila eta gogorra 
izan dela adierazi du. 
Nola konturatu zineten Jose Anto-
niok COVID-19 gaitza zuela? 
Hasieran, sintoma muskularrak 
izan zituen soilik, eta lehenengo 
egunetan ez genuen pentsatu 
koronabirusa izan zitekeenik. 
Gero, hirugarren egunean, su-
karra zuen, eta orduan, gure 
neurriak hartu genituen, gizona 
logelan bakartuz… Noraezean 
zegoen egoera, eta informazio 
handirik ez zegoen oraindik.
Zein neurri hartu zenituzten? 
Logelan sartu genuen, eta be-
rrogeialdia egin dugu etxeko 
guztiok. Gizona, hamar egun 
sukarrarekin egon ostean, zen-
trora eraman zuten, eta bertatik 
Gasteizera, Txagorritxura. Al-
debiko pneumonia larria izan 
du, eta, ospitalean 11 egun ostean, 
etxera etorri zen. Handik bede-
ratzi egunera, sukarrarekin hasi 
zen berriro, eta, aortan tronbo 
bat zuela ikusi zuten. Horrek 
giltzurrunean eta bazoan beste 
tronbo batzuk sorrarazi dizkio. 
Hala, 14 egun egin zituen gero 
ospitalean, eta, medikuek ere 
informazio gehiago zeukatenez, 
hoberantz egin genuen. Medikua 
ere izan dugu etxean…
Egoera gogorra, beraz? 
Hasiberri-saria ordaindu dugu 
guk. Galduta egon gara, fami-
liakoei ez digute probarik egin, 
eta ez dakigu pasa dugun ala 
ez… Gaur egun, berriz, itxuraz 
oso ondo dago nire gizona, nahiz 
eta barrutik ondorio txarrak 
dituen; beraz, asko zaindu beha-
rrean dago. Oraindik laneko 
bajan jarraitzen du, eta luzera-
ko egongo dela esan diote.

Zein izan da zuen egunerokoa 
etxean? 
Jose Antonio logelatik irten gabe 
egon da, eta erabiltzen zituen 
gauzak aparte izan behar dituzu. 
Hala, komunera irteten bazen, 
dena desinfektatu beharra izaten 
genuen; berak bere labana zuen, 
bere platera… oso zaila izan da.  
Gainera, inork gehiago ezin du 
erabili berak erabilitako objek-
turik, eta, bereziki, halako ele-
mentuak desinfektatu behar 
izan ditugu.
Etxekook izan duzue sintomarik? 
Ez, baina nik izan dut tentsioa-
gatik… eta duda hori daukat. 
Ez dakit pasa dudan edo ez; izan 
ere, oraindik protokoloak ez du 
markatzen aurretik pasa dutenen 
familiakoei testa egitea. Gaur 
egun, bizikideei ere egiten zaie 
proba, baina gu hasierakoak 
garenez ahaztuta gaude. Uste 
dut agintariek bideratu beharko 

luketela hasierako kasuen buel-
tan egon direnei proba egitea.
Zer izan da gogorrena? 
Ezjakintasuna. Inpotentzia izan 
dugu, gaixotasun hau ezezaguna 
izan delako. Hasiera batean, 
gripe gogor bat izango balitz 
bezala saldu digute, baina ez da 
horrela. Gaixotasun larria da, 
ez da tontokeria bat, eta hau ez 
da joko bat. Gauza serioa da. 
Jose Antoniok gaizki egon zen une-
ko zein oroitzapen ditu? 
Ospitalean egon dela eta gorpu-
tza beherantz begira izan duela 
oroitzen da. Tuboz, maskaraz… 
josita ere egon dela badaki, bai-
na noiz joan zen ospitalera, 
zenbat egun egon den… ahaztu-
ta dauka. Hala ere, kontziente 
da benetan gaizki egon dela.
Lehen pertsonan bizi izan dituzue 
koronabirusaren ondorioak. Zein 
mezu bidaliko zenizkieke gainon-
tzeko herritarrei? 
Larregi azkar goazela aurrera 
uste dut nik. Agian, interesak 
daude aurrera joateko, baina 
pixkanaka joan behar da, lasai,  
eta distantziak mantenduz… 
Nik beldurra daukat, eta beldur 
hori geratu zait, eta nire seme 
txikiena ere hala dago; asko 
kostatu zaio kalera irtetea.

Itxaso Elkorobarrutia eskoriatzarra. ENEKO AZURMENDI 

"Hau ez da joko bat, 
gauza serioa da"
ITXASO ELKOROBARRUTIA SENaRRak CoViD-19a gaiNDitu Du
Jose antonio gruzetak CoViD-19 gaitza harrapatu zuen martxoan; bailarako lehen 
kasuetako bat izan zen, eta etxean izan duten egoera "gogorra" izan dela adierazi du

"COVID-19A EZ DA 
TONTOKERIA BAT, OSO 
LARRIA DA, ETA 
AZKARREGI ARI GARA 
AURRERA EGITEN"

I.B. ESkoRiatza
San Pedro jaiak bertan behera 
geratu badira ere, ekitaldi sin-
boliko batzuk egingo dira. Hala, 
Eskoriatzako Udalak eskoriatzar 
guztiak animatu nahi ditu bal-
koiak eta leihoak apaintzera 
ikurrinekin, Eskoriatzako ban-
derarekin, marrazkiekin eta 
euskarazko esaldi lehiaketa 
irabazi duen esaldiarekin.

Hori horrela, atzo ezkero, sal-
gai daude Eskoriatzako banderak, 
10 euroko prezioan, Dorleta li-
buru-dendan, Zarus goxo-dendan 
eta Carmen mertzerian.

Era berean, banderak saltzen 
diren dendetan paperezko kopiak 
ere egongo dira, nahi duenak 
hartu eta etxean margotzeko, 
eta gero, leiho eta balkoietan 
jartzeko. Gainera, nahi duenak 
Eskoriatzako banderaren ma-
rrazkia deskargatu dezake Es-
koriatzako udal webgunetik. 

Horrez gain, leiho eta balkoi 
apainduei zabalkundea emateko, 
argazkiak eta bideoak sare so-
zialetan partekatzera animatu 
nahi dituzte  herritarrak, hona-
ko traol hau erabiliz: #eskoria-
tzakobalkoiak.

Jaietarako, leihoak eta balkoiak 
apaintzeko dei egin dute
Eskoriatzako banderarekin, ikurrinarekin, marrazkiekin 
eta euskarazko esaldi lehiaketa irabazi duen esaldiarekin

I.B. ESkoRiatza
12 eta 16 urte bitartekoentzako 
udako eskaintza da Udaero. CO-
VID-19a dela eta, aurten progra-
ma laburragoa, talde txikitan 
eta kanpora irteerarik gabekoa 
izango den arren, erronka eta 
probaz beteta etorriko da.

Uztailaren 6tik 17ra, DBH-1eko 
eta DBH-2ko ikasleei zuzenduta 
Gaztekonkis lehiaketa antolatu 
dute. Talde bakoitzak proba 
desberdinak gainditu beharko 
ditu, herriko eta inguruetako 
txokoetan. Coviolinpiadak, ba-
soko scaperooma eta abilezia 

jokoak izango dira, besteak bes-
te. Parte hartzaileak gehienez 
15 laguneko taldeetan banatuko 
dira –hezitzaileak barne– eta 
goizeko edo arratsaldeko txan-
detan egingo dituzte ekintzak. 
Guztira, 30 plaza eskainiko dira.

Uztailaren 20tik 24ra, DBH-3 
eta DBH-4 ikasi dutenen txanda 
izango da. Hezitzaileen eta ne-
rabeen artean erabakiko dituz-
te ekintzak; betiere, segurtasun 
eta higiene baldintzak beteta.

Izena emateko epemuga  ekai-
naren 26a izango da eta prezioa, 
berriz, 15 euro.

'Udaero' eskaintza moldatu 
arren, erronka ugarirekin dator
Nerabeei zuzendutako udako eskaintzan izena emateko 
azken eguna ekainaren 26a izango da

NAIZ-ek sustatutako streaming 
bidezko kontzertuekin jarraituz, 
gaur, egubakoitza, 22:00etan, 
Zetak taldearen emanaldia ikus-
teko aukera izango da Inkernu 
tabernan, pantaila handian. 
Segurtasun neurriengatik, per-
tsona kopuru mugatua sartu 
ahal izango da tabernara. Hala 
ere, mahaiak erreserbatzeko 
aukera egongo da.

Zetak taldearen 
kontzertua 'streaming' 
bidez Inkernun

San Joan loreak ezagutu, batu, 
eta haien ohiko erabilerak eza-
gutzeko –kataplasma, gantzua...–, 
ekainaren 23an, 16:30ean, ibilal-
di gidatua egingo dute. Parte 
hartu ahal izateko, aldez aurre-
tik izena eman behar da, parte-
hartzaile kopurua mugatua 
delako; 650 49 51 66 zenbakira 
Whatsappez edo kultura@esko-
riatza.eus helbidera idatzita. 

San Joan loreak jaso 
eta sendabelarrak 
ezagutzeko ibilaldia
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Gehiago, gehiagorekin eta gehia-
gotan lelopean, 2020ko azaroaren 
20tik abenduaren 4ra, hamabost 
egunekoa izango da Euskaral-
diaren bigarren edizioa, eta 
Eskoriatzako batzordea martxan 
da, herrian zer eta nola egin 
antolatzeko lanetan. 

Euskaraldiaren bigarren edi-
zioan urrats berriak egingo 
dituzte, eta, norbanakoek ez 
ezik, entitateek ere neurriak 
hartzea gura da, hizkuntza prak-
tika berriak bultzatzeko. Eremu 
antolatu eta finkoak diren hei-
nean, bertako kide guztiei zu-
zenean eragiten diete hizkun-
tzaren esparruan bertan hartu-
tako erabakiek, baita ingurukoei 
ere, zeharka. Gainera, entitateei 
eremu horiek babesteko eta sus-
tatzeko konpromisoa eskatuko 
zaie, eta, epe luzerako helburua 
izanda, ariketa amaitzean, hiz-
kuntza ohiturak aldatzeko har-
tutako urratsak egonkortzeko 
gonbita egingo zaie.

Entitateei zuzendutako aur-
kezpena aurrez aurre egin behar 
zuten batzordekideek, baina, 
koronabirusaren alarma egoe-
raren ondorioz bertan behera 
utzi beharra izan zutenez, aur-
kezpen hartan esan beharrekoa-

ren laburpena jasotzen duen 
bideoa egin dute, herriko elkar-
teei zuzenduta.

Izen-ematea eta informazioa
Momentuz, izena emateko inte-
resa agertu duten entitateak 
honako hauek dira: Eingeinke, 
Txistulariak, Zubiate, Almen, 
Jose Arana, Luis Ezeiza, Udala, 
Ederlan, Automation eta Udal 
Euskaltegia. Hala, izena nola 
eman behar duten azaltzeko eta 
bigarren edizio honi buruzko 
zalantzak argitzeko, Eingeinke, 
Txistulariak, Zubiate eta Ezei-
zakoekin elkartu ziren marti-
tzenean, osoko bilkuren aretoan. 

Hurrengo astean, berriz, bes-
te entitate batzuekin elkartuko 
dira informazioa eta zehaztasu-
nak emateko eta izena ematera 
animatzeko. Hala ere, azpima-
rratu gura izan dute batzordea 
irekia dela eta nahi duen edonork 
har dezakeela parte, helburua 
Eskoriatzan Euskaraldia bide-
ratzea izanda.

Ariguneak zer diren adierazten. GOIENA

Entitateei Euskaraldira 
gerturatzeko gonbita
Norbanakoen erabaki esparruan aritzetik taldeetara ere egingo da salto 
Euskaraldiaren bigarren edizio honetan. Herriko zenbait entitatek interesa agertu 
dute, eta, batzordekideak martxan, beraiekin batzen ari dira informazioa emateko

CRISTINA CARDENAL

Gabez Takarraran, egunez
Aurten ez da Gabez Takarraran Eskoriatzako mendi lasterketa egin, eta 
zenbait herritarrek urteroko bidea egin gura izan dute, antolatzaileei eta 
urtero parte hartzen duten boluntario guztiei eskerrak emateko asmoz. 
Helduen lasterketak batzen dituen 23,2 kilometroko bidea egin zuten oinez, 
eta amaitzean, talde argazkia atera zuten Fernando Eskoriatza plazan.

Euskal Herriko Eskubide So-
zialen Gutunak –sindikatu eta 
eragile askotako plataforma– 
mobilizazioak deitu ditu gaur-
ko, ekainaren 19a, egubakoitza. 
Hain zuzen ere, Eskoriatzan, 
Publikoa eta funtsezkoa zaindu, 
aberastasuna banatuz. Lehenik 
bizitza! lelopean giza katea 
egingo dute.

Hori horrela, Fernando Es-
koriatza plazatik Intxaurtxue-
ta auzoko Partxis plazara bi-
tartean herritarrei batzeko dei 
egin diete antolatzaileek. 
19:30erako egin dute hitzordua, 
herriko plazan, eta, bertatik 
hasita, giza katea eginez Partxis 
plazaraino iristea da ekimena-
ren asmoa. 

Bizitzak erdigunean 
jarrita, giza katea 
egingo dute gaur

Iaz, Leintz Gatzagako San Juan sua piztu zuten unea. GOIENA

Sardina-janarik ez egon arren, 
piztuko dute San Juan sua
Ekainaren 23an, 21:00etan, plazan afaldu ostean, 
22:00etan piztuko dute San Juan sua Leintz gatzagan

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Sardinak eta sua izaten dira  
protagonista Leintz Gatzagako 
San Juan bezperan. Aurten, 
baina, zenbait neurri hartuta 
piztuko dute sua, eta, modu ho-
rretara, udako solstizioari on-
gietorria eman, San Migel plazan. 
Hala ere, sardinak beharrean, 
txistorra eta hirugiharra izango 
da aurtengo menua.

"Sardinak egiteko, parriletan 
ezin dugu brasarik egin, mas-
karek su hartzeko arriskua dago 
eta. Horrenbestez, menua alda-
tu eta zartaginean egindako 
txistorra eta hirugiharra izango 

da aurtengo menua. Normalean, 
sua egin aurretik zutik jaten 
dugu, mokadu eran. Aurten, 
berriz, mahaietan eserita eta 
gure arteko distantziak hartuz 
egin beharko dugu", adierazi du 
Garazi Orobengoak, Ogasun 
zinegotziak.

Suaren gainetik salto egin gabe 
San Juan suaren gainetik ezin-
go dela saltorik egin azpimarra-
tu gura izan du Orobengoak: 
"Erabiltzen ditugun gel hidroal-
koholikoengatik… ezingo da 
aurten suaren gainetik salto 
egin".

I.B. LEiNtz gatzaga
Konfinamenduan zerbitzua es-
kaintzen jarraitu duten arren, 
ez dute turistarik izan Gatzaga-
ko mendi-etxeetan. Hala ere, 
joan den asteburuan zenbait 
bezero izan zituztela adierazi 
du Kepa Atutxak, Gaztainuzke-
ta mendi-etxeetako jabeak. Hala 
ere, Bizkaitik eta Arabatik eto-
rri zaizkien arren, gipuzkoarrak 
igarri ditu faltan.

"Konfinamenduaren ondoren 
hasi dira bezeroak heltzen Gaz-
tainuzketa mendi-etxeetara, joan 
den asteburutik hasita. Bizkai-

tik eta Arabatik heldu zaizkigu. 
Hala ere, Gipuzkoatik ez da inor 
etorri, eta arraroa da. Badirudi 
gipuzkoarrentzat ez dela era-
kargarria lurralde barruan di-
tugun basoak bisitatzea, eta hori 
sustatu beharra daukagu. Ea 
lortzen dugun…".

Egoera berezia den arren, uda-
ko kanpaina jarri du martxan 
Atutxak, eta adierazi du dauka-
ten eskaintza Espainia osora 
zabaltzea dela asmoa: "Sare so-
zialetan egoeraren arabera ari 
gara, baina eskaintza zabaltzeko 
ordua da".

Gipuzkoatik ez, baina hasi da 
turismoa Gaztainuzketan
udako kanpaina martxan jarrita, Espainia osora ireki 
dute gaztainuzketa mendi-etxeen eskaintza
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Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Ozkarbi da bazkide gehien dituen 
elkartea herrian. Gazte txokoa 
ere badu, eta erretiratuen egoi-
tza da. Elkartea zabaldu edo ez 
erabakitzea eta zabaltzekotan 
zein neurri hartuta ez da erraza 
izan. "Buelta asko eman dizkio-
gu kontuari. Kezka handiena 
garbitasuna eta desinfekzio lanak 
izan dira, eta horren inguruko 
arauak jartzea erabiltzaileei", 
adierazi du Ozkarbiko presiden-
te Zuhaitz Uzuriagak. Makina 
bat bilera egin dute indarrean 
dagoen arau esparrua aztertze-
ko. Emaitza izan da bost orriko 
arautegi bat non bazkideei era-
bilera irizpideak eta gomendioak 
ematen zaizkien. Posta elektro-
nikoz eta postaz jaso dute egu-
notan. "Kartelak jarriko ditugu 
elkartean, baita ere gel hidroal-
koholikoak, desinfektatzaile 
banagailuak, paperezko mahai-
zapiak eta ezpain-zapiak, kafea 
hartzeko edalontzi organikoak... 
Segurtasun distantziak manten-
tzeko, mahai batzuk kendu egin 
ditugu, eta erreserbak Internet 
bidez egiteko aukera jarri dugu". 
Egun bakoitzeko, gehienez, hiru 
eskari onartuko dituzte Ozkar-
bin, eta itxiera ordutegia ere 
ezarri dute: asteburuetan, jaie-
gunetan eta jai bezperetan 02:30 
eta aste barruko egunetan, berriz, 
01:00. Astelehenetan eta eguaz-
tenetan elkartea ez da erabilga-
rri egongo; izan ere, ez dago 
garbitzailerik. 

Barran, bestalde, pertsona 
bakarra egon daiteke eta sukal-

dean, gehienez ere, hiru lagun, 
eta maskarekin. Ez da ez egun-
karirik, ez kartarik, ez mahai-
futboleko makinarik egongo, eta 
derrigorrezkoa izango da sar-
tzerakoan zein irteterakoan 
eskuak garbitzea eta erabilitako 
eremu eta gain guztiak ondo 
garbitzea, telebistako urrutiko 
agintea eta komuna barne.

Tazak, koilaratxoak eta plater 
txikiak erretiratu egin dituzte, 
eta erabili ostean errefusera 
botatzekoak diren edalontzi or-
ganikoak ipini dituzte. Zikindu-
tako gainerako ontzi guztiak 
garbitzaileak garbituko ditu.

Gazte txokoko erabiltzaileek 
arau berak jarraitu beharko 
dituzte aurrerantzean. 

Mendi Mendian ere neurriak
Hamazazpi bazkide dira, eta aste 
bukaera honetan zabalduko ditu 
ateak Salbador kaleko elkarteak. 
Jose Ignacio Manso da presi-
dentea: "Ez gara asko, eta arau 
batzuk errespetatuz posible 
ikusten dugu elkartea berriz ere 
zabaltzea. Hori bai, bazkideei 
erantzukizunez jokatzeko eska-
tzen diegu; izan ere, gutxieneko 
arau horiek betetzen ez badira, 
berriz itxiko dugu elkartea".

Ezarritako protokoloak hain-
bat eskakizun egiten ditu, eta  
Mendi Mendian ere ipini dituz-
te gel hidroalkoholikoa, produk-
tu desinfektatzaileak, botatzekoak 
diren mahai-zapiak eta ezpain-
zapiak, eta abar. Erabilerari 
dagokionez, erabaki dute egun 

bat bazkide bat sistemarekin 
funtzionatzea. "Debako Itsasgain 
elkartean horrela dihardute, eta 
gure elkartearen ezaugarriak 
kontuan izanda sistema egokia 
iruditzen zaigu". Hala, eguneko 
talde bakar bat sartu ahal izan-
go da. "Lauko talde txiki bat 
bada ere, bakarrik egongo da 
elkartean. Solairu bakarra eta 
komun bakarra ditugu, eta pen-
tsatu dugu eguneko bazkide 
batek erabiltzea elkartea. Ilun-
tzean, garbitzaileak bere lana 
egingo du. Garbiketa eta desin-
fekzio sakonagoak egiteko es-
katu diogu, eta, modu horretan, 

elkartea prest egongo da hurren-
go egunean beste bazkide edo 
talde batek erabiltzeko". Taldeak, 
gehienez ere, hamar-hamabi 
lagunekoak izan ohi direla esan 
du Mansok. 

Bazkideek elkartea erabili nahi 
dutela azaldu du, baina beldurra 
ere sumatu duela. "Neurri zo-
rrotzak bete behar dira, eta 
isunak ere etor daitezke. Bazki-
deen artean kezka hori badago. 
Uste dut, ordea, guztiok erres-
petatzen baditugu arauak ez 
dela zertan arazorik egon. Guz-
tiok jaso dugu erabilera baldin-
tza berrien inguruko informazioa. 
Bete, eta ez da arazorik egongo!".

Intxorta, astelehenean zabalik 
Intxorta elkarteko zuzendaritzak 
eguaztenean egindako batzarrean 
hartu zuen azken erabakia: as-
telehenean zabalduko dute. 80 
bat erabiltzaile dira. "Egunean 
hiru zerbitzu emateko moduan 
gaudela pentsatzen dugu. Lau 
ere izan daitezke taldeetako ba-
tek kanpoko terraza erabiltzen 
badu", azaldu du zuzendaritzako 
kide Jose Inazio Agirreazaldegi 
Irei-k. Bi solairu dituzte Intxor-
ta elkartean, eta, hogei lagune-
ko kuadrillak elkartzen badira, 
taldeetako batek goiko solairuan 
egin beharko du otordua. "Su-
kaldean, gehienez ere, hiru lagun 
egongo dira. Hau da, kuadrilla 
bakoitzeko bat".

Intxortan ere buelta dezente 
eman dizkiote kontuari. Garbi-
ketarako behar diren produktuak 
jarriko dituzte han ere."Ozkar-
bi elkartearekin harremanetan 
izan gara, denok ere antzera 
jokatzeko. Sozioek irekitzeko 
eskatzen dute, baina ondo begi-
ratu behar dira gauzak". 

Gure Borda, maiatza ezkero 
Gure Borda maiatz amaiera ez-
kero dago erabilgarri. Asentzion 
dagoen elkartean ere baldintza 
bereziak jarri dituzte: aurrez 
erreserbatu behar da elkartea 
eta garbitasun eta distantzia 
neurriak errespetatu behar dira, 
beharrezkoa bada maskarak 
erabilita. "Eskuak garbitzeko 
xaboia eta botatzekoak diren 
mahai-zapiak eta ezpain-zapiak 
ipini ditugu", adierazi dute zu-
zendaritzatik. "Erabili ostean 
bazkideek lixibarekin garbitu 
behar dute dena". Sozio gutxi 
dira, eta aire zabaleko eremua 
erabiltzen dute askotan. Asteo-
tako erabileran ez dela arazorik 
egon adierazi dute arduradunek.

Irekiera datorrela-eta egoera berrirako propio ipinitako gel edukiontziak betetzen, Ozkarbi elkartean. L.Z.L.

Ozkarbi, Intxorta eta 
Mendi Mendia elkarteak 
ere laster zabalik

INTXORTA ELKARTEAN 
EGUNEKO HIRU 
ZERBITZU EMATEKO 
AUKERA DUTE, LAU 
TERRAZA ERABILITA

EGUNEKO HIRU 
ESKARI ONARTUKO 
DITUZTE OZKARBIN, 
ETA BAKARRA MENDI 
MENDIA ELKARTEAN

Mendi Mendia elkarteak aste bukaeran zabalduko ditu ateak, intxortak astelehenean 
eta ozkarbik eguaztenean. arduradunek makina bat lan saio egin dute erabilera-
irizpide berriak ezartzeko. Erabiltzaileei arduraz jokatzeko eskatzen diete 



San Juan bezperako ekitaldiak
• 

Kiliki eta Erraldoien  
Konpartsak 35 urte

• 
Makalaren igoera:  

aurten, kale 
• 

Jaietako kartelak eta egileak
• 

San Juan irudia: XVIII. mendeko 
Udalaren enkargua 

• 
Jaietako protagonistak:  

jai barik, "triste" eta "penatuta" 
• 

Zezen festak Arrasaten  
XVI-XX. mendeetan
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
San Juan suak ahalmen berezi 
bat badu: gauza txarrak sutara 
botaz gero horiek ahazteko eta 
gauza positiboetan zentratzeko 
gaitasuna, hain zuzen ere. Gaz-
teek ez dituzte eskolako apunteak 
sutara alferrik botatzen.

2020a nolakoa izaten ari den 
ikusita badago zer erre; nahi 
baino gehiago, akaso: gaixota-
sunaren erruz hil direnak, horiek 
behar bezala agurtu ezinik ge-
ratu direnak, hilabeteetako 
itxialdia etxean, orain arte izan-
dako askatasuna kolpetik mu-
gatzea, kaleratzeak, aldi batera-
ko enplegu-erregulazio espedien-
teak,  selektibitatea prestatzeko 
gorriak pasa dituzten ikasleak, 
diru-sarrerak etenda hilabeteak 
pasa dituzten dendariak... Ze-
rrenda luzea, ezbairik gabe.

Gauza onak ere ekarri ditu, 
eta komeni da horiek aipatzea, 
nola ez: ospitaleetako langileek 
egin duten lan ordainezina, giroa 
alaitzeko ezer ez zegoen tokitik 

sortu diren festak eta dinamikak, 
20:00etako txaloak, auzotarren 
artean artista ugari daudela 
ezagutzea,  besteek erabiltzeko 
maskarak egitea eta halako eki-
menak, eta, batez ere, orain arte 
balio handirik izan ez duten 

eguneroko gauzak zein garran-
tzitsuak diren jabetzea, besteak 
beste. 

Betiko jairik gabe 
Arrasateko Udalak maiatzaren 
20an iragarri zuen, ofizialki, San 

Juan jaiak ez zirela "beti ezagu-
tu ditugun moduan" ospatuko. 
Ez kontzerturik,  ez haurrentza-
ko puzgarririk, ez erretiratuei 
omenaldirik, ez txosnarik, ez 
zezen-plazarik, ez su artifizialik,  
ezta makal altxatzerik...

Txosna batzordeak apirilaren 
30ean iragarri zuen jaiak anto-
latzeko aukera baztertzen zuela, 
eta denbora kontua zen Udalak 
antzerako urratsa iragartzeare-
na. Udalak, hala ere, atea ireki-
ta utzi zuen oharrean, ekitaldi 
sinboliko bat egiteko; betiere, 
herriko jaietan parte hartzen 
duten eragileekin elkarlanean 
landuta.

"Arrasateko Udalak, udal tal-
de politiko guztien onespenare-
kin eta Kultura Batzordearen 
proposamenez, San Juan jaiak 
bertan behera uztea erabaki du; 
hala ere, jaiak irudikatzeko 
ekintza sinbolikoren bat egitea 
ez da baztertu. Udal ordezkariak 
jaien antolaketan parte hartzen 
duten eragileekin elkartu dira 
erabakia partekatzeko eta, jaiak 
irudikatzeko ekintzaren bat egi-
teko eragileen ideia eta propo-
samenak entzuteko".

Ekintza sinbolikoaren osagaiak 
Jaietako eragile antolatzaileek 
eta Udalak hitza bete dute, eta 
jai sinboliko bat lotu San Juan 
bezperako gau parterako. He-
rriko Plazan egingo dute, ekai-
naren 23ko jaiaren epizentroan, 
eta segurtasun arrazoiengatik 
ezin izango da publikorik ber-

taratu. Goiena telebistak zuzen-
zuzenean emitituko du ekitaldia, 
hasi eta buka. Norbere etxeko 
telebistan edo mugikorrean ikus-
teaz gain, herriko tabernetako 
telebistetan ere ikusteko auke-
ra izango da. Ordubeteko eki-
taldia izango da, eta herriko 
zortzi eragilek hartuko dute 
parte. Horietako bakoitzak 5 
minutu inguruko saioa egingo 
du, gutxi gorabehera.

Txalaparta jotzearekin hasiko 
da ekitaldia, 22:30ean. Handik 
bost minutura, sua piztuko du 
dragoiak, urteroko hitzorduari 
muzin egin gabe, eta, 22:40an, 
San Juan zortzikoa dantzatuko  
dute Lore Gazteak eta Txikitxu 
Arrostaitz taldeetako dantzari 
trebeek.  Dantzen ostean, bertsoen 
txanda izango da. Hala, 22:45ean, 
Ane Zuazubiskar bertsolari arra-
satearra oholtzara igoko da, 
errima zorrotzekin herritarrak 
goxatzera, eta 22:50ean, txistu-
lariek hartuko diote lekukoa. 
22:55ean, herriko trikiti eskola-
ko musikariak agertuko dira 
Plazako oholtzan, eta erlojuak 
23:00ak jotzerakoan, aldiz, gai-
teroak. Musakolako jaietan ka-
lejirarik egin gabe geratu ostean, 
ziur gogotsu arituko direla azken 

Dragoia, sua pizten, 2018. urteko San Juan bezperan. IMANOL SORIANO

COVID-19ak ez du San 
Juan jaien sua itzaliko
udalak eta kultur eragileek ekitaldi sinbolikoa lotu dute San Juan bezperarako, eta,  
besteak beste, sua piztuko dute Plazan. txosna batzordeak pregoia botako du, 25ean 
Eguzkilaruk kalejira egingo du eta 26rako presoen aldeko manifestazioa deitu du Sarek

HERRIKO ZORTZI 
KULTUR TALDEK 
HARTUKO DUTE PARTE 
23 GAUEKO EKINTZA 
SINBOLIKOAN
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hauek. Handik bost minutura, 
23:05ean, danborradako Gora 
Arrasate doinua entzungo da 
eta horrek irain bitartean dan-
borradako kideak egongo dira 
Plazaren erdian. 23:10ean, San 
Juan ereserkia eskainiko dute 
eta ikurrinaren igotzea izango 
da, Goikobalu abesbatzako kideak 
udaletxeko balkoian izango di-
rela. Iaz, elkarteak eta bertako 
abesbatza txikiak 30 eta 25 urte 
bete zituzten, hurrenez hurren. 

Txosna batzordearen pregoia
Bertako partaideak ez dira gel-
di geratzen diren horietakoak, 
eta, urtero legez, pregoia iraku-
rriz eta txupinazoa botatzen 
hasiko dituzte jaiak: 

"Jaiei hasiera ematen dien 
txupinazoa eta pregoia izango 
ditugu 23 goizean. Jaiak ohi 
bezala ospatu ezinak ez du esan 
nahi giro berezia eman ezin 
diegunik egun horiei; beraz, guk 
ere, urtero bezala, pregoiarekin 
hasiko ditugu jaiak. Aurten 
txosnagunerik egongo ez denez, 
Santa Barbaran izango dugu 
hitzordua, eguerdiko hamabietan. 
Lagun zein senitartekoekin ber-
taratzeko gonbidapena egiten 
dizuegu. Azkenik, segurtasun 
eta babes neurriek baimentzen 
duten neurrian, jaiak ospatzera 
eta jaiez gozatzera bultzatu nahi 
ditugu arrasatearrak. Txosna-
gunerik gabeko urtea izango 
den arren, ez dadila aitzakia 
izan egun hauetan zerbait bere-
zia ez egiteko".

Presoen manifestazioa, 26an
Aurreko urteetan 25ean egin 
arren, aurten 26rako deitu du 
Arrasateko Sarek; 19:00etan 
abiatuko da, Seber Altube pla-
zatik. Txosna Batzordeak bat 
egin du deialdiarekin: "Josuren 
eta Unairen etxeratzea eskatze-
ko egin izan dugu urtez urte; 
eta aurten ere ez gara isilik 
geratuko. Unairi eta Josuri gure 
babesa helaraztea inoiz baino 
beharrezkoagoa izango da eta".

Eguzkilaruren kalejira, 25ean
Urterik urte haurren eguna izan 
da ekainaren 25a, eta Txatxili-
purdik ekintza sinbolikoa egin 
nahi izan du, haur eta gazteek 
zer gozatu izan dezaten. "Eguz-
kilaru Arrasateko kaleetan zehar 
ibiliko da, eta auzoz auzo pasa-
tuko da txatxilitar guztiokin 
batera eta haur eta nerabeei jai 
giroko poza ematera; eta Eguz-
kilaru pasatzean haurrak eta 
familiak mozorrotzera gonbida-
tuko ditugu", azaldu dute. Ka-
lejira 11:00etan hasiko da, Mu-
sakolan.

Bi meza
Viktoriano Etxabe apaizak esan 
du bi elizkizun egingo direla: 
23an, salbea, 19:00etan; eta 24an, 
12:00etan, meza nagusia. 

Bertso saioa
AEDk bertso saio bat egin  nahi 
izan du, baina Udalaren oniritzi 
faltagatik uztailean egitea az-
tertzen ari dira.

Hauek dira San Juan 
jaiekin lotuta Goiena 
telebistak eskainiko dituen 
saioen ordutegiak.

Ekainak 19, barikua
• 21:00 Hala Bazan saio 

berezia, 90eko 
hamarkadako San Juan 
jaiei buruz.

Ekainak 23, martitzena
• 21:30 San Juan jaietako 

protagonistekin 
ordubeteko saioa.

• 22:30 Kultur taldeek eta 
Udalak antolatutako 
ekitaldi sinbolikoa, 
zuzen-zuzenean. 

Ekainak 24, eguaztena
• 13:00 2016. urtean 

Arrasate Musikaleko 
kideek Monterronen 
egindako kontzertua, 
non, besteak beste, RIP 
taldearen kantak moldatu 
zituzten.

Ekainak 25, eguena
• 21:30 Hala Bazan saio 

berezia, 90eko 
hamarkadako San Juan 
jaiei buruz.

Telebistako 
saioen 
ordutegiak

Bergarako jaietan eta Oñatiko corpusetan egin bezala, Goiena 
telebistak saio bereziak prestatu ditu San Juan jaiekin lotuta. 
Aurtengoak ezohikoak izango dira; ekintza klasikoetako asko faltan 
igarriko dituzte herritarrek. San Juan jaien gosea asetzeko gogoz 
dauden horiek adi egon daitezela, Goiena telebistak lau saio berezi 
eskainiko ditu eta. Lehena, gaur emitituko den Hala Bazan saioa 
izango da. 90eko hamarkadetako irudi paregabeak eskaintzen 
dituen programak duela hiru hamarkadako jaiak nolakoak ziren 
erakutsiko du, bi saioren bidez: lehena gaur, 21:00etan, eta 
bigarrena ekainaren 25ean, 21:30ean.

Aurretik esan bezala, ekainaren 23ko ekintza sinbolikoa 
zuzen-zuzenean emitituko du Goiena telebistak, 22:30ean. Saioa, 
ordea, ordubete lehenago hasiko da, 21:30ean. Miren Arregi 
kazetariak aurkeztutako saiora San Juan jaien bueltan protagonista 
izan ohi direnak gonbidatu ditu GOIENAk, eta, besteak beste, 
Danborradako patroi Eva Romero arituko da esatari.

Lauko zerrenda osatzeko falta den saioa San Juan egunean 
izango da. Aurten, Arrasate Musikalek ez du urteroko kontzertua 
egingo. Hala, 13:00etan, Arrasate Musikalek 2016ko jaietan 
Monterronen eskainitako kontzertua ikusi ahalko da, non, besteak 
beste, RIP talde arrasatearraren doinuak jo zituzten.

Goiena telebistan, lau saio

1994ko entzierroa (Hala Bazan) . GOIENA
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Eneko Azurmendi aRRaSatE
San Juan bezperan, ekainaren 
23an, San Juanen figura udale-
txetik elizara eramaten dute, 
udal korporazioaren laguntza-
rekin, eta elizan salbea egiten 
diote; Hilarion Eslavaren salbea, 
hain zuzen. Gero, figura elizan 
uzten dute, eta ekainaren 24an, 
meza nagusiaren ostean, udale-
txera eramaten dute berriz, 
ohorezko aurreskua eta zortzikoa 
eginda. Urte osoan bi ekintza 
horietarako erabiltzen dute ba-
karrik San Juanen figura. Gai-
nontzeko egun guztietan Aldai 
gaineko biltegi batean gordeta 
edukitzen dute.

 "Gaur egun, indarra galtzen 
ari da, baina tradizionalki indar 
handia eduki du salbeak. Lehen, 
ezin izaten zen hutsik egin, arra-
satear sentimendu gorena zen", 
azaldu dute Jabier Bengoak eta 
Jose Angel Barrutiabengoak, 
Arrasate Zientzia Elkarteko ki-
deek. "Gu gazteak ginela, San 
Juan bezperan, 15:00etan kan-
paiak eta etxafuegoak izaten 
ziren, bonba japoniarrak egoten 
ziren geroago, buruhandi eta 
erraldoiak ondoren, eta gero, 
salbera joaten ginen. Elizatik 
irtetean, oraindik kalean egoten 
ziren buruhandiak eta erraldoiak. 
Gauean, San Juan sua izaten 
zen. Danborrada gerora etorri 
zen", gaineratu dute.

Bederatziurrenari dagokionez,  
lehen, ekainaren 16an hasten 
zuten, San Juan egunean bertan 
bukatzeko. Hala ere, 1925. urte 

inguruan, egun bat aurreratu 
zuten bederatziurrenaren hasie-
ra. Hala, ekainaren 15ean hasten 
da orain, eta San Juan bezperan 
bukatu, salbearekin.

1927an hil zen Prudencio Ba-
lerdi organo-jolea. Garai haietan, 
ez zegoen abesbatzarik, eta ba-
naka batzuek kantatzen zuten 
salbea; German Arenaza Sastre 
tenore ospetsuak, esaterako. 
Horrez gain, Jose Otxoa zen 
ahots baxua, Udal Bandako txis-
tulari ere bazena. Ahotsak mu-
gatuak izanik, Eskoriatzako 
Marianisten Abesbatza joaten 
zen Arrasatera.

San Juan eguneko meza na-
gusiari erreparatuta, bitxikeria 
moduan, Resurrecion Maria 
Azkuek esan zuen hainbat urtez, 
Joaquin Arin garai hartako pa-
rrokoaren gertuko laguna zen 
eta. Halaber, errepublika garaian 
zinegotzi karlistak eta naziona-
listak bakarrik joaten ziren meza 
nagusira.

1762an egin zuten figura
Jose Mari Uranga zenak udal 
artxibotik ateratako informa-
zioaren arabera, 1762. urtean, 
udaletxea bera eraiki berri ze-
goela, Arrasateko Udalak San 

San Juan egunean, ekainaren 24an, ohorezko aurreskua eta zortzikoa egiten diote figurari, udaletxe aurrean. GOIENA

San Juanen figurak 
herria ezagutu zuenekoa
1762an, arrasateko udalak San Juan "gorpuzteko" eskaria egin zion Juan Xabier 
araozkoari, eta Juan Munarrekoa eskultore elorriarrak zizelkatu zuen ekainaren 23ko 
salbeko protagonista den figura hori; tradizio handia daukan ekitaldia da salbea

LEHEN, EKAINAREN 
16AN HASTEN ZUTEN 
BEDERATZIURRENA; 
1925EAN, EGUN BAT 
AURRERATU ZUTEN
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Juanen figura enkargatu zion 
Juan Xabier Araozkoari. "Figu-
ra berak diseinatuko zuen, se-
guruenik, eta Juan Munarrekoa 
eskultore elorriarrari eskatu 
zion zizelkatzeko", azaldu dute 
AZEko kideek.

Faktura, erdizka ordainduta
Udal Artxiboko informazioak 
dioenez, 1766ko martxoaren 31n, 
lau urte geroago, 773 erreal ba-
karrik ordaindu zituen Arrasa-
teko Udalak, baina faktura 1.207 
errealekoa zen. "Hori dela eta, 
falta zen dirua erreklamatu zion 
Udalari, eta ondorengo puntuak 
jasotzen zituen erreklamazio 
horrek", azaldu du Barrutiaben-
goak: "Udalak 550 erreal zor zion 
Antonio Ximenezi, figura mar-
gotzeagatik; 508 erreal, Juan 
Munarrekoa Elorrioko eskulto-
reari, figura hau idulkiekin, 
diadema batekin eta burdinazko 
iltze batekin egiteagatik; 75 
erreal, Bizente Untzilakoa aro-
tzari, figura garraiatzeko egu-
rrengatik; 60 erreal, Mariano 
izeneko urreztatzaileari, irudia 
urreztatzeagatik; 8 erreal, Fran-
tzisko Arexolakoari, bi iltzega-
tik eta 6 erreal, San Juanen fi-
gura Elorriotik Arrasatera 
ekartzeagatik. Hala ere, ez da 
jakin gerora ordainketa osoa 
egin ote zuen Udalak.

Urangak jasotako txostenak 
dioenez, 1762. urteko San Juan 
jaietarako egin zuten San Juanen 
figura. "Beraz, ondorioztatu dai-
teke urte hartan hasi zirela 

salbea egiten ere. Ezin dezakegu 
baieztatu, ez daukagu informa-
zio zehatzik, baina izan daiteke. 
Udal Artxiboan informazio gehia-
go egongo da, seguruenik, baina 
koronabirusaren aurkako pro-
tokoloa dela-eta ezin izan dugu 
informazio hori eskuratu".

1762tik hona, ia urtero egin 
izan dute salbea. "Kontu erlijio-
so hauek oso eten gutxi izan 
dituzte historikoki", diote. Ha-
lere, bada salbuespen bat. "Erre-
publika garaian, esaterako, 
1933an, 1934an eta 1935ean, ofi-
zialki ez zen salberik egon; hau 
da, programan ez dago salberik, 
nahiz eta egingo zuten, segurue-
nik. 1936an, berriro ere agertzen 
da jaietako programan".

Krabelin gorrien sinbolismoa
XX. mende hasieran, antza, kra-
belin gorriak ziren Arrasateko 
San Juan jaien sinbolismoa. 
"Nire osabak [Jose Mari Uranga]
bere gazte garaietako anekdota 
asko jasota ditu, 1910-1920 urte 
bitarte hartakoak. Horietako 
bat da, adibidez, San Juan jaie-
tan arrasatearrek ohitura han-
dia zutela papar-hegalean kra-
belin gorrin bat jartzeko. Doto-
re janzten ziren, eta krabelin 

gorria jarrita ateratzen ziren 
kalera. Hori zen jaietako bereiz-
garri nagusietako bat", azaldu 
du Barrutiabengoak.

Jaietako beste zenbait istorio
Horrez gain, Arrasate Zientzia 
Elkarteko kideek azaldu dutenez, 
eta Urangak jasotako informa-
zioan oinarrituta, jaietako gas-
tu guztiak zehatz-mehatz apun-
tatu izan dituzte beti: "Gasteiz-
tik etortzen ziren musikariena, 
Nafarroatik ekartzen zituzten 
zezenena, banderilleroei zenbat 
ordaintzen zieten, plazako ateak 
zabaltzen zituenari zenbat or-
daintzen zieten. Detaile askore-
kin dago jasota informazio hori". 

Dokumentua eskuan, San Juan 
jaiei lotutako hainbat kontu 

izendatu ditu Barrutiabengoak; 
gehienak, zezenketei lotutakoak: 
"1587. urtean, adibidez, San Juan 
bezperarako eta egunerako ber-
tarako, dantzariak eta poetak 
ekarri zituzten Arrasatera, eta 
poeta Arrazolakoa zen; 1617an, 
Madalenako errebalean zezen-
ketak egin zituzten; 1624an, 
Gasteizko musikariak ekarri 
zituzten Arrasatera; 1631an, pla-
zan jartzen zituzten taulak eta 
hesiak gero Madalenako ospita-
lean gordetzen zituzten; 1634an, 
hesi bat jarri zuten udaletxearen 
inguruan, zezenketak egiteko; 
1638an, 180 erreal ordaindu ziz-
kien Udalak torero eta banderi-
lleroei; 1640an, San Juan egunean, 
zezenketa egin zuten; 1735an, 
1.500 erreal ordaindu zizkien 
Udalak Jose Maria Galarza, Jose 
Migel Galarza eta Domingo Ig-
nacio Okendokoari, Nafarroan 
txahalak eros zitzaten; 1682an, 
pilotalekuan egin zuten zezen-
keta; 1777an, kontzeju berriaren 
eta Erdiko kaleko galtzada-ha-
rrizko zolaren inaugurazioa zela 
eta, 14 zezen atera zituzten pla-
zara. "Ikusten duzuen moduan, 
zezenketek indar handia eduki 
izan dute historian zehar Arra-
saten", azpimarratu du Bengoak.

Modu horretan, 1766an, uda-
letxea inauguratu zuten urtean, 
Heriotz zezenak izenpean jaie-
tako ekintzarik garrantzitsue-
netako bat izan zen herriko 
plazan egin zuten zezenketa. 
Gainera, 1886an, zezen-plaza bat 
inauguratu zuten Arrasaten, 
"kanpoaldean", Madalenako 
errebalaren bukaeran. Ez zuen 
askorik iraun, eta 1911n eraitsi 
zuten, 26 urte geroago.

Gerora, zezenketak hainbat 
urtez geratu izan dira bertan 
behera sanjuanetan eguraldia-
gatik, eta 1897an, esaterako, 
"publiko faltaren beldurrez", 
antolatu ere ez zuten egin –ikus 
40. eta 41. orriak–.

San Juan sua eta makala
Beste kontu "interesgarri" bat, 
Barrutiabengoaren esanetan, 
hauxe da: "San Juan bezperan, 
suak pizten zituzten baserrien 
aurrean, eta jendeak suaren 
gainetik salto egiten zuen, horrek 
gaixotzeko arriskua kentzen 
zuelakoan. Hainbat gazte erre-
kara jaisten ziren, zuhaitza 
mozten zuten, eta hurrengo egu-
nean plazan jartzen zuten enbo-
rra, erabat zurituta. Puntan 
barazkiak jartzen zituzten, Arra-
sateko banderarekin. Gazteek 
gora igotzeko saiakera egiten 
zuten, baina oso zaila zen gorai-
no igotzea. Halere, gogoratzen 
dut mutil gazte batek lortu zue-
la, gu txikiak ginela. Udalak 
saria ematen zion lortzen zue-
nari", gaineratu du.

1726. URTEAN, JUAN 
MUNARREKOA 
ESKULTOREAK 
ZIZELKATU ZUEN SAN 
JUANEN FIGURA

KRABELIN GORRIAK 
SAN JUAN JAIEN 
SINBOLISMO 
NAGUSIETAKO BAT 
ZIREN XX. MENDEAN

San Juanen figura. GOIENA
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Jokin Bereziartua aRRaSatE
35 urte bete dira aurten erral-
doiak jira eta bira hasi zirene-
tik, 1985ean sortu zen-eta Arra-
sateko Erraldoi eta Kilikien 
Konpartsa. Sanjuanak ez daude 
ulertzerik konpartsaren parte 
hartzerik barik, eta halaxe izan-
go da: aurten ez dira kalera 
irtengo, eta San Juan jaiak ez 
dira ospatuko.

"Erabat" gelditzea eragin die 
COVID-19ak eragindako alarma 
egoerak, konpartsaren sortzai-
leen artean dagoen Joserra 
Perezek dioenez: "Aratusteetan 
irten ginen azkenengoz, alarma 
egoera ezarri baino egun gutxi 
batzuk lehenago. Ordutik, ezin 
izan dugu entseatu ere egin". 
San Juan bezpera ekitaldian ez 
dira egongo: "Herriko Plazako 
ekintza sinbolikoan ez dugu 
parte hartuko, ez dugu ikusten 
konpartsako kide bi hor egotea, 
erraldoiak atera barik. Talde 
osoa egongo bagina, akaso... 
baina jendea pilatzea eragingo 
luke. Bideo txiki bat grabatze-
ko asmoa badugu, Goiena tele-
bistan zuzenean emango duzuen 
saio berezian eskaintzeko", 
aurreratu du Perezek.   

Lehen irteera, 1985eko jaietan
35. urteurreneko ospakizunek 
"bereziak" izan behar zuten, 
baina "ahal denerako" utzi behar-
ko dituzte. Hori bai, 1985eko 
sanjuanetan egin zuten lehen 
irteera, eta irteera hartako ki-
deetako bat izan zen Joserra 
Perezek aitortu du memoria 
egin behar duela ezer gogora-
tzeko: "Lehenengoz irten ginen 
talde hartatik bi lagun bakarrik 
geratzen gara gaur egun kon-
partsa barruan. Aspaldiko kon-
tua da dagoeneko. Orduan gu 
ere umeak ginen, eta sekulako 
ilusioarekin abiatu ginen. Ha-
sieratik harrapatu gaituen kon-
tua izan da, eta 35 urte iraun 
izana bada esanguratsua". 

Helduak erakartzeko arazoak
Hori bai, partaide kopuruari 
dagokionez gorabeherak izan 
dituzte eta taldea desagertzeko 
arriskuan ere egon da urte ba-
tzuetan: "Gorabehera asko eta 
handiak izan ditugu, baina 
oraindik hemen jarraitzen dugu. 
Belaunaldi berriei esker erral-
doi txikiak eta ertainak dantzan 
jartzeko kopuru itxurosoa dugu, 
baina helduekin kili-kolo aritzen 

Konpartsa osatzen duten erraldoi eta kiliki guztiak, 2015eko San Juan jaietan. GOIENA

1985eko sanjuanetako 
lehen irteeraren ondoren, 
konpartsa ez da aterako  
arrasateko Erraldoi eta kilikien konpartsak 35 urte bete dituen urtean suspenditu 
ditu sanjuanak CoViD-19ak; umeek ematen diete pena handiena: "Eurek disfrutatzen 
dute gehien erraldoiei begira edota kilikietatik ihesi; eutsi dezatela, itzuliko gara eta"
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gara. Aratusteetan, esaterako, 
helduak ez ginen kalera irten 
jende gutxi zegoelako, eta er-
tainak bakarrik irten ziren. 
Beti behar da jendea; hobe da 
50 lagun izatea 20 izatea baino, 
lanak askoz arinagoak izaten 
direlako".   

Hazten joan den familia
Gaur egun, hamabi erraldoik, 
zortzi kilikik eta lau zaldikok 
osatzen dute Arrasateko familia. 
Lau erraldoirekin hasi zen fa-
milia, 1448ko Arrasateren erre-
keta eragin zuten buruzagi 
oinaztarrak eta ganboatarrak 
oinarri hartuta: Gomez Gonza-
lez de Butron eta Elvira Sanchez 
De Leiba; eta Martin Bañez de 
Artazubiaga eta Sancha Otxoa 
de Ozaeta Marzana. 

Urte luzez bi bikote horiek 
izan ziren erraldoien familiako 
protagonistak; hain zuzen ere, 
haien tamaina txikiko imitazioak 
izan ziren familiako kide berriak, 
umeei begira sortuak. Ondoren 
etorri ziren pertsonaia mitolo-
gikoen erraldoiak, ume nagu-
sienei begirako erraldoi ertai-
nak: Errementaria, Mari, Ba-
sajauna eta Lamina. 

Inkisidorea, ospe handiko kilikia
Erraldoiak ez dira erraldoi in-
guruan kilikiak bueltaka izan 
barik. Kilikien artean urte luzez 
inkisidoreak ospe handia izan 
zuela ere gogoratzen du Perezek, 
bereziki umeen artean izua za-
baltzen zuelako. Inkisidoreaz 
gain, indianoa, baserritarra, 
errementaria eta bi piratak –ur-
dina eta berdea– aritu izan dira, 
besteak beste, umeen atzetik 
korrika ipurdia berotu guran. 
Azkarrenak, hori bai, zaldikoak 
izan dira historikoki, pisu alde-
tik arinen doazenak izateagatik.   

15 kilo gutxiago 2013a ezkero 
Erraldoi zaharrenek gazte ja-
rraitzen dute, 1985erako egin 
zirenen itxura berbera dute-eta 
gaur egun. Hori bai, barrutik 
izan dute aldaketarik, Perezek 
gogoratu duenez. 2013an, pisua 
"nabarmen" arindu zieten lau 
erraldoi zaharrenei: "Gainaldea 
aldatu genien, behealdea egu-
rrezkoa delako. Gainaldearen 
kopia batzuk egin ziren pisu 
txikiagorekin; 1985ean eginda-
koek 60 bat kilo pisatzen zuten, 
eta 2013an 45 bat kilotan gera-
tu ziren. Duela 35 urte, kapa 
sendoagoa jartzen zitzaien, eta 
orain, kapa fintxo batekin indar 
bera egiten da eta pisua asko 
jaisten da". Konpartsako kideek 
asko eskertu dute erraldoi pi-
sutsuenak arinagoak izatea, 
baita kide berriak konpartsa 
erakartzeko orduan ere. 

Izan ere, Perezek berriro az-
pimarratu nahi izan du konpar-
tsarekin kolaboratu nahi duen 
pertsona orok ateak "parez pare" 
dituela zabalik: "35 urte bete 
ditugu, eta beste horrenbeste 
bete ahal izateko boluntarioen 
lana ezinbestekoa izango da au-
rrerantzean ere". 

Konpartsako helduek argi dute umeak direla "kaltetu handienak", eta 
haiengatik sentitzen dute pena handiena: "Konpartsako umeak izan 
edo egiten ditugun irteeretan hurbiltzen zaizkigunak izan, eurek 
disfrutatzen dute gehien erraldoiei begira edota kilikien aurretik ihesi. 
Umeak dira gure atzetik datozenak, eta umeen atzetik datoz 
gurasoak". Konfinamenduak gehien kaltetu dituenak izan direla "argi" 
du Perezek, eta, ume horietako askorengan erraldoi eta kilikien 
konpartsa oso maitatua dela jakinda, ziurtagiri berezi bat atera dute, 
izan duten jarrera txalotzeko. "Esan nahiko nieke eusteko, hemendik 
ere irtengo garela eta konpartsak aurrera egingo duela. Ea 
lehenbailehen irteten garen ataka honetatik", gaineratu du Perezek. 

Ziurtagiria, "kaltetu handienentzat"

Alarma egoeran umeendako atera duten ziurtagiria. ERRALDOI ETA KILIKIEN KONPARTSA

"BI LAGUN GERATZEN 
GARA 1985EKO LEHEN 
IRTEERA HARTATIK"

"BETI BEHAR DA 
JENDEA, LANAK 
ARINAGOAK IZATEKO"

"PENA EMATEN DIGU 
UMEENGATIK, EUREK 
BIZI DUTE GEHIEN"
JoSERRa PEREz, SoRtzaiLEEtako bat
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Aitor Agiriano aRRaSatE
Urteko egunik luzeena da San 
Juan bezpera eguna, sua piztu 
eta txarrak bertara botata ospa-
tu ohi da egun hori. Aurten, 
ezohiko moduan bada ere, mun-
du osoko eta Euskal Herriko 
hainbat herri eta auzotan ospa-
tuko da kristautasuna ezarri 
baino lehenagoko udako solsti-
zioari lotutako festa eguna.

Gau horri lotuta dauden ohi-
tura eta sinismenak mendeetan 
zehar mantendu dira Euskal 
Herrian: baserri zein etxeetako  
sarrera zein balkoietan, lizar 
edo haritz adarrak jartzen ziren, 
etxea babestuta mantentzeko 
asmoz. Eta, horretaz gain, eza-
gunago dugun herriko plazan 
landare bat landatzeko ohitura 
ere bada nekazariendako adie-
razgarri den ekintza.

Hala, tradizio horri eutsiz, 
kolore biziz janzten dute San 
Juan bezpera eguna Arrasateko 
gazteek: jaiei hasiera emateko, 
makalaren igoera egiten dute 
urtero.

Aurten, baina, ez da kolore 
biziko olaturik egongo kaleetan 
barrena, bizitzen ari garen ezohi-
ko egoerak ekarriko du-eta, 

azken urte hauetan guztietan ez 
bezala, Herriko Plazan protago-
nista izaten den San Jaun arbo-
larik ez egotea.

Tradizioa eta erronka 
Hasieran, garabiak igotzen zuen 
makala bezpera egunez. Orain 
38-40 urte dela, baina, Jose Luis 
Etxeberria Porru-k erronka bota 
zien bere lankide eta gertukoei: 
"Aretxabaletan eskuz igotzen 
dute, eta guk ez dugu horreta-
rako potrorik edo? Zergatik ez?". 
Horrela bueltatu ziren arrasa-
tearrak eskuz makalaren igoe-
ra egiteko ohitura berreskura-
tzera: "Erronka horri aurre 
hartu eta, nahi izanez gero,  
lankideek eskuz igoera egin 
ahal izateko antolatze lanak 
egiteko eskatu zidaten. Eta, hala 
izan zen. Anaia, gertukoak, la-
gunak... taldetxo bat batu ginen 
eta ekimena gauzatzeko beha-
rrezkoak martxan jarri geni-
tuen", dio plazaren erdigunean 
makalaren altxatzea hainbat 
urtez gidatu duen Porru-k.

Ez da egun bakarreko kontua, 
hilabete lehenago hasi ohi dira 
makalaren igoera egin ahal 
izateko prestatze lanak. Lehen 

Arrasateko gazteak iaz makala jasotzen. GOIENA

Makalaren igoerarik 
gabeko bezpera eguna
Solstizioari lotutako festa egunak kolore tristea izango du aurten, ohitura den 
tradizioak kale egingo du-eta San Juan bezpera egunean. Hala, herriko gazteek ez 
dute plazaren erdian jaietako ikur den makalaren igoerarik egingo
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pausoa makalaren hautaketa 
egitea da. Hala, azken 30 urtee-
tan, Elorregi inguruko lurretan 
bilaketa lanak eginda hartu 
izan dute plazan igoera egiteko 
txopoa. Azken aldietan, berriz,  
ez dute erraza izan aproposa 
den txopoa bertan bilatzea, al-
tuera dela, duen forma... eta 
inguruko beste leku batzuetara 
jo behar izan dute txopo edo 
gaur egun igoera egiterakoan 
erabiltzen den zuhaitz mota 
aproposaren bila. Ez baita ur-
tero txopoa igo.

Hordagotik igoera eskuz egi-
tera bueltatu ziren sasoian, adin 
nagusiagoko arrasatearrek gau-
zatzen zuten makalaren altxa-
tzea. Urteak pasa ahala, baina, 
bilakaera jasan du horrek eta 
herriko gazteek hartu dute jaie-
tako ikur den bezperako igoera 
egitearen ardura: "Gazteak dira 
sanjuanen etorkizuna eta hori 
irudikatzen du makalaren igoe-
rak", dio Ana Ugalde historia-
lariak. Hala, batxilergoko biga-
rren mailan diharduten herri-
ko gazteek izaten dute bezpera 
eguneko herri bazkaria antola-
tu eta makalaren igoera egite-
ko ardura. Hori bai, betiere, 

udaltzain taldeko kide baten 
laguntza alboan dutela.

Gora eta behera 
Ez da beti lehenengoan tinko 
zutik jarri makala. Hainbat ezus-
teko bizi izan dituzte mondra-
goetarrek.

Atzera begirada eginda, 2014. 
urtean, adibidez, kiosko aldera 
erori zen makala, eta, eroriko 
haren ondorioz, mokorra apur-
tu zuen herritar batek. Beste 
urte batean, udaletxe aldera 
erori zen, eta agintaldi hartako 
zinegotzi batek gertutik igarri 
zuen, aurpegian, zuhaitzaren 
arrama. 

Behin baino gehiagotan utzi 
izan ditu ikusleak tentsio eta 
arnasarik hartu gabe segundo 
batzuez makalak. Eta horietako 
une bat da plazan dagoen Kajoi 
tabernaren aldera erori zen ur-
tean herritarrek bizi izan zuten 
unea. Aldi hartan "txiripaz" li-
bratu zela dio Jose Luis Etxe-
berria Porru-k, herriko udaltzain 
buru izandakoak, bertan ikusle 
moduan karro batekin zegoen 
emakumea.

Makalak gora edo behera egin-
go duen jakiteko, datorren ur-

tera arte itxaron beharko da, 
oraingoz. 

Ospatzeko, bi ekitaldi 
Jaiak bertan behera gelditu di-
ren honetan, egoerara moldatu 
eta aurten ez  dute herriko gaz-
teek jaiei hasiera emateko egiten 
duten herri bazkaririk egingo; 
Ezta ohitura den jaietako kami-
setarik aterako ere, eta hain 
ezaguna den txopo-poteorik ere 
ez da izango kaleetan barrena 
txaranga doinuez lagunduta. 

Hala eta guztiz ere, San Juan 
jaiak kolorez zipriztintzeko bi 
ekimen prestatu dituzte  txosna 
batzordeko kideek: alde batetik,  
jaiei hasiera emateko, San Juan 
bezpera egunean urtero egiten 
duten pregoiaren irakurketa eta 
txupinazoa botako dute. Ekai-
naren 23an izango da hori, mar-
titzena, 12:00etan, Santa Barba-
ra parkean. 

Eta, bestetik, urteroko hitzor-
dua ere izaten den manifestazioa 
egingo dute. Orokorrean, ekai-
naren 25ean egin izan dute. 
Aurten, baina, ekainaren 26an, 
egubakoitza, egingo dute Sarek 
deitutako manifestazio deialdia-
rekin bat eginda.

JOSE LUIS  
ETXEBERRIA 'PORRU'
Pena handia ematen dit aurten 
ez delako makalaren igoerarik 
egingo. San Jaun jaietako ikur 
berezi eta garrantzitsua da 
niretzako. Batez ere, igoera 
egin aurreko hilabetean egiten  
genituen prestatze lanak. 
Bezpera, egun handia dena, 
berriz, egun txarrena izaten 
zen niretzako. Eguerdian hasi 
eta igoera egin artean 
urduritasuna zen nagusi nire 
barruan. Hasierako urteetan 
folklore ekitaldi handi bezala 
ospatzen zen eta ez zen batere 
erraza gazteak gidatzea. Azken 
urteetan, baina, zintzo eta 
arduratsu jokatu dute".

LIBE  
ARGOITIA
"Ikusle moduan bizi izan dut 
makalaren igoera gertutik, 
plazan. Ezustekoren bat edo 
besteren lekuko ere izan naiz 
orain urte batzuk Kajoi taberna 
aldera erori zenean. Azken bi 
urteetan igoeran parte hartu dut 
lagunekin, eta pena handien 
ematen didana da aurten igoera 
egin ezin izanak. Egingo balitz, 
guri tokatuko litzaiguke-eta herri 
bazkaria antolatu eta makalaren 
igoera egitea. Beste modu 
batean ospatuko ditugu festa 
egunak: Santa Barbara parkean 
egingo den txupinazoan izango 
gara lagunak, eta kuadrillako 
bazkaria egingo dugu".

Makalik ezean, "pena"
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Jone Olabarria aRRaSatE
San Juan jairik ez da egongo 
aurten; ez, orain arte ezagutu 
diren modura, behintzat. Eta, 
hortaz, festa horiek iragartzeko 
kartelik ere ez da izango. San 
Juan jaiak eta egitaraua ezagu-
tzera emateko ezinbesteko ma-
terial dira baina jai egitaraua, 
kartelak, zapiak eta pegatinak, 
eta azken urteetan, hain zuzen, 
Arrasateko jaiak ilustratzeko 
irudia aukeratzeko lehiaketa 
antolatu du Udaleko Kultura 
Sailak. 

Azken bi urteetan garaile irten 
diren artista arrasatearrak bat 
etorri dira eta San Juan jaiak 
iragartzeko kartela egitea "oho-

rea" izan zela aitortu dute, ga-
raile atera ziren hainbat urte-
tako zenbait bizipenekin batera. 
Hain zuzen ere, horiek dira 
Leire Arregi, 2018ko irabazlea, 
eta Itsaso Diego, 2019ko disei-
nuaren egilea. Biek ala biek 
eskuratu zuten 750 euroko saria 
garaile irten ziren urte hartako 
edizioan.

Jaietako elementuak ardatz 
Iazko kasuan, hamaika lan aur-
keztu ziren lehiaketara, eta San 
Juanak goian behean izeneko 
Itsaso Diego arrasatearraren 
lana aukeratu zuen epaimahaiak 
irabazle. Diseinu Grafikoko ikas-
ketak egin ditu arrasatearrak 

eta orain arte ilustrazioan eta 
argazkilaritzan aritu da Diego 
gaztea.

Aurretik ere bazuen esperien-
tzia eta ez zen lehen aldia hala-
ko lehiaketa batean parte hartzen 
zuena: "Kartelak egiteko proze-
sua oso librea delako  gustatzen 
zait halako lehiaketetan parte 
hartzea; honek esperimentatze-
ko eta teknika berriak ikasteko 
aukera ematen dit". Hala ere, 
ordutik hona ez du kartel lehia-
ketetan parte hartu.

Kanpoan zegoela, Txilen, ha-
rrapatu zuen Diego epaimahai-
kideen erabakiak. Aitortu due-
nez, ama bidali zuen lana aur-
keztera ere, eta garaile irten 2019. urteko San Juan jaietako kartela, bere egile Itsaso Diegoren eskuetan. J.O.

Jairik gabe ere, azken 
urteetako kartelak gogora
itsaso Diego eta Leire arregi arrasatear gazteak izan dira azken bi urteetan San Juan 
jaiak iragartzeko kartelaren egileak. irabazle irten ziren urte hartako oroitzapenak eta 
egindako diseinua gogora ekartzeaz gain, aurtengoa nola egingo luketen azaldu dute
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zeneko berria "ezustean" hartu 
zuela onartu du. Orduan irudi-
katu nahi zuenaz galdetuta, 
"ikuspuntu ezberdin bat" eskai-
ni nahi izan zuela aitortu du, 
aurretik eginda zeuden disei-
nuetatik apur bat aldenduz: 
"Arrasateko San Juan jaiak 
identifikatzen dituen erremen-
tari dantza eta dragoiak pizten 
duen sua elementu protagonis-
ta hartuta, beste urte batzuetan 
egin denetik aldendu eta espe-
rimentatzea erabaki nuen. Es-
zena goitik nola ikusiko zatekeen 
imajinatzen hasi nintzen, dan-
tzariek eramaten dituzten gona 
eta motiboekin".

Arrasatear izanda, "ohorea"
Arte Ederretan lizentziaduna 
da eta sorkuntza eta ilustrazioa 
dira Leire Arregiren espeziali-
tateak. 2018. urtean irten zen 
kartel lehiaketan garaile; ez zen 
lehenengo aldia kartelak eta 
ilustrazioak egiten zituena, bai-
na bai bere lanak lehiaketa ba-
tera aurkezten zituena. "Langa-
bezian nengoen orduan eta 
lehiaketaren berri izan nuenean 
parte hartzea erabaki nuen" dio. 
750 euroko saria, lanerako ma-

teriala erosteko erabili zuela 
aitortu du Arregik.

Egoera hartan, "ustekabean" 
eta "pozez" hartu zuen irabazle 
atera zela esan ziotenekoa. Urte 
hartako oroitzapenak bereziak 
direla aitortu du: "Ohore handia 
da zure lana herriko etxeetan 
eta kalean euskarri ezberdinetan 
ikustea".

Errementari dantza oinarri
Duela bi urte bete ziren 25 urte 
errementari dantza egiten hasi 
zenetik, eta, horren berririk ez 
bazuen ere, urteurren hark bere 
alde jokatu zuela aitortu du 
Arregik: "Arrasateren ikono 
nagusi den dragoia erabili nahi 
nuen; hori garbi nuen. Gero, 
udaletxea, errementari dantza 
eta San Juan suak dira marraz-
kian ageri diren beste elemen-
tuak". Lanerako ezaugarriei 
buruz galdetuta, dio lehenengo 
marrazkia eskuz egin eta, ostean, 
ordenagailuarekin koloreztatu 
zuela. 

Epaimahaiak 2018. urtean ga-
raile modura aukeratu zuen 
kartel hartaz gain, beste bat ere 
aurkeztu zuen Arregik 2018ko 
San Juan jaietako lehiaketara. 

Aurretik ere lehiaketetan parte 
hartutakoa da, baina San Juan 
jaietan eskuratu zuen lehenen-
goz saria. Gerora ere, 2019. urtean 
Emakume egunerako kartelaren 
diseinua ere egin zuen.

Aurtengoa, berezia
COVID-19 gaitzak eraginda ohi-
ko San Juan jaiak bertan behe-
ra geratu diren arren, azken 
urteetako kartel egileak bat 
etorri dira eta aitortu dute aur-
ten diseinu bat egin beharko 
balute ez luketela koronabiru-
saren gaia islatuko bertan, ezta 
erreferentziarik egin ere.

Diegok  azaldu duenez, jaiak 
egingo ez direnez, ez da pentsa-
tzen ere jarri nola egingo lukeen 
diseinua, baina aukera posibleak 
aztertu ditu: "Ez dut planteatu 
ere egin, baina jaiak urterik 
urte ere ez dira askorik aldatzen, 
eta, hortaz, ohiko elementu hain-
bat errepikatu egingo liratekee-
la uste dut: sua, txopoa...". Arre-
gik, aldiz, estilo "elegantea" 
bilatuko lukeela adierazi du: 
"Diseinua egiteko, elementuei 
ukitu klasiko eta elegantea eman-
go nieke, baina koronabirusik 
gabe".Leire Arregi, 2018. urteko kartelerako egindako diseinua erakusten. E.A.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Arrasaten txirrindularitza sus-
tatzeko lagun askoren lana behar 
izan da; belaunaldi ezberdinetan, 
gainera. Jose Mari Velez de 
Mendizabalek bere blogean ondo 
jasotzen du 1910ean San Juan 
jaietan Arrasaten antolatu zuten 
lasterketa. Idatziz jasota dagoen 
lehen erreferentzia urte hartakoa 
da. Sociedad Sport taldeak an-
tolatu zuen lasterketa, eta, ur-
teetara, Club Ciclista Mondra-
gones-ek hartu zuen erreleboa. 
Hala, 20 urtez (1972-1992) berta-
ko presidente izan zen Jon An-
der Juldain (Arrasate, 1954).
Gazte izendatu zintuzten txirrindu-
lari klubeko presidente... 

Oso gazte; 18 urte izango nituen. 
16 urterekin hasi nintzen klu-
bean laguntzen, Pepe Jimenez 
ziklismo epailea zen, Jesus 
Etxebarria, Jose Inazio Zaitegi... 
Klubean zeuden beteranoak 
ziren horiek, eta ni ziklismo-
zale amorratua nintzen. Hala, 
eurei laguntzen hasi, eta bi 
urtera presidente izendatu nin-
duten. Klubean erreleboa behar 
zela esan zidaten, jende gaztea 
behar zela. Bada, hurrengo ur-
tean euren laguntza izan nuen, 
baina gero, ardura guztiarekin 
geratu nintzen.
Eta hor bidelagun onak izan zenituen. 
Zalantza barik. Pentsa dezakezun 
moduan, 20 urtez hor egoteko, 
derrigor izan nituen lagun onak 
ondoan, jende langilea. Niri 
aurpegia ematea tokatzen zitzai-
dan, presidentea nintzelako, 
baina lantalde oso ona izan nuen 
ondoan. Bereziki gogoan ditut 
iaz hil zen Juan Luis Gorroño 
eta Julio Isazelaia Americano. 
Ez dira bakarrak, baina eurak 
gabe ez nuen ezer egingo.
20 urte asko dira; 2003an esan 
zenuten agur. 
Bai; hordagoa bota genuen esa-
nez inork erreleborik hartzen 

ez bazuen kluba desagertu egin-
go zela. Eta, zorionez, hor azal-
du ziren Jorge Markiegi, Joseba 
Etxagibel, Adolfo Ruiz de Austri, 
Rafa Etxabe eta konpainia. Klu-
bari izena aldatu zioten, Arra-
sateko Txirrindulari Elkartea 
(ATE), eta, besteak beste, ama-
teur mailan taldea sortu zuten. 
Beste bultzada bat eman zioten 
herriko txirrindularitzari.
Zuen garaian, denetariko bizipenak 
izango zenituzten... 
Pentsa... Klubeko presidente 
izendatu eta berehala, soldadu-
tza egitera joan behar izan nuen, 
Valentziara. Eta sanjuanetan 
baimen bereziarekin etorri ahal 
izateko idatzia bidali zuten klu-
beko lagunek kuartelera, Uda-
laren sinadura eta guzti. Tal-
deko presidentea nintzela eta 
ezinbestekoa zela ni Arrasatera 
etortzea lasterketa antolatu ahal 
izateko... Teniente koronela 
etorri zitzaidan galdezka ea 
lasterketa horren garrantzitsua 
zen, eta nik baietz, noski [Ba-
rreak]. Kontua da azkenean 
baimena eman zidatela Arra-
satera etortzeko, eta 21 egun 
egin nituen hemen. Trukean, 
Valentziako kuartelean ziklo-Jon Ander Juldain. X.U.

"Perico Delgadok detaile 
polita izan zuen gurekin"
JON ANDER JULDAIN CLub CiCLiSta MoNDRagoNES kLubEko PRESiDENtE oHia
Sanjuanetako jai egitaraurik ez dagoen honetan, egongo da ziklismo lasterketa faltan 
igarriko duenik. 2003an antolatu zuten azkenekoz; 75. edizioa izan zen



SANJUANAK 2020 ARRASATEN      35
                        

GOIENA ALDIZKARIA  2020-06-19  Egubakoitza

kros lasterketa antolatu behar 
izan nuen [Barreak].
Sanjuanetako edizio ia guztiak 
amateur mailako lasterketak izan 
ziren. 
Bai; orduan ez zeuden Lehen-
dakari Txapelketa, Euskalduna 
Torneoa... Aficionados de prime-
ra zen kategoriaren izena, eta 
ziklista handiak pasa ziren Arra-
satetik. Gure arazoa zen sanjua-
netan lasterketa asko pilatzen 
zirela: Tolosan, Hernanin, egun 
gutxira Irunen... Eta gurea guz-
tien erdian geratzen zen. Hala, 
ziklistak beste herri batzuetako 

lasterketetara joaten ziren. Pen-
tsa, urte batean, hamaika txi-
rrindulari bakarrik azaldu ziren 
irteera puntura, denak talde 
berekoak, Tekakoak. 1980. urtea 
izango zen, gutxi gorabehera. 
Lasterketa antolatzeko lana har-
tu, babesleak bilatu... eta talde 
bakarra irteera puntuan. Paripé 
bat egin zuten proban, eta on-
doren, elkarrizketaren batean 
galantak bota nituen, zuzendarien 
kontra, federazioko ordezkarien 
kontra... [Barreak] Ez zuen ezer-
tarako balio izan. Hor jabetu 
ginen ziklistak erakartzeko bes-
teek baino sari hobeak eman 
behar genituela.
Espainiako Txapelketa ere ekarri 
zenuten Arrasatera. 
1986an izan zen, eta orduko 
zazpi milioi pezetako aurrekon-
tua izan genuen, ez da broma-
tako kontua. Egoera politikoa 
ere ez zen erraza; pentsa, Es-
painiako Txapelketa zer eta 
Arrasatera... Ezker abertzale-
koek ez zuten hori begi onez 
ikusi eta protesta ekitaldiak 
iragarri zituzten. Guk esaten 
geniena zen ziklismo-zaleak 
izanda Espainiako Txapelketa 
zela herrira ekar genezakeen 

lasterketa handiena. Azkenean, 
ondo irten zen dena. Hori izan 
zen Arrasatera ekarri ahal izan 
genuen lasterketa garrantzi-
tsuena.
Bide batez, nork irabazi zuen?
Tekako ziklista Alfonso Gutie-
rrezek irabazi zuen, eta Miguel 
Indurain bosgarren izan zen. 
Baina ez zen oso lasterketa po-
lita izan. Espainiako Txapelke-
ta erabiltzen zuten Munduko 
Txapelketa prestatzeko, eta ez 
ziguten mendaterik sartzen utzi. 
Ziklistek Arlaban baino ez zu-
ten igo. Baina egun hartako 
anekdotetako bat Periko Del-
gadok utzi zigun. Lasterketara 
etor zedin hartu-emanetan izan 
nintzen harekin; Suitzako Itzu-
lia irabazi berri zuen, eta, hala 
ere, emandako hitza bete zuen. 
Eskatu zidan gauza bakarra 
izan zen lo egiteko lekua guk 
hartzeko, eta Txirritako hosta-
lera bidali genuen. Bertako jabe 
Zabarteri esana nion logela ez 
kobratzeko Delgadori, guk or-
dainduko genuela. Baina Del-
gadok ordainduta utzi zuen 
kontua, esanda bazekiela ze 
garestia zen halako lasterketa 
bat antolatzea.

Arrasateko San Juan sariko 75 edizio antolatu ahal izan zituzten; 
Velez de Mendizabalek herriko txirrindularitza antolatuari buruz 
aurkitu duen lehen aipamen dokumentatua 1910ekoa da, Hots 
begi danbolinak blogean adierazi duen moduan. Horrek esan gura 
du Euskal Herriko eta estatuko lasterketa zaharrenetakoa izan zela 
Arrasatekoa, eta, normalean, jaietako bigarren egunean antolatzen 
zuten.  

Amateur mailako puntako ziklistak batzen ziren bertan, eta, 
besteak beste, Deskarga, Udana eta Gatzagako –birritan– 
mendateei egin behar izaten zieten aurre, ehun kilometro 
pasatxoko lasterketan. Goiko erretratua 2001eko sari banaketa 
ekitaldikoa da. Baque taldeko Iker Camaño sestaoarra izan zen 
onena, eta Aretxabaletako Asier Atxa bosgarren sailkatu zen. Ivan 
Velasco arrasatearra, berriz, herriko onena izan zen.

Baque taldeko Iker Camaño, 2001ean. 'ARRASATE PRESS'

San Juan sariko 75 edizio

"20 URTEAN OSO 
LAGUNTZAILE ONAK 
IZAN NITUEN"

"SARI ONAK EMATEN 
GENITUEN ZIKLISTAK 
ERAKARTZEKO"

"DELGADOK HITZA 
BETE ZUEN, SUITZATIK 
ETORRI ZEN"
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Oihana Elortza aRRaSatE
Sanjuanak ere ez dira ohiko 
modukoak izango aurten Arra-
saten. Ekitaldi sinboliko bat 
antolatu du Udalak bezperarako, 
baina jaiak ez dira bere horretan 
ospatuko, eta horrek "pena" eta 
"tristura" sortu die jaietan ak-
tibo izaten diren herriko eragi-
leei. Momentu berezi konkretu-
rik ez aipatu arren, "orokorrean 
egoten den giroa" igarriko du-
tela faltan diote gehienek, nahiz 

eta batek baino gehiagok esan 
errementari dantza ez ospatzeak 
ematen diela penarik handiena. 
Horrekin batera, baita kultura 
ekitaldirik ez egoteak ere.

Batzuek herritik kanpora joa-
teko aprobetxatuko dituzte jaiak, 
baina askok jaietan daudela 
gogora ekarriko dien zerbait 
egitekotan dira, "kuadrillakoekin 
bazkaria" bada ere. Egoerara 
egokitutako ekitaldiren bat edo 
beste ere antolatu dute eragileek.

ANIBAL 
CARMONA 
aRtgazki

Erdigunean bizi dira Anibal 
Carmona eta etxekoak, eta 
ekitaldi askotan parte 
hartzeko ohitura dute. 
Aurtengo ekitaldi txikia 
etxetik ikusiko dute eta 
jaiak kanpoan pasako 
dituzte, ziurrenik. 
"Argazkiak ateratzea, 
plazako musika eta 
kuadrillakoekin poteatzea 
igarriko dut faltan!".

IZASKUN 
BALANZATEGI 
goikobaLu

Bezperako salbean eta 
errekortadoreen saioan 
egon ohi dira Goikobaluko 
kideak urtero. Baita Eusko 
Labeleko pintxo banaketan 
ere. Aurten, bezperako 
ekitaldi sinbolikoan parte 
hartuko dute. "Egunez ez 
da musikarik, girorik, 
egongo kaleetan, eta pena 
ematen dit, faltan igarriko 
dut", dio Balanzategik.

JUAN LUIS 
ARKAUZ 
SuDC

Danborrada antolatzen du 
urtero SUDCek eta aurten 
ere joko dute, denbora 
gutxiz bada ere, 23an 
plazan egingo den 
ekitaldian. Zeuk iñ zeuk jan 
egitasmoan ere parte 
hartzen du Arkauzek 
kuadrillakoekin. Jaiak 
disfrutatzeko egunak direla 
uste du, eta pena du 
aurten ez dagoelako jairik. 

Jaietan 
egoten den 
giroa igarriko 
dute faltan
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ENRIKE 
DOLARA 
gaitERoa

"Kale animazioa eta 
kontzertuak" izaten dira, 
gehienbat, gaiteroen lana 
jaietan. Aurtengo ekitaldian 
parte hartuko dute eta 
Karruena kuadrillarekin 
zerbait egingo dutela ziur 
da Dolara. "Umeendako 
erraldoiak ez dira egongo, 
eta herriko kultura ez 
kaleratzeak goibeldu 
egingo du kaleko giroa".

MARIA  
GARMENDIA 
SaNz atRakzioak

1947a ezkero datoz 
sanjuanetara scalextric-
arekin. Aurtengo egoera 
ezberdina da, martxoa 
ezkero daude lanik gabe, 
eta atrakzioak konpontzen 
eta txukuntzen dihardute 
berriz herriz herri ibiltzeko. 
"Umeek ematen didate 
pena handien, oraindik 
helduek baino muga 
gehiago dituzte".

IÑAKI  
BARRUTIA 
LoRE gaztEak

Bizpahiru ekitalditan 
hartzen du parte, 
normalean, Lore Gazteak 
dantza taldeak, baina 
aurtengo jaiak "tristeak" 
izango direla uste du Iñaki 
Barrutiak. Faltan igarriko 
du errementari dantza: 
"Uste dut herritar askori 
gustatzen zaion ekitaldia 
dela, eta pena ematen dit 
ez egiteak".

AED 
aRRaSatE EuSkaLDuN DEzaguN

Lelo lehiaketa eta bertso saioa antolatzen edo AEK-rekin batera 
Dragoi Jana prestatzen ibili ohi da, besteak beste, AED. Aurten, 
kide bakoitzak bere planak egingo ditu. "Udalaren jarrera itxia izan 
da. Bertso saioa berme guztiekin egiteko aukera ikusten genuen, 
baina ez da borondaterik egon", diote.
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EDORTA 
AIASTUI 
aRRaSatE MuSikaL

Arrasate Musikalen 
presentzia "esanguratsua" 
izaten da jaietan eta 
aurtengo jaiak 
"historikoak" izango direla 
diote: herrian jendea eta 
kultura ekitaldirik ez. 
Emanaldi horiek ez 
egoteak ematen dio pena 
Aiasturi, "San Juan 
kontzertua ezin 
eskaintzea", bereziki.

IGOR  
HERRARTE 
tXiStuLaRi taLDEa

Ekitaldi askotan hartzen 
dute parte Arrasateko 
txistulariek. Aurtengoan 
ere han izango dira, eta 
eurek beste zerbait 
antolatzeko asmoa ere 
badute, euren jardunaren 
"mugarri nagusia" dira-eta 
jaiak. "Une berezi bat 
baino, giro orokorra izango 
da faltan botako duguna", 
dio Herrartek.

KIKE 
DAPENA 
ttakuN tXaLaPaRta ELk.

Txalaparta hotsak entzun 
ohi dira errementari 
dantzaren hasieran. 
Aurtengoa ezohikoa izango 
da eta jairik ez da egongo, 
eta urteroko ekitaldi asko 
ez direlako egingo pena du 
Dapenak: "Baina jendeak 
badu gogoa ateratzeko, eta 
uste dut jai giro hori, modu 
batera edo bestera, 
nabarituko dela kaleetan".

TXOSNA BATZORDEA 

"Jai eredu alternatibo bat" eskaintzen die Txosna Batzordeak 
herritarrei urtero. "Aurtengo jaiak bereziak dira eta alternatiba 
desberdinak aurrera ateratzen saiatu garen, Udalak ez digu utzi. 
Umorez jokatuko dugu. Pena ematen digu aurten ezingo dugula 
asko eskaini, eta hemengo giro polita botako dugu faltan".
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JOSE 
RIVIERE 
abaRoa

80 urtetiko gorako 
herritarrak omentzen ditu 
urteko Udalak eta luntxa 
eskaini Abaroan. Aurten ez 
da ekitaldi hori egingo. 
"Ezta kontzerturik ere, ez 
zezenik... jai arraroak 
izango dira", dio Rivierek. 
"Batzuk kanpora joateko 
aprobetxatuko dute agian, 
nahiz eta kontuz ibili 
beharra dagoen".

MAIDER  
AZKARRAGA-URIZAR 
tRikiti ESkoLa

Aurten ezingo dituzte ohiko 
ekitaldirik egin Arrasateko 
Trikiti eskolakoek "Nik 
jaiek duten izaera bera 
botako dut faltan. Penarik 
handiena kulturgintzak eta 
herrigintzak izango duten 
galerak ematen dit. Kultur 
talde askorendako plaza 
izaten dira San Juan jaiak, 
eta herrigintzarendako diru 
iturria ere bai".

LEIRE 
IRIA 
aRRoStaitz

Errementeri dantza aurten 
ez egiteak pena ematen 
dio Iriari, "jaietako ekitaldi 
esanguratsuena, agian". 
Arrostaitzeko dantzariek, 
baina, San Juan bezperako 
ekitaldian parte hartzeaz 
gain, San Juan Zortzikoa 
dantza grabatu dute eta 
muntaia egin, gero 
herritarren artean 
zabaltzeko asmotan.

EGUZKILARU 
tXatXiLiPuRDi

Ekainaren 25ean ateratzen da Eguzkilaru tailer eta ikuskizun 
ezberdinak eginez ume eta gaztetxoekin. Aurtengo ekitalditik 
kanpo gelditu da, "eta minduta gaude, uste dugulako badugula 
indarra egoteko eta aparte utzi gaituztela". Baina 25ean kalera 
aterako da Eguzkilaru, kalejira musikatua eginez kalez kale.
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Arantzazu Ezkibel Galdos aRRaSatE
Sokamuturra eta ondoren zezen-
plazan egiten den ikuskizuna 
ohiko bilakatu dira San Juan 
jaietan. Zezenek badute nolabai-
teko indarra herritarrak era-
kartzeko; eta, izan goizean goiz 
jaikita, edo gaupasa eginda, 
herritar asko izaten dira zezen-
plazara joaten direnak.

Zezenak eta festak, baina, ez 
dira gaur egungo binomio. Ana 
Isabel Ugalde historialariak Ze-
zen festak Arrasaten (XVI-XX. 
mendeak) liburuan azaltzen du 

XVI. mendean hasi zirela zeze-
nak eta jaia elkarri lotuta aipa-
tzen dokumentuetan. Ordutik 
hona izandako bilakaera handia 
da. Iraganean, edozein ospakizun 
garrantzitsutan agertzen ziren 
zezenak; egun, San Juan jaieta-
ko egitaraura mugatuta daude. 

Jaiegunak ospatzeko 
Ospakizunen aitzakian egiten 
zituzten zezen festak: bai ospa-
kizun erlijiosoak eta baita mo-
narkiari lotutako ospakizunak 
ere –1527an, esaterako, zezenke-

tak egin ziren Mondragoen, 
Felipe II.a jaio zelako–.

1767ko irailean, esaterako, 
errege bidearen obrak amaitzea-
gatik egin zituzten zezenketak, 
12 zezen toreatzeko; urtebete 
lehenago, udaletxearen inaugu-
razioan, zezenak hil zituzten; 
Gorpuzti jaietan, Aratusteetan... 
egiten zituzten zezen festak.

Historian zehar zezenketak 
desiratuak, onartuak, gaitze-
tsiak... izan dira. Mendeetan 
zehar ez dira falta izan debeku-
rako joera erakutsi duten xeda-

penak. Moralitatean, begirunean 
eta segurtasunean oinarritutako 
xedapenak izan dira horiek.

Sustatzailea: Udala eta pribatua
Zezenketak antolatzeaz Udala 
arduratzen zen. Ugalderen libu-
ruan irakur daitekeenez, 1680ko 
datuek erakusten dute Udalak 
herriko okela hornitzaile lan-
postua enkantera ateratzen zue-
la, eta irabazlearen ardura iza-
ten zela festetarako zezen bat 
ziurtatzea. Udalaren sustapena 
izatetik sustapen pribatua izatear 

pasa ziren urte gutxi batzuen 
buruan.

1885eko irailean, Ricardi Añi-
barrok, Arrasateko Zezenzale 
elkarteko presidenteak, idatzi 
bat igorri zion Udalari: zezen-
plaza bat eraikitzeko asmoa 
azaltzen zuen gutunean. Zezen-
ketak udal sustapena izatearen 
mugarria izan zen hori. 1886an 
inauguratu zuten zezen-plaza, 
eta, urte batzuetan negozio opa-
roa izan bazen ere, 1906tik au-
rrera gainbehera bizi izan zuen 
eta 1912ko San Pedro eguneko 

Ospakizunen aitzakian 
zezen festak egin izan 
dira Arrasaten, urteetan
ana isabel ugaldek idatzitako liburuan irakur daitekeenez, XVi. mendean zezenketak 
egiten ziren arrasaten, hainbat jaiegunetan; gaur egun, sanjuanetan bakarrik egiten 
dira zezen festak. aurten, baina, ez dute zezen-plazarik muntatuko 1954koa "zezenketa historikoa" izan zen. JOSE MARIA LASAGABASTER
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zezenketaren ostean eraitsi egin 
zuten plaza.

Azkeneko hamarkadak 
Enpresa partikularrak ardura-
tzen ziren zezenketak antolatzeaz, 
baina kalerik kaleko zezena an-
tolatzeko ardura Udalarena zen: 
festa herrikoien sustatzaile zen 
Udala. Ohikoa izaten zen zeko-
rrak jaregitea eta sokamuturra-
ren bidez bazterrak alaitzea.

Hala, azkeneko hamarkadetan 
ere Udala ibili izan da bai en-
tzierroa eta baita errekorteen 

erakustaldia antolatzen ere. 
Bergarako Zezenak taldearen 
laguntza izaten du horretan. 
"Arrasateko plaza ikusgarria 
da. Zezen munduan ezaguna ez 
izateko, jende asko joaten da eta 
giro izugarria egoten da. Arra-
satekoa publiko beroa dela esan-
go nuke", dio Iñigo Almorza 
Bergarako Zezenak ganadutegi-
ko arduradunak.  

Bizi dugun osasun larrialdiak 
hala behartuta, aurten ez dira 
sanjuanetan izango: "Bergaran 
ez ginen egon eta Arrasaten eta 

Eskoriatzan ere ez gara egongo. 
Aurtengo uda horrela izango 
da, hego Euskal Herrian ez dugu 
ekitaldirik izango. Beharbada, 
iparralderago joateko aukera 
izango dugu". 

Nabarmendu nahi izan du 
euren egoera nahasia dela: "Kon-
tuan hartu behar da atzetik 
ditugula 200 animalia eta horiek 
mantendu egin behar direla urte 
guztian zehar". Kalte ekonomi-
koa "handia" dela dio, eta horri 
gehitu behar zaiola eurengan 
sortzen den egonezina. "Iazko 
urritik ezer fakturatu barik 
gaude, Durangoko jaien ostetik. 
Gure denboraldia maiatzean 
hasten da eta urrira arte egiten 
dugun lanarekin irauten dugu 
urtea", gaineratu du. Hori guz-
tia kontuan izanda ere, Almor-
za baikor dago: "Etorriko dira 
garai hobeak".

Egoera berezi honetan, beste 
era batera bada ere, zerbait an-
tolatu zitekeela uste du: "Kaleko 
entzierroan zaila da babes neu-
rriak hartzea, baina plaza ba-
rruan har daitezkeela uste dut. 
1.500 eserleku baldin badaude, 
mugatu eserleku kopurua 800era, 
adibidez".

Errekortadoreak, 2019ko sanjuanetan. GOIENA

Uluak Debagoiena Antiespezista taldea 2017ko udan hasi zen 
kontzientziak astintzen. Animalien eskubideen alde indibidualki 
lanean zebiltzan herritarrak elkartu, eta Aretxabaletan egin zuten 
lehenengo ekimena. Esperientzia txarra izan zen eta epaitegitan 
amaitu zuen. "Santamasetan izan ginen ondoren, eta 
sanjuanetarako erabaki genuen alternatiba bat eskaintzea. Ikusten 
genuen jendea joaten zela sokamuturrera parrandarekin 
jarraitzearren; hala, elektrotxaranga ipini genuen", dio Itsaso 
Alberdi taldekideak. Elektrotxarangak "izugarrizko arrakasta" izan 
zuela dio. Espezie guztien sufrimenduaren aurka daudela diote, 
baina bereziki animalien sufrimenduan zentratzen dira, "ahots 
gutxien dutenak" direlako. "Jaiak ospatzeko ez dago zertan 
animaliei sufrimendurik eragin", gaineratu du Alberdik.

Animalien eskubideen aldekoak

Debagoiena Talde Antiespezista 2018an zezen plaza aurrean. GOIENA



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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L.Z.L. ELgEta
Ekainaren 8an ireki zituen be-
rriro ere ateak Elgetako Egune-
ko Zentroak. COVID-19aren 
ondorioz itxita egon da ia hiru 
hilabetez eta berriz ere zabal-
tzeko kontingentzia-plan bat 
eskatu zuen Foru Aldundiak. 
Egoitzan zazpi lagunendako le-
kua dago, eta bost adinekorekin 
abiatu dute zerbitzua. Seigarren 
bat artatzeko Aldundiaren oni-
ritziaren zain daude; izan ere, 
erabiltzaile berriek beste epe-
muga batzuk bete behar izaten 
dituzte (Ikus 2. eta 3. orriak).

Haur eskola 
Haur eskola zerbitzua ere zaba-
lik dago, baina, orain arte, haur-
txorik gabe. Hezitzaileak lanean 
dira ekain hasieratik, eta aste 
honetako albistea da astelehe-
netik aurrera haurrekin haste-
ko baimena izango dutela. "Hala 
ere, beste baldintza batzuen 
artean, honako hauek helarazi 
dizkigute", adierazi dute haur 
eskolatik. "Soilik kontziliazio 
beharrak dituzten familientzat 
irekiko da zerbitzua, eta ikas-
turte honetarako ez da izen-
emate berririk onartuko".

Eguneko Zentroa eta haur 
eskola zerbitzua, zabalik
Langileen eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko, 
baldintza eta neurri bereziekin zabaldu dituzte ateak

Zikinkeria-poltsa batean batuta baina sailkatu gabe eta 
hezegunerako bide bazterrean utzi dute. Gogoratu beharra dago 
hondakinendako edukiontziak gunearen sarreran daudela? 

GOIENA

goRa Eta bEHERa

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

Zabor-poltsa Asentzio 
hezegunean

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Pandemia egoeragatik itxi zuten 
kiroldegia martxoan, eta aste 
honetan jarri ditu berriz ere 
erabilgarri frontoia eta squash 
kantxa Udalak. Astelehenean 
bertan gerturatu ziren lehen 
erabiltzaileak. Frontenisean 
jokatzeko ohitura duen laukote 
bat izan zen lehena, eta gustura 
hartu zuten frontoiaren irekie-
ra. "Hasteko gogoz geunden, eta 
gustura ibili ginen, baina ez 
dugu ulertzen zergatik ordaindu 
behar dugun, orain, lehen or-
dainpekoak ez ziren ordu tar-
teetan frontoia erabiltzeagatik", 
adierazi dute. "Ordaindu egin 
behar dugu, baina tabernakoak 
ez diren komunak, esaterako, 
ezin dira erabili, eta aldagelak 
ere ez. Bestetik, lehen, erabile-
ra libreko ordu asko zeuden, 
baina orain, bat ere ez, eta ez 
dakigu zergatik. Ordu tarte ho-
rietan, orain, ordaindu egin behar 
da, baina ez dauzkazu zerbitzu 
berak". Diote frontoia publikoa 
dela, eta ulertzen dutela txanda 
hartu behar izatea, baina ez 
zergatik ordaindu behar duten 
ordu libreen tartean frontoia 
erabiltzeagatik. "Argindarrik 
erabiltzen ez baduzu, Udalak ez 
du gasturik".

Erreserbarekin eta ordainduta 
Aurrez erreserba eginda eta 
Udalak ezarritako prezioa or-
dainduta erabil daitezke bai 
frontoia bai squash kantxa. Pre-
zioak dira frontoia 8 euro ordu-
ko argi barik, eta 16 euro ordu-
ko argiarekin. Squash kantxa, 
berriz, 4,50 euro da orduko. Iraitz 
Lazkano alkateak azaldu du 
erreserba egiteagatik ordaintzen 
dela. "Frontoia ez dago irekita, 
eta erabiltzeko modu bakarra, 
orain, erreserba egitea da. Une 
honetan eta egoera honetan hori 
da modu bakarra jendearen sa-
rrera-irteerak kontrolatzeko".

Egoera "oso-oso" bestelakoa 
dela dio alkateak. "Lehen, jolas 

libreko orduak zeuden, eta po-
sible zen, baita ere, futbolean 
jokatzea frontoian, baina orain, 
ez; izan ere, frontoia ez dago 
zabalik. Bai, lehen ordainpeko 
eta erabilera libreko orduak 
zeuden, baina orain, ez. Eta or-
daintzen da erreserba egiteko".  

Egia da erabilera-irizpide be-
rriekin lehen frontoia erabil-
tzeagatik ordaintzen ez zuten 
erabiltzaileek orain ordaindu 
egin behar dutela. "Ordu libree-
tan ez zuten ordaintzen, baina 
frontoira joan eta besteren bat 
bazegoen ezin zuten erabili ez 
zutelako erreserbarik, eta orain, 
ordaintzen dutena erreserba 
hori egitea da".

Lazkanok gaineratu du, bes-
tetik, gastuak badaudela: "Erre-
serba egiten duzunean, norbai-
tek frontoia ireki egin behar du, 
itxi egin behar du, garbitu egin 
behar du...".

Gauzak horrela, erreserbak 
Bolatoki tabernan egin behar 
dira, eta erabilera-irizpide be-
rriak tarteko, tabernatik sartu 
behar da bai squash kantxara 
bai frontoira. Gehienez ere, lau 
erabiltzaile egon daitezke bate-
ra, saioak ordubetekoak izango 
dira, eta instalazio biekin lotu-
tako kirol jarduerak egiteko. 

Frontoiak, erabilera handiagoa 
Squash kantxak ere baditu era-
biltzaileak, baina frontoiak bai-
no gutxiago. Asteon, esaterako,  
eguneko hiru bat orduz erreser-
batu dute frontoia, batez beste, 
eta herritik kanpoko jendea ere 
etorri da.  

Gimnasioa, itxita 
Kiroldegiko gimnasioak, orain-
goz, itxita jarraituko du. "Mo-
mentuz, ez dugu zabalduko", 
jakinarazi du Iraitz Lazkano 
alkateak. "Gimnasioaren erabi-
lera oso lotuta egoten da ikas-
turtearekin eta kirol eskaintza-
ko ikastaroekin –spinning, sa-
soian egoteko gimnasia, zumba, 
pilatesa...–. Eta ikasturtea orain 
amaitzen da. Aurreikusten du-
guna da irailera arte zerbitzu 
hori ez zabaltzea". 

Frontenis saioa, eguazten arratsaldean, frontoian. L.Z.L.

Mugimendua, berriz ere, 
udal pilotalekuan
astelehena ezkero,erabilgarri daude bai frontoia bai squash kantxa. batzuk animatu 
dira izerdia botatzera. aurrez txanda hartuta joan dira, eta batzuek galdetzen dute 
zergatik ordaindu behar duten lehen ordainpekoak ez ziren ordu tarteetan

ALKATEA: "FRONTOIA 
EZ DAGO ZABALIK, 
ETA ORDAINTZEN DA 
ERRESERBA EGIN 
AHAL IZATEKO" 

"Bizi dugun egoera dela-eta ezin-
go ditugu jaiak aurreikusitako 
datan ospatu. COVID-19aren on-
dorengo normaltasun berria fasean 
sartuko garenez, hartu beharre-
ko neurriekin jaiak uztailean 
ospatzeko asmoa dugu. Hau modu 
egokian egiteko gomendioak es-
katu dizkiogu Udalari. Laster 
hasiko gara saskien zozketekin. 
Hartu zure zenbakiak!", esan dute.

Beheko kaleko jaiak 
uztailera atzeratu 
ditu jai batzordeak

Uztailaren 12an egitekoak diren 
Eusko Legebiltzarrerako hautes-
kundeekin lotuta, Elgetako EAJ-
ko kideek jakinarazi dute prest 
dutela botoa posta bidez ematen 
laguntzeko zerbitzua. Eskaerak 
jasotzeko epea zabalik da, eta 
interesatuek Maria Jesus Lete-
rekin edo Begoña Ardanzarekin 
jarri behar dute harremanetan, 
lehenbailehen.

Botoa posta bidez 
ematen laguntzeko 
zerbitzua EAJk
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Maider Arregi aNtzuoLa
Babes neurri guztiak hartuta 
eta Osasun Sailaren oniritzia 
jasota, Sagasti auzoan dagoen 
haurrendako ur-jolas parkea 
zabalduko dute ekainaren 23an. 
"Legionellaren aurkako trata-
mendua bota, eta hura irekitze-
ko neurriak betetzen dihardugu 
oraindik. Asmoa asteburuan 
irekitzea bazen ere, berme eta 
osasun neurri guztiekin zabal-
tzeko denboraz larri ibiliko gi-
nateke. Oraingo egunetan par-
tzelak markatu, txandak hartu 
behar direla herritarrei iragarri, 
zaindariei formakuntza eman... 
Dena ondo bidean, martitzenean 
irekiko dugu", azaldu du Beñar-
do Kortabarriak.

Neurri zorrotzak 
Edukierari dagokionez, kirol 
jarduerek bete behar dutena 
kontuan izan behar da, eta %60ra 
mugatu. "Pertsonen arteko dis-
tantzia metro eta erdi manten-
tzeak jada edukiera mugatuko 
du. Dena den, txandak errespe-

tatu daitezen eta pertsonen ar-
teko distantzia berma dadin, 
aurten begiraleak kontratatu 
ditugu. Guztira, lau dira eta bi 
txandatan lan egingo dute. Be-
giraleek egunean zehar bi aldiz 
uraren azterketa egin beharko 
dute, erabiltzaileen arteko txan-
den aldaketaz arduratuko dira 
eta neurriak betez pilaketak 
saihestuko direla ziurtatu". 

Ur-parkea 10:00etatik 20:00era 
bitartean zabalik egongo da. 
Alkateak argitu du kloropeko 
instalazioa izanda une oro de-
sinfektatzen dela instalazioa, 
eta alde horretatik ez dagoela 
kutsatze arriskurik. "Bertan 
dagoen komuna ere desinfekta-
tu beharko dute erabili ahala; 
iturriko txorrotik zuzenean ez 

edateko eskaera ere egiten die-
gu antzuolarrei".

Bestelako gune eta instalazioak 
Landatxope erretiratuen aisial-
di elkarteari dagokionez, gaur 
bertan egingo dute elkarteko 
zuzendaritzako kideek batzarra 
udal ordezkariekin. Noiz eta 
nola ireki adostuko dute. Hala, 
martxoan bertan behera gera-
tutako hainbat ekintzari berri-
ro heldu gura die Landatxopek. 
Tartean, Jose Inazio Garitanok 
herriko kirolaren gainean egin-
dako blogaren aurkezpena noiz 
eta nola egin aztertzeke dauka 
Landatxopek. Izan ere, martxoa-
ren 15ean egitekoa zen aurkez-
pena, eta alarma egoeraren 
ondorioz bertan behar geratu 
zen. Baita ere elkarteak aste 
horretan abian zuen kultura 
astea, oso-osorik.

Bestetik, udal pilotalekua za-
balik dute herritarrek. Hala ere, 
interesa dutenek udal bulegoe-
tan aurrez egin beharko dute 
pilotalekuaren erreserba.

Gaztetxoak ur-parkeaz gozatzen Sagasti auzoan, artxiboko irudi batean. GOIENA

Ur-parkea martitzenean 
zabalduko du Udalak
Lau begiralek zainduko dute aurten ur-jolas parkea. txanda ezberdinak egongo dira 
edukiera eta distantziak mantentzeko. begiraleek egunean bi bider uraren egoera 
zein den aztertu beharko dute, eta erabili ahala komunak desinfektatuko dituzte

Olarango erakusketa gelako hauteskunde-mahaia. GOIENA

Bi hauteskunde-mahai Olaranen, 
babes neurri zorrotzekin
Posta bidezko botoa 'www.hauteskundeak.eus' 
webgunean eska daiteke, EiN formularioa beteta

Maider Arregi aNtzuoLa
Uztailaren 12ko Eusko Legebil-
tzarrerako hauteskundeetan 
osasun neurri bereziak bete 
beharko dituzte bai herritarrek 
eta baita ere mahaian egongo 
diren ordezkariek –astelehen 
goizean egin zen zozketa, eta 
aguazilak jakinarazi–. 

Antzuolan, ohi moduan, bi 
mahai eta bi hautesleku izango 
dira, Olaranen: bata erakusketa 
gelan; bestea, aldiz, areto nagu-
sian. Beñardo Kortabarria al-
kateak adierazi du Olaranen 
espazioa badagoela babes neu-
rriak bermatzeko: "Alde horre-
tatik, guk zortea daukagu, Ola-
ranen espazioa badagoelako eta 
bi mahai ditugulako bi gune edo 
gela ezberdinetan. Protokoloa 
jarraituko dugu eta barruan 
kopuru jakin bat soilik egongo 
da, jende pilaketak saihesteko. 
Maskarak beharrezkoak izango 
dira eta metro eta erdiko dis-

tantzia bermatu beharko dute 
herritarrek. Gela ere egongo da 
sarreran eskuak garbitzeko, 
noski".

Posta bidezko botoa 
Posta bidezko botoa ere eska 
daiteke, Hauteskundeak.eus web-
gunean dagoen EINren formu-
larioa bete eta posta-bulegora 
eramanda uztailaren 2a baino 
lehen.

Jaurlaritzaren jarraibideak 
Hartu beharreko neurrien artean, 
Osasun Sailak gomendatu du 
segurtasun tartea lurrean mar-
kak eginez bermatzea, maskara 
erabiltzea, sarreran gel hidroal-
koholikoa jartzea, eskuak sarri 
garbitzea eta erabilera handiko 
guneak sarri desinfektatzea. 
Hauteskunde-mahaia osatzen 
dutenen arteko segurtasun-tar-
tea ere zaindu beharko dela 
adierazi du. 

Euskal Herriko Eskubide Sozia-
len Kartarekin bat egin dute 
Antzuolan ere. Hala, Antzuola-
ko Eskubide Sozialen Kartako 
kideek dei egin diete herritarrei 
gaur, ekainak 19, Euskal Herrian 
barrena hedatuko den mobili-
zazio nazionalarekin bat egiteko. 
"Izan eguerdian hiriburuetan 
egingo diren mobilizazioetan 
edo arratsaldeko zazpietan An-

tzuolako Herriko Plazan egingo 
dugun kontzentraziora joateko 
dei egiten dugu".

"Lehen ere egoera larria zen, 
bageneukan zer aldarrikatu oi-
narrizko eskubideen eta buru-
jabetzaren defentsan, baina 
sortu den egoera berri honetan 
gauzak okerrera joatea besterik 
ezin genezake espero, antolatu 
eta borroka egiten ez badugu 
bederen", diote Eskubide Sozia-
len Kartako ordezkariek.

Hala, gaur, 19:00etarako, elka-
rretaratzea deitu dute plazan.

Eskubide sozialak 
aldarrikatuko dituzte 
gaurko bilkuran

LAU BEGIRALEEK 
UR-PARKEKO 
TXANDAK 
KONTROLATUKO 
DITUZTE
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Maider Arregi aNtzuoLa
Ezohiko San Juan bezpera bizi-
ko dute, oro har, debagoienda-
rrek. Antzuolan ere, Herriko 
Plazan arbola ez igotzeko eta 
surik ez pizteko erabakia hartu 
du Udal Gobernuak. "Jende pi-
laketa saihestu gura dugu eta 
aurten  ez du udalbatzak arbola 
igoko eta surik ere ez da piztu-
ko plazan. Balkoietan apainga-
rri gisa adarrak jarriko ditugu 
San Juan bezpera irudikatzeko 
eta Oinarin dantza taldeak auzoz 
auzo dantzak eskainiko dizkie 
herritarrei", argitu du Beñardo 
Kortabarria Antzuolako alkateak.

Hala, Udalak eskatu gura die 
herritarrei arduratsu jokatzeko 
eta ez daitezela Oinarineko dan-
tzarien atzetik joan herriko 
kaleetan barrena. 

"Udalak antolatu zuen bertso 
ibiltariaren estilora egingo dugu. 
Asmoa da herriko hainbat au-
zotara dantzariak joatea kaleji-
ra giroan eta auzotarrek etxeko 
balkoietatik gozatzea San Juan 
bezpera eguneko dantza-saioaz", 

azaldu du Oinarin dantza talde-
ko Ion Lizarazuk. Hala, herri-
tarrek Antzuolan soilik egiten 
den San Juan eguneko soka-
dantza propioa ikusteko aukera 
izango dute balkoietatik. 

"Alarma egoeraren ondorioz 
dantza-saio eta ordu asko gera-
tu dira bertan behera, eta, egia 
esan, dantzarako gogoz gaude 
gu ere. San Juan bezperaren 
ohitura bere horretan ezingo 
bada ospatu, herritarrendako 
zerbait egin gura genuen. Izan 
ere, zentzuz eta distantziak man-
tenduz zerbait egin daitekeela 
ere uste dugu".

Hala, 19:00etan hasi eta 20:30 
bueltara arte ariko dira kalez 
kale. "Guztiz zehaztuta ez dau-
kagu ibilbidea, baina buruan 

dugu herriko auzo gehientsue-
netara joatea; denetara heltzen 
saiatuko gara".

Kalebarrengo jaiak 
Datorren astean, hilaren 26tik 
28ra, San Pedro jaiekin batera 
ziren Kalebarrengo jaiak ospa-
tzekoak. Ohiko jaiak, ordea, ez 
dituztela antolatuko jakinarazi 
du Kalebarrengo Jai Batzordeak. 
Hala, aurten ez da sagar-dantza 
arrakastatsua egingo. "Bizpahi-
ru ekintza antolatu ditugu soilik. 
Egubakoitzean 22:00etan kon-
tzertua izango da terrazan ese-
rita daudenendako. Zapatuan, 
11:00etan haurrek marrazki 
kooperatiboak egiteko aukera 
izango dute, bakoitzak bere etxe-
tik eramandako materialarekin.  
Domeka arratsaldean, berriz, 
ipuin kontalaria izango da. Bai-
na herritarrei eskatu gura die-
gu neurriak zorrotz betetzeko 
eta arduraz jokatzeko".

Anelkarrek ere ez du elkarta-
sun festarik egingo aurtengo 
Kalebarrengo jaietan.

Iaz Herriko Plazan piztutako San Juan sua. IKER AIZKORBE

Soka-dantza, Oinarinen 
eskutik, baina surik ez
19:00etatik 20:30 inguru arte, oinarin dantza taldeko kideek San Juan dantzak 
eskainiko dituzte herriko auzoetan. antzuolarrei arduraz eta distantzia mantenduz 
jokatu behar dutela gogorarazi die udalak, eta dantzariei atzetik ez jarraitzeko eskatu

KALEBARRENGO 
OHIKO JAIAK EZ DIRA 
EGINGO; EZTA ERE 
SAGAR-DANTZA 
ARRAKASTATSUA

2018ko ekainaren 3ko uholdeen 
ondorioz, Antzuolako Udaleko 
gizarte zerbitzuen bulegoa uda-
letxera lekualdatuta zegoen. Bi 
urteren ostean, berriro itzuli da 
zerbitzua Torresoroako bulego 
berritura. Txanda aurrez eska-
tu behar da udaletxean, bertara 
jota edo 943 76 62 46 telefonora 
deituta. Maskara eta eskuak 
garbitzea derrigorrezkoa da.

Gizarte zerbitzuen 
bulegoa Torresoroara 
itzuli da berriro

Pandemiaren ondorioz hartuta-
ko erabakia izan da. Aurtengo 
uztailaren 11n egitekoa zen men-
di bizikleta jaitsiera ez da egin-
go Antzuolan. 2017az geroztik 
arrakasta eta ikusle mordoa 
batzen duen kirol ekintza bila-
katu da herrian. Osasun neurriak 
bermatzeko zailtasuna ikusita, 
antolatzaileek ez egiteko eraba-
kia hartu dute. 

Uztaileko BTT 
jaitsiera ez egitea 
erabaki dute 

Kanoia da Mairuaren Alardearen protagonistetako bat. GOIENA

Mairuaren Alardea bertan 
behera geratu da aurten
alardea gogorarazteko uztailaren 18an kanoiak sutzea 
posible ote den aztertzen dihardu udalak

Maider Arregi aNtzuoLa 
Udal ordezkariak eta Alardearen 
Elkarteko kideak asteon batu 
dira, zer egin erabakitzeko. Biek 
ala biek aho batez hartu dute 
Mairuaren Alardea ez egiteko 
erabakia. Hala ere, uztailaren 
18an Alardea gogoan izatea gu-
rako lukete eta, egoerak hala 
baimenduko balu, kanoiak sutzea 
posible izango ote den aztertzen 
dihardute. Dena egunez egun 
alda daitekeela jakin badakite, 
eta zer egin zehaztu gabe dagoe-
la adierazi dio GOIENAri Beñar-
do Kortabarria alkateak. "He-
rriko jai nagusiak bertan behe-
ra geratu dira eta Mairuaren 
Alardea egiteak ez dauka zen-
tzurik. Alardearen Elkarteko 
kideak eta Udala ados gaude 
aurtengo Alardea ez egiteko 
erabakiarekin. Asmoen artean, 
ordea, badago Alardea nolabait 
gogora ekartzekoa eta zer egin 
aztertzen gabiltza, ez dago ezer 

konfirmatuta. Uztailaren 18an 
zein izango den egoera ez daki-
gu, eta, gainera, kanoia sutzea 
erabakitzen bada, Guardia Zi-
bilaren baimena ere lortu behar-
ko da, eta baimen hori une ho-
rretan pandemiak izango duen 
egoerak baldintzatuko du, za-
lantzarik gabe. Bigarren aukera 
litzateke modu birtualean pe-
tardo bat jaurtitzea. Dena egunez 
egun alda daiteke, eta zer egin 
zehaztu gabe dago, gaur-gaurkoz".

Hala, Jai Batzordeak herriko 
jaietako egunetan eta Alardean 
zer egin daitekeen aztertzen 
jarraituko du. Helburua, betie-
re, babes neurri zorrotzak betez 
ekitaldi xumeagoak antolatzea 
eta jende pilaketak ekiditea dute. 
"Jai Batzordearen proposamenak 
Gobernu taldeak aztertuko ditu, 
ea egiterik dauden erabakitzeko. 
%99an aurrera irteten dira ba-
tzordeko erabakiak, baina, bizi 
dugun egoeran, batek daki".
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Maiatzaren 25ean AEBetako 
Minneapolis hirian poliziak 
George Floyd hil ostean izan 
diren erreakzioak mundu osora 
hedatu dira, oihartzun mediati-
ko itzela izateraino. Arrazismoa-
ren aurkako Black Lives Matter 
ekimenak jomugan jarri ditu, 
besteak beste, XV. eta XVI. men-
deetako kolonialismoaren atze-
ko pertsonaiak, eta konkistatzai-
le horien omenezko monumentu 
eta eskulturei eraso egin diete.   

Testuinguru horretan eta Ber-
garara etorrita, sare sozialetan 
zeresana eman du gaiak. Twit-
terren, esaterako, erreakzio 
dezente eragin ditu Asier Kor-
tabarria Moto-k irekitako hariak: 
"Ez naiz ni historialaria, baina 
pertsonaia honen inguruan 
ikertu nahi izan dut –Wikipedian 
irakurri, egia esatera–. "Herri-
tarrek miretsia", "irmoa", "ado-
retsua", "langile ikaragarria"... 
Ezer txarrik ez ahal da pertso-
naia honen atzean?". Wikipe-
diako informazioa oinarri har-
tuta Iralak egindakoetako batzuk 
zalantzan jarri ditu Kortaba-

rriak, debatea mahai-gainera-
tzeko asmoz: "Ez dut [Fraisko-
zuri plazako] monolitoa erais-
terik eskatuko, kalearen izena-
ren inguruan gogoeta egitea ez 
legoke gaizki. Baina behintzat 
jakin dezagun zer omentzen 
dugun gure herrietan".

AEBetako erreakzioa, "ulergarri" 
Hari horretatik tiraka, 2006an 
Domingo de Irala, y su entorno 
en la villa de Bergara izeneko 
liburua idatzi zuen Migel Angel 
Elkoroberezibar bergararrarekin 
eta Perun jaio eta Bergaran bizi 
den Euskal Herriko emakume 
migratu eta arrazializatuen sa-
reko kide Luciana Alfarorekin 
egon da GOIENA. Elkorobere-
zibarrek dio "ulergarria" dela 

AEBetan bereziki gertatu dena: 
"Errepresioak erantzun argi bat 
izan du eta konkistatzaileek 
eragindako errepresioaren sin-
bolo kontsideratu izan diren 
estatuak edo irudiak suntsitze-
ko ahaleginak ulergarriak dira. 
Kolonen estatuarekin halaxe 
egin dute AEBetako hainbat 
hiritan. Lau haizetara zabaldu 
den albisteak Bergarako Frais-
kozuri plazako azukarillo-ra 
garamatza. Azken 50 urteetan 
ez diote bailarako komunikabi-
deek edo historialariek apenas 
lerrorik eskaini 1506-1509 tartean 
Bergarako Artekale kalean jaio 
zen konkistatzaileari. Monolito 
horren atzean dagoen pertsonaia 
ezagutzeko aukera ere eskaini 
dezake egoerak".

Orduko memoriaren garrantzia
Alfarok uste du "irakurketa erro-
mantikoegia" egiten dela XV. eta 
XVI. mendeetako konkistatzai-
leez, Irala barne: "Irala konkis-
tatzaile bat izan zen, gizartearen 
zati handi baten idearioan heroi 
moduan badago ere. Bergaran 
kale bat dugu, herriko kale na-

gusietako bat; Latinoamerikan 
ere hala gertatzen da inbaditu 
zituztenekin. Latinoamerikako 
herriek konkistatzaile horien 
beharra zutela irudikatu nahi 
izan da mendeetan zehar, eta 
hori ez da irakurketa erreal bat. 
Irala heroi edo herriko seme 
kutun moduan aurkeztea ez da 
egokia. AEBetan gertatu dena 
eta izaten ari den oihartzun edo 
olatu mediatikoa aprobetxatu 
egin behar dugu historiaren 
kontakizuna aldatzeko, eta be-
netan gertatu zena kontatzeko".

Izan ere, Euskal Herrian me-
moria historikoak garrantzi 
handia dauka oraindik ere, 
baina kolonialismoaren garaia 
ez da "behar beste" lantzen: 
"Euskal Herrian garrantzi be-
rezia du memoria historikoaren 
gaiak, 36ko gerraz, frankis-
moaz… Baina kolonizazio ga-
raiko memoriaz ez dugu berba-
rik egiten, eta bada garaia aro 
hartan egin zirenak kontatzeko 
eta salatzeko. Oso aspaldiko 
garaia dela erabiltzen da aitza-
kia moduan, baina hori ezin da 
arrazoia izan. Goazen kontatze-
ra benetan gertatu zena". 

Paraguaiko historiaren "zutabe" 
Paraguain Iralaz ze iritzi duten 
galdetuta, Elkoroberezibarrek 
dio euren historiaren "zutabe" 
kontsideratzen dutela: "Para-
guaiko historiaren zutabe kon-

tsideratzen dute, onerako eta 
txarrerako. Ameriketan herriak, 
mendiak, etorbideak eta eskolak 
daude bere izenarekin; hainbat 
nobela, poema eta kantutako 
protagonista ere bada... Asko 
hitz egin eta idatzi da Rio de la 
Platako gobernadore izan zena-
ri buruz ozeanoaren bi aldeetan: 
mestizaiaren aita, guaraniar 
hizkuntzaren iraunkortasunaren 
eragilea, hiri askoren sortzailea, 
guztiz militarra ez zen gizarte 
sistema berri baten bultzatzailea 
izan zela harro oihukatzen dute 
batzuek; beste batzuek, ordea, 
traidorea, hiltzaile krudela, 
konspiratzailea eta libertinoa 
izatea leporatzen diote. Bai Ame-
rikan eta baita Europan zehar 
ere, Paraguaiko hiriburua Maho-
maren paradisua-rekin pareka-
tu zuten XVI. mendean Iralak 
eta bere soldaduek poliginia 
praktikatu zutelako. Beste hain-
batek El puerto de la jodienda 
deitu zuten. Baina denentzat 
Hiri guztien ama izenez izan zen 
ezaguna Irala, bertatik abiatu 
baitziren inguruko herri gehie-
nen fundatzaileak".

Iralaren jaiotzaren 500. urteu-
rrena bete zenean, bere jatorria 
eta jaio zen Bergarako testuin-
gurua ezagutu nahi zuten eta 
ikerketa lan bat agindu zioten 
Elkoroberezibarri. "2011n berriz 
deitu zidaten, Paraguairen in-
dependentziaren 200. urteurrena 
ospatzeko 2006an plazaratutako 
liburua berrargitaratu nahi izan 
zuten-eta Asunciongo Euskal 
Etxekoek. Liburua eguneratu 
nuen, eta dokumentazio berria 
gehitu".

Erdi Aroko pentsamoldea zuten
Gainera, Elkoroberezibarrek 
dioenez, Erdi Aroko pentsamol-

Fraiskozuriko monolitoa, bi herrien arteko anaikidetza islatzen duena. ASIER KORTABARRIA

Konkistatzailearen 
ospea, jomugan  
aEbetako 'black Lives Matter' ekimenak konkistatzaileen irudien aurkako erasoak mahai 
gainean jarri du Domingo Martinez de irala heroi moduan aurkeztu izana; gaur, greba 
asanbladak deituta, kolonialismoa salatuko dute, besteak beste, Fraiskozurin (18:30)

Iralaren omenezko monolitoaren inaugurazioa Martinez de Irala plaza zaharrean (1956/09/23). BERGARAKO UDAL ARTXIBOA. T. JAUREGI FONDOA

"TOKIKO HEDABIDEEK 
EZ DIOTE IA LERRORIK 
ESKAINI ARTEKALEKO 
KONKISTATZAILEARI"
M.a. ELkoRobEREzibaR, 'DoMiNgo DE 
iRaLa, Y Su ENtoRNo EN La ViLLa DE 
bERgaRa' (2006) LibuRuaREN EgiLEa

"OLATU MEDIATIKOA 
APROBETXATU BEHAR 
DA KONTAKIZUNA 
ALDATZEKO"
LuCiaNa aLFaRo, EuSkaL HERRiko 
EMakuME MigRatu Eta 
aRRaziaLizatuEN SaREko kiDEa
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dea zuten Iralaren garaikide 
izan zirenek: "Ameriketara joan 
zirenean ez zituzten euren buruak 
ireki errealitate berri baten au-
rrean, baizik eta errealitate hura 
euren buru estuetan sartzen 
saiatu ziren. Eta orduan sortu 
ziren arazoak. Lurralde haiek 
eta biztanle berri haiek ez ziren 
europarren eskemetan sartzen. 
Askorentzat, adibidez, indigenak 
animaliak bezalakoak ziren eta 
Pablo III.a aita santuak, esate-
rako, 1537an ohartarazi behar 
izan zuen gizakiak zirela. Eli-
zaren izenean, halere, basakeria 
ugari egin zituzten konkistatzai-
leek. Eta azken momentuan, 
ondoan beti nahi izaten zuten 
apaizarekin in rigor mortis ai-
tortza egin eta bizitzan zehar 
eginiko bekatu eta barrabaske-
rietatik salbu geratzen ziren". 

Kolonizazioa salatuko dute gaur 
Bergarako Greba Asanbladak 
deituta, mobilizazioa egingo 
dute gaur, ekainak 19, herriko 
kaleetan zehar. Mobilizazioa 
18:30ean hasiko da, frontoian, 
baina ibilbidean zehar ekital-
diak eta geldialdiak egingo 
dituzte; kasu bakoitzean, balio 
eta ideia jakinak azpimarra-
tzeko. Hain zuzen ere, martxa-
ren lehenengo ekimena fron-
toian izango da, eta arrazake-
ria salatzeko ekintza egingo 
dute: "Kolonizazioarekin hasi 
eta George Floyden hilketara 
bitarte izandako sarraskiak 
gogoratuko ditugu". Domingo 
Martinez de Irala gogoratzeko 
monolitoa dago frontoiaren 
kanpoaldean, Fraiskozuri pla-
zan. Lehen monolitoa Domingo 
Martinez de Irala plaza zaha-
rrean kokatu zuten, gaur egun 
Mizpirualde egoitzaren ondoko 
Madalena plaza dena, 1956ko 
irailaren 23an. 

Monolitoak zer irudikatzen du?   
Baina zer irudikatzen du Frais-
kozuriko monolitoak? Honela 
zehaztu du Elkoroberezibarrek: 
"Bi herrien arteko anaikidetza 
irudikatu nahi du. Bergarako 
alkatea Asuncionen 1968an egon 
ondoren, hurrengo urtean fron-
toiko plaza edo El Ferial izenez 
ezagutzen zen eremuari –gaur 
egungo Fraiskozuri plaza– Do-
mingo Martinez de Irala izena 
jarri zioten, Comendador eskul-
toreak egindako baxu-erliebea 
daraman monolitoa bertan ko-
katuz, Asunciongo katedralean 
dagoenaren erreplika. Kexu 
agertu ziren euskal artista asko, 
artelana agintzerakoan eurak 
kontuan hartu ez zituztelako. 
Kexu-gutuna sinatu zutenen 
artean zeuden, adibidez, A. 
Arias, J.A. Sistiaga, J.L. Zume-
ta eta R. Mendiburu". 

Presentzia handia du herrian
Elkoroberezibarrek gogoratzen 
duenez, Madalena plazak Domin-
go Martinez de Irala izena izan 
zuen eta 1956an bere omenez 
monolito bat eraiki zuten. Han-
dik sei urtera pintatu zuen Simon 
Arrietak udaletxeko eskaileretan 
dagoen mural ezaguna; bertan 
ageri dira Irala, Antonio Araoz 
eta San Martin Agirre. Hala ere, 
udaletxeko osoko bilkuren aretoan 
ageri diren bergarar ospetsuen 
artean ez da Irala ageri. Urte 
luzez brontzezko plaka bat egon 
zen bertan, baina Udaleko bilte-
gian gorde zuten. Madalena pla-
zako monolitoa 1958an ezkutatu 
zuten eta plazari izena kendu 
zioten. Edonola ere, Iralak izan 
du presentzia gehiago herrian; 
hala nola, Simon Arrieta plaza-
ko garai bateko zinearen izena 
Irala zen, egungo erdiguneko 
kale nagusietako bat da eta ikas-
tetxe baten izena ere badarama.

Dolmenen ibilbide gidatuak bueltatuko dira uda honetan. LABORATORIUM

Udalak eta Laboratoriumek 
gertu dute udarako eskaintza
bisita gidatuak, tailerrak, hitzaldiak eta beste izango 
dira udan; izena emateko: 'www.laboratorium.eus'

U.I. / J.B. bERgaRa
Udalak COVID-19aren krisiari 
aurre egiteko plan integralaren 
barruan turismo eta aisialdi 
eskaintza garatzea erabaki zuen, 
eta, horretarako,  Laboratorium 
museoarekin lankidetzan egin 
dute udarako programa. Zortzi 
ekintza aurkeztu dituzte, eta 
ekintza guztien inguruko argi-
bideak eta izen-emateak Labo-
ratorium museoaren webgunean 
daude: www.laboratorium.eus.

Bisita gidatuak, tailerrak... 
Uztailaren 3an, marrazketa bo-
tanikoaren inguruko tailerra 
egingo dute; 6 eta 12 urte arte-
ko umeentzat izango da, eta 
marrazketaren bitartez baila-
rako biodibertsitatea ezagutu-
ko dute. Uztailaren 11n eta 
12an, Bergarako geologia eta 
ondarea familian ezagutzeko 
saioak egingo dituzte: herriko 
arroka-motak ezagutu ostean, 

kaleetan barrena ondare arki-
tektonikoa identifikatuko dute. 
Dolmenen ibilbidea ere anto-
latu dute Karakate-Irukuru-
tzeta mendilerroan; bederatzi 
kilometroko ibilbidean zazpi 
monumentu megalitiko bisita-
tuko dituzte, eta bukaeran, 
gazta, ogia eta sagardoa das-
tatuko dute. Lorategi histori-
koak bisita gidatu bidez eza-
gutu ahalko dira eta uztailaren 
15ean, amaitzeko, Amaia Arran-
zek arkeologiaren eta botani-
karen gaineko saio bat gida-
tuko du. "Elikaduraren sus-
traietara" joko du Arranzek, 
eta Ekialde Hurbileko ehizta-
ri-biltzaile eta lehen nekazarien 
elikagaiak aztertuko ditu; saioa 
online jarraitzeko aukera egon-
go da.

Bisita gidatu batzuk aldez au-
rretik erreserbatu beharko dira; 
adibidez, bisita monumentala 
deitu diotena egiteko. 

Domingo Martinez de Irala 
eta haren testuingurua 
ahalik eta ondoen 
ezagutzeko ezinbestekoa 
da, egun, Elkoroberezibarren 
liburua: "Dokumentazio 
aldetik garairik zailena eta 
ezezagunena da, baina 
benetan oso erakargarria. 
Orduko Bergara ikuspuntu 
ugaritatik aztertu nuen eta 
Iralaren eta bere familiaren 
jatorriaren nondik norakoak 
azaleratu nituen". 2006an 
argitaratu zuen liburuaren 
arabera, 1506 eta 1509. 
urteen artean jaio zen Irala, 
Artekalean, eta Gipuzkoan 
zituen ondasun guztiak 
saldu ostean joan zen 
Ameriketara (1535). 
Paraguai sortu zuela dio 
historia ofizialak, baina 
kargu horretarako 
erabilitako bideak dira orain 
zalantzan jartzen direnak.  

Martinez de Irala. ANTONIO VALVERDE

Artekalean jaio 
eta Paraguain 
hil, 1556ean
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Udal Gobernuak erabaki du uda-
leku irekiak eta kirol campusa 
bertan behera uztea, partaide 
kopuru aldetik "muga handiak" 
daudelako. Horren ordez, Uda 
Aktiboa izeneko programa ga-
ratu dute herriko ikastetxe guz-
tiekin eta Jardunekin batera, 
ekainaren 29tik uztailaren 24ra 
arteko aurreikuspenaz, eta kon-
tziliazio familiarrari begira. 
Horrez gain, udarako "eskaintza 
integrala" ere prestatzen ari dira: 
"Udala, beste eragile batzuekin 
batera, udarako eskaintza inte-
grala garatzen ari da, herriko 
haur eta nerabe guztiei begira. 
Eskaintza gehiago zehaztu aha-
la, jakinaraziko da". 

Aurre-inskripzioan, 475 ume 
Alarma egoerak baimenduko 
zuela aurreikusi zenetik, Udal 
Gobernuak dio ahaleginak egin 
dituztela aisialdi hezitzaile ba-
ten eskaintza antolatzeko: "Plan 
integrala ari da garatzen Udala, 
datozen hilabeteetan COVID-
19ak eragindako krisiari alder-
di askotatik aurre egiteko, eta 
horren barruan kokatzen da 
umeei eta gaztetxoei zerbitzua 
emateko ekimen hau. Ezohiko 
egoera honetan, baldintza be-
rrietara moldatutako haur eta 
gaztetxoentzat aisialdia eskain-
tzeko apustua egin du Udalak, 
horretarako indarrak eta ba-
liabideak jarrita". 

Udaleku irekiak eta kirol 
campusa ez antolatzeko eraba-
kia honela arrazoitu dute: "Hi-
rugarren, fasean haur eta ne-
rabeentzako aisialdi jarduerak 
egitea aurreikusita zegoen, 
baina kopuru aldetik muga oso 
handiak daude. Guztira, 200 
lagunek parte hartu dezakete,  
begiraleak barne. Eta aurre-
inskripzioan 475 haurrek eman 
dute izena udaleku irekietan 
eta kirol campusean parte har-
tzeko, oraingo baldintzetan 
kudeatzeko ezinezkoa dena".

Kontziliazioa eta zaintza berezia
Herriko ikastetxe guztiekin eta 
Jardunekin batera garatu dute 
programa: "Udalak ezinbestez 
aipatu eta eskertu nahi ditu 
Jardun, herriko ikastetxeak eta 
guraso elkarteak, egitasmo hau 
gauzatzeko izan duten jarrera-
gatik". Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako umeei be-
girako "aisialdi dinamizatua eta 
aktiboa" zehaztu dute. 

Udaleku irekietarako izena 
emanda zuten LHko 5. mailara 
arteko umeei zuzenduta dago; 
hau da, 2009-2013 urte bitartean 
jaiotako umeei –biak barne–. 
Hiru asteko uda aktiboa ekai-
naren 29tik uztailaren 17ra izan-
go da; eta lau astekoa ekainaren 
29tik uztailaren 24ra. Goizean 
gauzatuko da, 10:00etatik 13:00eta-
ra, eta Jardunek kudeatuko du. 
HHko umeei ere aukera eman 
diete ekimenean parte hartzeko; 

LHko umeentzat ezarritako ta-
rifa berarekin, ikastetxe guztiek 
eskainiko dute zerbitzua. Izena 
emateko, norberaren ikastetxe-
ra jo beharko da; Udalak diruz 
lagunduko die ikastetxeei ere, 
HHko eskaintza garatu dezaten. 

Lehentasuna emango zaie gu-
raso biak lanean dauden familiei; 
lanean dauden guraso bakarre-
ko familiei; lanean dauden ba-
nandutako gurasoak, bata edo-
ta bestea lanean egonik ere; eta 
arrazoi bereziengatik zaintza 
zerbitzua ezinbestean behar 
duten haurrei –egoera zaurga-
rrian dauden familiei, kasu–.

Tarifa arrunta eta soziala 
Lehentasuna duten umeekin 
gehienezko kopurua beteko ez 
balitz, udaleku irekietan eta ki-
rol campusean aurrez izena eman 
duten eta horrela nahi dutenen 
artean zozketa egingo da. Zozke-
taren emaitza ekainaren 23an 
emango da. Bi tarifa mota daude, 
arrunta eta soziala; Udalak tari-
fa arruntaren %50 finantzatuko 
du, eta tarifa sozialaren %77. 
Hiru asterako tarifa arrunta 105 
euro da –tarifa soziala, 45 euro– 
eta lau astekoa 140 euro –soziala, 
60 euro–. 

Sanferminetako ospakizuna San Martin plazan, 2019ko udaleku irekietan. GOIENA

Kontziliazioa eta zaintza, 
lehentasunak uztailerako
aurre-inskripzioan 475 umek izena eman ostean udaleku irekiak eta kirol campusa 
antolatzea "ezinezkoa" denez partaide kopuruagatik, uda aktiboa programa antolatu du 
udalak ikastetxeekin eta Jardunekin batera; ekainaren 29tik uztailaren 24ra izango da

200 UMEK HARTU 
DEZAKETE PARTE, 
GEHIENEZ, ETA 
AURRE-INSKRIPZIOAN 
475 HAUR DAUDE 

Koronabirusa, hausnarketa eta kirola

Birusak eraginda egoera aski berezia bizi izan dugu, eta motelago, 
baina jarraituko du. Gurean bortizki jo gaitu.  Neurriak ez dira 
zuzen hartu eta berandu hartu dira. Urtarrilean, eta bereziki 
otsailean, zetorrenaren berri bazen. Ukatzea tranpa da. 
Beharrezko bitartekoak prestatzeko: arnasgailuak, maskarak, 
jantziak, testa, PRCak… egitea. Gure aditu eta politikako jendea 
non egon da? Konfinamenduak hausnarketara murgildu gaitu. 
Puntu emaileak, irratia eta telebista: hildakoak, kutsatuak, 
ospitalizatuak, sendatuak, positiboak… Hausnarketak pertsonen 
ahulezia agerian jarri du. "Ezereza gaituk", entzuten da. Eta 
errematea, egoera sozial eta ekonomiko larria. Autoen ekoizpena, 
lurpera. Bizikletak, zorionez, hirukoiztu egin dira. Bizitzan, molde 
berrietara egokituko ote gara? Edo betiko leloan jarraituko dugu?

Baina orain, baloiaren txanda da! Futbola, egunero! Puf! Gauza 
kuriosoa da: segalaritza naturaren erdigunean, zelai zabalean,  
birusa kutsatzeko arriskurik ez, eta antolatzeko kuadrillak 
auzolanean. Belarra mardula, 12 segalari prest gogo biziarekin, 
baina txapelketak galarazi. Zangoak lepo gainean.

NiRE uStEz

ANDRES OSA 'SAKONA'

Negozioak berraktibatzeko laguntzak, martxan
Astelehena ezkero eska dezakete laguntza bereziak COVID-
19agatik itxita eta jardun murriztuan aritu diren negozioek. 
Ekainaren 12an argitaratu ziren baldintzak Aldizkari 
Ofizialean; eskaerak ekainaren 30era arte egin daitezke, 
Bergararren Arreta Zerbitzuan edo aldez aurretik 010 telefono 
zenbakira deituta eta txanda hartuta. 

2020ko dirulaguntzak zehaztu ditu Udalak
Enpresendako eta elkarteendako urteroko dirulaguntza lerroak 
zehaztu dituzte: https://www.bergara.eus/eu/dirulaguntzak.

Hobariak merkatari, ostalari eta zerbitzuentzat 
Herriko merkatarientzat, ostalarientzat eta zerbitzuentzat 
hobariak iragarri ditu Udalak ur eta zabor tasetan. Baldintzak 
zeintzuk diren eta prozedura zein den jakiteko: www.bergara.eus. 

Ekainaren 22an irekiko dute Udal Artxiboa
Artxiboa zabalduko da aurrez aurreko kontsulta berriz ere 
martxan jarrita; betiere, segurtasun neurriak betez. Horregatik, 
ezinbestekoa izango da aldez aurretik hitzordua eskatzea, 
artxiboa@bergara.eus-en edo 943 77 91 27 telefono zenbakian.

oHaRRak

Ikasle bat, egoitza berrian. MIGUEL ALTUNA

Miguel Altunak, Tknikak eta 
EUko komisioak antolatutako 
Lanbide Heziketako bikaintasun 
zentroen nazioarteko jardunal-
dian hartu zuen parte martitze-
nean Miguel Altunako Unai 
Ziarsolok, EXAM 4.0. –Excellent 
Advanced Manufacturing 4.0.– 
proiektua aurkezteko. 105 he-
rrialdetako 1.723 pertsonek ja-
rraitu zuten ekitaldi telematikoa. 

Miguel Altuna, zentro 
onenekin EXAM 4.0 
proiektua aurkezteko
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Jone Olabarria bERgARA
Joan den astean aurkeztu zuen 
Bergarako Udalak udara begira 
Agorrosin kirol eremurako di-
tuen planak. Bertan zehazten 
denez, besteak beste, Agorrosin-
go eremua zabalik dagoenean, 
ohiko berdeguneaz gain Ipintza 
futbol zelai erdia eguzkia har-
tzeko erabili ahalko da.

Hain zuzen ere, erabaki horrek 
hautsak harrotu eta ezinegona 
sortu du zelaiaren erabiltzaile 
nagusi den Bergara kirol elkar-
tean. Lehendakari Iosu Elorzak 
erabakia klubarekin adostu gabe 
hartu izana salatu du: "Ez digu-
te galdetu zeintzuk diren gure 
beharrak plana zehazteko or-

duan". Udako futbol campusa 
berreskuratu nahian ari direla 
azaldu du Elorzak, baina zelai 
erdirekin "ezinezkoa" dela zehaz-
tu du: "Familiak galdezka ditu-
gu ea zer gertatuko den campu-
sarekin; haiei erantzuna ema-
teko, Bergarako Udalak gure 
eskaerari erantzuteko zain 
gaude".

Denboraldi-aurrea, "kolokan" 
Ligara begira zalantza ugari 
dauden arren, dena ondo bidean, 
abuztu erdialderako denboraldi-
aurrea prestatzeko saioekin hasi 
beharko liratekeela azaldu du 
Elorzak: "Zelai erdi izanda ezin 
dugu prestaketa hori egin; talde 
eta jokalari asko gara bertan 
entrenatzeko".

Belar naturaleko zelaiaz gal-
detuta, une honetan ez dagoela 
erabilgarri azaldu du Elorzak: 
"Konfinamendu garaian ezin 
izan dugu mantentze-lanik egin 
azken hilabeteotan, eta, ondorioz, 
belarra usteldu egin da beheko 
aldetik". Orain, dena aldatu 
beharra dago, eta, lan hori egin 
ahal izateko, kanpoko enpresa 
baten beharra dagoela ere zehaz-
tu dute klubetik.

Ordutegi zehatzekin 
Bergara kirol elkarteari erantzun 
emanda, Aitor Arantzabal Kirol 
zinegotziak zehaztu du Ipintza 
futbol zelaia udal instalazio bat 
dela eta COVID-19 gaitzak era-
ginda Agorrosingo berdeguneko 
aforua handitzeko "beharrezkoa" 
dela zelai zati hori.

Gaineratu duenez, igerilekuko 
ordutegian soilik izango dute 
zelai erdia: "10:15 arte eta 19:45etik 
aurrera erabilgarri dute zelai 
osoa. Ordu horietan klubaren 
esku dago zelai osoa entrena-
menduetarako". 

Baliabideetara moldatzea 
Udako campusari dagokionez, 
BKEk antolatutako ekintza bat 
izanda dauden baliabideetara 
moldatu beharra azpimarratu 
du Arantzabalek: "Udalekuekin 
gertatzen den bezala, dauden 
baliabideetara moldatu beharra 
dago campusa antolatzeko ere". 
Hala ere, Arantzabalek argitu 
nahi izan du egoera aztertu eta 
neurriak moldatzeko aukera 
dagoela, koronabirusaren ara-
bera. Era berean, adierazi du 
Udaletik "une oro" jakinarazi 
zaiola klubari zein zen asmoa. Real Sociedad taldeko zenbait jokalari Ipintzan entrenatzen, eguaztenean. J.B.

Zelai erdi, Agorrosingo 
erabiltzaileen esku 
uda denboraldian Ipintza futbol zelaiaren erdia Agorrosingo erabiltzaileek eguzkia 
hartzeko erabiltzea aurreikusten du udalak, segurtasuna bermatzeko asmoz. bKEren 
ustez, ordea, zelai erdirekin campusa eta denboraldi-aurrea antolatzea "ezinezkoa" da
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Oihana Elortza oÑati
Olabarrieta auzoko Petra Zubiak 
zabaldu zuen Errekaldeko den-
da orain dela 50 urte. Beti izan 
da denda mota bera, janari den-
da, eta beti egon da toki berean. 
Urteekin, baina, auzotarrenda-
ko denda baino gehiago ere izan 
da, eta oraindik ere bada. "Au-
zotarren topaleku" moduan de-
finitzen dute orduko eta oraingo 
langileek.

Gertutasuna 
Petra zenaren alaba Marian Lon-
bidek 11 urte zituen amak denda 
jarri zuenean. Hamabi bat urtez 
izan zuen, eta gero, harekin ba-
tera lan egiten zuen Matea Ji-
menezi alokatu zion. 33 urteren 
ostean, erretiroa hartzeko garaia 
iritsi zitzaion hari, eta orduan, 
Lonbideren seme batek, Iñigo 
Irizarrek, hartu zuen, hiruzpalau 
urtez. "Ez genuen itxi gura, ezta 

Errekalde zerbitzu hau barik 
utzi gura ere, eta, jakinda herri-
tar batek interesa bazuela nego-
zioa hartzeko, semeak izan zuen 
bitartean hobekuntzak egin ge-
nituen, hurrengoak egun eskatzen 
dituzten baldintzetara egokitu-
tako negozioa hartzeko", dio 
Lonbidek.  

Karmele Arrizabalaga oñatia-
rra da erreleboa hartu duena; 
Aste Santuan bete ziren bi urte 
denda hartu zuela. Eta betiko 
izaerari eutsi gura dio hark ere. 
"Produktuen kalitateari asko 
begiratzen diogu eta saiatzen 
gara bertako produktu freskoak 

izaten. Eta zerbitzua, jendeare-
kin dugun harremana, bereziki 
zaintzen dugu. Hona etortzen 
diren ia bezero guztien, denena 
ez esatearren, izenak dakizkigu 
eta tratua zuzena da eurekin. 
Badago konfiantza bat saltzaileon 
eta bezeroen artean, eta hori 
mantentzen saiatzen gara gu. 
Guk ezin dugu lehiatu super-
merkatu handiek dituzten pre-
zioekin, baina bai kalitatean eta 
zerbitzuan, eta horretan ahale-
gintzen gara", dio.

Xabat semea izan du proiektu 
honetan bidelagun Arrizabala-
gak: "Negozioen ordutegia lotua 
izaten da, eta, batzuetan, gura 
baino denbora gutxiago izaten 
dut berarekin egoteko, baina 
bera beti egon da ondoan; animo 
handiak ematen dizkit, gainera. 
Bere laguntza izugarria da ni-
retako". Beste hiru lagun ere 
izaten dira tarteka dendan be-

rari laguntzen, "Kali, Giovana 
eta Maripaz". 

Meriendak, prest 
Ekintzailetasuna sustatzeko El-
karrekin Ekin programan har-
tu zuen parte Karmele Arriza-
balagak eta han landutako ideia 
batzuk praktikan jarri ditu 
dendan; esaterako, umeendako 
ogitartekoak prestatzea. "Gura-
so asko larri ibiltzen dira, baina 
umeendako garrantzitsua da 
arratsaldeko ogitarteko hori, 
behar dute, eta nik prest izaten 
ditut dendan: ogitarteko txiki 
bat eta fruta pieza bat. Eskolatik 
ateratzen direnean etortzen dira 
ume batzuk, musika eskolara 
bidean beste batzuk, eta umeen 
bila doazen gurasoak ere pasa-
tzen dira. Egubakoitzetan txo-
kolatea izaten dute, eta beste 
egunetan, sorpresa". Ideia hori 
askoren gustukoa izan da eta 
ogitarteko asko prestatzen di-
tuzte ikasturtean zehar. "Horiek 
direla eta, dendara erosketak 
egitera etorri dira hainbat sarri, 
eta asko pozten nau horrek", dio 
Arrizabalagak.

Bezero asko ohikoak eta au-
zokoak dira, baina herriko bes-
te kale edo auzoetatik ere joaten 
dira batzuk Errekaldeko denda-
ra, "produktu freskoen kalitateak 
erakarrita", Arrizabalagaren 
esanetan. "Oñatiko baserritarren 
produktuak ditugu, sasoian sa-
soikoak. Orain, adibidez, letxu-
gak eta tipulinak ditugu, baina 
lekak, tomateak, kalabazinak 

eta zerbak ere izaten ditugu. 
Errekaldeko baserrikoak, Ma-
dalena auzokoak eta Ortuzaba-
lakoak izaten dira, adibidez. 
Orain, bertako arrautzak saltzen 
ere hasiko gara".

Duela urte asko, dendako te-
lefonoa ere auzotar askok era-
bili izan zuten deiak jasotzeko 
edo egiteko. Gaur egun, ez da 
horren beharrik, baina, eskola-
ko apunteak jasotzeko, norbaiti 
zerbait entregatzeko edo galdu-
tako arropak edo trasteak ba-
tzeko tokia ere bada Errekalde-
ko denda. "Topalekua izaten 
jarraitzen du, bai. Gainera, 
egunerokotasun eta gertutasun 
honek denok hobeto ezagutzen 
laguntzen digu, eta, azken finean, 
elkarren zaintza modu bat ere 
bada. Norbait bizpahiru egunean 
agertzen ez bada, berehala sor-
tzen dira kezkak. Eta kontrara, 
gurasoen zaintzaz arduratuta 
dauden seme-alabek ere deitzen 
digute senide horien jarraipena 
egiteko; azkenaldian despistatua 
ikusten ditugun edo ez galdetze-
ko, adibidez". 

Ospakizunak 
50. urteurrena bezeroekin, au-
zotarrekin eta herritarrekin 
gurako luke ospatu Karmele 
Arrizabalagak, hori da bere as-
moa. Berez,  Errekaldeko jaietan 
egin gura zuen ekitaldi bereziren 
bat, "pintxo batzuk prestatu eta 
beste zertxobait", baina ez da 
jairik egon, eta orain, pentsatzen 
ari da noiz eta nola egin topa.

Marian Lonbide eta Karmele Arrizabalaba, Errekaldeko denda barruan. O.E.

Auzoko dendak 
duen izaerarekin

OÑATIKO 
BASERRIETAKO 
PRODUKTU FRESKOAK 
IZATEN DITUZTE, 
SASOIAN SASOIKOAK

Errekaldeko dendak 50 urte betetzen ditu aurten eta "kalitatea eta gertuko zerbitzua" 
eskaintzen jarraitzen du. Denda ez ezik, topalekua ere bada oraindik, ikasteko 
apunteak jasotzeko eta auzotarren arteko zaintza zerbitzua indarrean mantentzeko 

ANA SANTOS
HERRitaRRa

"Bertako bezeroa naiz urtetan. 
Errekalden bertan bizi naiz eta 
asko eskertzen dut horrelako 
denda bat hemen edukitzea. 
Aldaketa batzuk egin dituzte 
orain eta oso txukun eta egoki 
dago, gustura etortzen naiz. 
Produktuen kalitatea oso ona 
da eta langileen aldetik 
jasotako tratua ere bai".

LEIRE ALTUBE
HERRitaRRa

"Komertzio txikien aldekoa 
naiz. Hemen aukera handia 
dago eta kalitate oneko 
produktuak zein marka 
zurikoak daude. Atentzioa ere 
oso pertsonalizatua eta 
profesionala da eta konfiantza 
hori asko eskertzen dut. 
Umeendako merienden ideia 
mundiala izan da".

Zergatik zatoz hona? 
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Oihana Elortza oÑati
Ez dira betiko corpusak izan, 
ez dira urtero egin ohi diren 
ospakizunak eta ekitaldiak egin, 
baina Corpus jaiak ospatu dire-
la esan daiteke. Bai, behintzat, 
egondako ekitaldietan jendeak 
parte hartu duelako eta egunez 
zein gauez ibili delako jendea, 
adibidez, egondako afariez eta 
bazkariez gain.

Ia 200 lagun konektatuta
Apirilaren amaieran hartu zuten 
prozesioa ez egitearen erabakia 
Oñatz dantza taldeak, Corpuse-
ko kofradiak, Oñatiko parrokiak 
eta Oñatiko Udalak. Udalak be-
rak aurretik esana zien barra-
kekin etortzen direnei aurten 
ezingo zirela etorri, eta kultur 
arloko ekitaldirik antolatzea ere 
ez zen posible. Baina, prozesioa 
ez egin arren, Corpus Eguneko 
meza egingo zutela erabaki zu-
ten, eta zuzenean eskainiko 
zutela GOIENAren bitartez, te-
lebistan zein streaming-ean. Eta 
askok jarraitu zuten meza; In-
ternet bidez, esaterako, ia 200 
lagun egon ziren konektatuta 
meza ikusten. Gainera, emititu-
tako saio berezia eta aspaldiko 
prozesioetako irudi zaharrak 
ere toki askotara heldu dira eta 
pozik ikusi dituzte, adibidez, 
Txilen, Hernanin eta Bilbon.

Zapatu gauean isuna 
Egubakoitz zein zapatu gauean 
ere ibili da jendea kalean, eta 
izan dira osasun araudi hausteak 
ere. Ertzaintzan, esaterako, he-
rritarrek egindako lau dei jaso 
zituzten asteburuan, guztiak 
gaueko ordutegian. "Edukierak 
eta distantzia ez betetzeak era-
gindako zaratengatik" izan ziren, 
Ertzaintzak azaldu duenez. Eta 
zapatu gauean taberna bati isu-
na jarri ziotela ere baieztatu du: 
"Establezimendu bakarra salatua 
izan da, momentuz, edukiera 
gainditu zuelako eta bezeroen 

arteko urruntze distantzia erres-
petatzen ez zelako". Oñatiko 
Udalak gezurtatu egin du taber-
nek 06:00ak arte zabalik egoteko 
baimena zutenik. "Ordenantzan 
jasotako ordutegia zuten. Eska-
tu zaiena izan da arduraz eta 
zentzuz jokatzea", azaldu du 
alkateak, Izaro Elorzak.

Ekainaren 1a ezkero, udako 
ordutegia dute tabernek: 03:00ak 
arte arruntek eta 04:30ak arte 
kategoria berezikoek. Bost ta-
berna sartzen dira bigarren 
talde horretan: Izarraitz, Itturri, 
Txaketua, Arrano eta Boise.

Oñatzeko dantzariak dantzan Corpus Eguneko mezan. XABI GOROSTIDI

Prozesiorik ez, baina 
corpusak ospatu dira
goiENak zuzenean eman zuen meza nagusia herritar askok jarraitu zuten eta musika 
bandaren emanaldirako sarrerak azkar agortu ziren. gauez ere ibili da jendea kalean; 
Ertzaintzak lau dei jaso zituen eta taberna bati isuna jarri zion

Txarrenari onena

Itxialdi garaian inoiz baino hartu-eman gehiago izan ditugu 
herriko eragileekin. Telekonferentzia ez da aurrez aurrekoaren 
berdina, jakina denez, baina komertzio, tabernari, ostalari, 
gastronomia elkarteetako ordezkariekin maiztasunez hitz egiteko 
aukera izan da. Horren denbora gutxian horrenbeste bilera 
egiteko gai izango ginela ez nuen esango. Irakasleak ere saiatu 
dira, baina konturatu gara azpiegitura teknologikoetan burujabe 
ez izatearen arazoa. Interneteko sarbide gabe klaseak ezin hartu 
hainbat ikasle. Dirutza irabazten duten oligopolioko operadoreen 
partetik erantzunik ez. IZARKOM, bertakotik, kooperatiba 
eraldatzaileen eskutik irtenbidea hemen ere. Tokikoaren 
garrantzia, herri bizia, koloretsua izateko gure merkatari eta 
ostalarien beharraz ere ohartu gara, baserritarren produktuak 
eskuratzeko herrietako merkatuen ekarpenaz. Ikusi dugu bizitza 
duina izateko zaintzaren paperaz, zabor poltsekin babesteko 
mantalak egin beharrik izango ez duen osasun sistema publiko 
indartsu baten beharraz. Geroko proiektu estrategikoak 
zehazteko balio izan dezala azken hilabeteetan bizitakoak.

NiRE uStEz

XABIER IGARTUA

Datorren astean, 30 urte beteko 
dira Irunberriko gertaerak izan 
zirenetik, eta, orduan zer ger-
tatu zen gogora ekartzeko, bi 
hitzaldi antolatu eta aldizkari 
edo txosten bat prestatu du Oña-
tiko ezker abertzaleak.

Ekainaren 24an, Floren Aoiz 
etorriko da eta 1990ko egoera 
soziopolitikoaz jardungo du. 
Uztailaren 1ean, berriz, Txemi 
Gorostiza abokatua etorriko da 
Irunberriko gertaeraz berba 
egitera. Hitzaldi biak gaztetxean 
izango dira, 19:00etan. Txostena, 
etxez etxe banatuko dute uztai-
laren hasieran. Bestalde, Egiari 
Zor fundazioak oroimen ekital-
di bat egingo du, 26an, 19:00etan, 
San Martingo zuhaiztian.

Irunberriko gertaeren 
gaineko ekitaldiak 
datozen egunetan

Herritarren artean maskarak 
banatzen hasi da Udala. 70 ur-
tetik gorako guztiei, esaterako, 
etxera bidali dizkiete maskarak, 
postaz. Gainerako herritarrek 
herriko plazan jarriko duten 
postuan jaso beharko dute. Gaur, 
egubakoitza, eta hurrengo aste-
ko lehen hiru egunetan egongo 
dira, 10:00etatik 12:30etara eta 
17:00etatik 19:30era. Saretuz-eko 
boluntarioak ari dira banaketan 
laguntzen.

Maskarak egiteko erabili duten 
ehuna EN13795 arauaren baitan 
testatutako ehuna da, Udalaren 
esanetan, eta 300 aldiz garbitu 
daitezke. Gehienak erosi egin 
ditu, baina batzuk herriko jos-
tunek egin dituzte.

Herritarrei maskarak 
banatzen hasi da 
Udala aste honetan
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Maialen Santos oÑati
Ohiko udalekuen ordez, udako 
zaintza hezitzailea prestatu du 
udalak, uztailerako. Iker Oñate 
Haur eta Gazteria zinegotziak 
azaldu duenez, "egoerara" ego-
kitutako zerbitzua" izango da, 
zeinetan "segurtasun neurri 
guztiak" bermatuko diren. Uz-
tailaren 1etik 24ra eskainiko 
dute, eta adinaren araberako bi 
multzo nagusitan banatuko di-
tuzte haurrak; elkarrekiko "era 
independentean". Horien baita-
ko talde txikiak ere ohi baino 
"murritzagoak" izango dira. 
Topalekua ez da gaztelekua izan-
go, herriko gune ezberdinak 
baizik. "Herriguneko toki ezber-
dinetan elkartu arren, landa 
auzoetara ere joango gara", azal-
du du Oñatek. Udako eskaintza 
goizetan egingo dute, eta lau 
ordukoa izango da hirukoaren 
ordez: 09:00etatik 13:00etara. 
Zinegotziak azaldu duenez, di-
namika ere ez da "ohikoa" izan-
go; esaterako, haurrek ezingo 
dutelako material guztia elkar-

banatu. Segurtasuna manten-
tzeko, umeei maskarak banatu-
ko dizkiete, baita goizero tenpe-
ratura hartu ere. 

Guztira, 226 ume
Udako zaintza hezitzailea pres-
tatzen hasi aurretik, ordurako 
700 ume inguruk zuten izena 
emanda udalekuetan. COVID-
19aren eraginez, baina, kopuru 
hori murriztu egin behar izan 
dute. "Horretarako, familiei es-
katu diegu euren egoera balo-
ratu dezatela; eta kontziliazioa-
gatik eta gurasoen zein umeen 
beharrengatik soilik ekar ditza-
tela umeak zerbitzura". Gauzak 
horrela, asko izan dira bajan 
eman diren umeak; eta 226 ume 
hartuko dituzte azkenean. Horren 

harira, zinegotziak eskerrak 
eman nahi izan dizkie familiei, 
"borondatez" jardun eta "egoera 
ulertzeagatik". 

Begiraleen formakuntza saioak, 
bestalde, bi izango dira: bata, 
arlo pedagogikoari buruzkoa, 
eta bestea, segurtasuna lantzeko. 

EAJ, proposamenei "eusten"
Zaintza zerbitzuaren harira EAJk 
egindako proposamenen artean 
zegoen zaintzarako dirulaguntza 
lerroak eskaintzea: "474 haur 
zerbitzutik kanpo geratu dira. 
Aitona-amonen ardurapean ge-
ratuko direla uste dugu, eta hori 
saihestea gura genuen". Bestal-
de, uste dute izen-emate proze-
dura ez dela "egokia" izan, fa-
miliei zerbitzuaren beharra 
baloratu dezatela eskatzeak, 
izen-ematean atzera egitera "bul-
tzatu" dituelako. Azkenik, hiz-
kuntza aldetik beharrak dituzten 
haurren egoerak ere kezkatzen 
ditu, eta diote etxean euskaraz 
komunikatu ezingo direnen 
beharrak "zalantzan" daudela.

Haur talde bat Oñatiko plazaren erdian.  IMANOL BELOKI

Uztailaren 1ean ekingo 
diote aisialdi zerbitzuari
udalekuen ordez, udako zaintza hezitzailea antolatu dute haurren aisialdirako. 226 
haurrek hartuko dute parte, eta goizero lau orduz arituko dira ekintza ezberdinetan. 
aurten, baina, landa eremuetaraino iritsiko dira; hori bai, segurtasun neurriak hartuta

HAURRAK BI TALDE 
NAGUSITAN BANATUKO 
DITUZTE; 
ELKARREKIKO 
INDEPENDENTEAK

M.S. oÑati
Zubikoa kiroldegian fitness zer-
bitzua martxan jarriko dute 
uztailean, eta eskaintza zabala 
antolatu dute hilabete osorako. 
Dagoeneko eman daiteke izena 
kiroldegian bertan; ekainaren 
25a izango da azken eguna. 

Fit bikea, pilatesa, body tonoa, 
nordic walking delakoa, zumba 
eta entreno funtzionala eskai-
niko dituzte. Rosa Lasagabaster 
Kirol teknikariak adierazi due-
nez, eskaintza iazkoaren antze-
koa izango da, baina kirol ordu 
gehiago eskainiko dituzte aurten, 

"taldeak murritzagoak izango 
direlako". Ekintza gehienak 
kantxan egingo dituzte –fit bikea 
izan ezik–. Era horretan, "eremu 
zabalagoa" hartu ahal izango 
dute kirola egiteko, eta, beraz, 
pertsonen arteko bi metroko 
segurtasun distantzia mantentzea 
"errazagoa" izango da.

Horretaz gain, teknikariak 
azaldu du posible den heinean 
nork bere materiala etxetik era-
mateko eskatuko dutela, eta 
Zubikoako instalazio zein ma-
terialean garbitasuna "bereziki" 
zainduko dutela. 

Dagoeneko eman daiteke izena 
uztaileko fitness ekintzetarako
Eskaintza zabala antolatu dute uztail osorako. zubikoa 
kiroldegian eman daiteke izena, ekainaren 25era arte

Eltziako gimnasioa hutsik, jendea hartzeko prest dagoela. GOIENA

Astelehenetik aurrera erabili 
ahalko da Eltziako gimnasioa
aurrez txanda hartu beharko da eta eguerdian ordu eta 
erdiz itxi egingo dute desinfekzio lanak egiteko

M.S. oÑati
Eltzian egokitutako gimnasioa 
hilaren 22an, astelehenean, za-
balduko dute. Hiru gelatan an-
tolatu dute gimnasioa eta zortzi 
eta hamabi erabiltzaile artean 
egon ahal izango dira batera, 
kasuan kasu. Bertara joan ahal 
izateko txanda hartu beharko 
da aurrez, kiroldegietako harre-
retan edota  943 71 63 75 telefo-
nora deituta. Egunetik egunera 
egin ahal izango da erreserba, 
eta, erabilera egin ondoren, hu-
rrengorako eskaera egun bat 
pasa ondoren egin ahal izango 
da. Bestalde, 13:30etik 15:00etara 

itxiko egingo dute gimnasioa,  
garbitu eta desinfektatzeko.

Lehen astea, positiboa 
Astelehenean ireki zuten Zubi-
koako kirol-gunea, eta lehen 
egunetan jendea "mugitzen ha-
sia" dela azaldu du Oskar Ca-
rrascal Kirol teknikariak, "pix-
kanaka bada ere". Esaterako, 
Aloña Mendiko Pilota sailekoak 
hasiak dira entrenamendu saioak 
Zubikoako pilotalekuan egiten, 
eta spinning gelari erabilera 
ematen hasi denik ere badago. 
Tenis pistak ere erabiltzen di-
rela azaldu du Carrascalek.
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Maialen Santos oÑati
Osasun krisiaren eraginez Eltzia 
ixteko erabakia hartu behar 
izan zuten, martxoan, bertako 
Asanbladako Koordinadora Tal-
dekoek. Erabaki horren eraginez, 
Eltzia ohiko topaleku duten 25 
kultur taldeetako kideek ez dute 
modurik izan bertan elkartu 
edota entseatzeko. Joan den as-
tean, baina, taldeetako ordezka-
riek batzarra egin zuten, eta 
Eltzia berriro irekitzeko eraba-
kia hartu zutela azaldu du Eltzia 
koordinadorako Ione Zubizarre-
tak: "Hain justu, erabaki genuen 
Udalari eskatzea Eltzia ireki 
dezala". Aitortu duenez, gainera, 
Udalak begi onez hartu du pro-
posamen hori. 

Protokoloaren beharra 
Eltzia ireki ahal izateko, baina, 
protokolo baten beharra dutela 
azaldu du Zubizarretak, eraikin 
barruan nola jardun dezaketen 
jakiteko. Lan hori egiteko, bile-
ra egin zuten eguaztenean: "Asan-
bladako kideez gain, Udaleko 
teknikari bat ere izan zen gure-
kin. Eltzia eraikuntza publikoa 
den heinean, Udalaren laguntza 
behar dugulako". Behin proto-
koloa zehaztuta, hurrengo urra-
tsa izango da segurtasun neurriak 
betetzeko materiala erostea; 
esaterako, desinfektatzeko gelak. 

Gauzak horrela, Zubizarretak 
azaldu du Eltzia datorren astean 
edo, gehienera jota, bi aste barru 
irekitzea "aurreikusten" dutela.

Eraikina ireki arren, talde ba-
koitzaren erabakia izango da 
Eltzia erabiltzen hasi ala itxaron. 
Era berean, talde bakoitzaren 
ardura izango da "zentzuz" joka-
tzea. Hain justu, Txantxiki fami-
lia elkarteko kide ere bada Ione 
Zubizarreta, eta azaldu du herri-
ko ikastetxeak oraindik itxita 
daudenez gero, beraiek ere orain-
dik ez direla jarduerara itzuliko. 
Algaraz elkarteko Josu Zubiak, 

bestalde, GOIENAri azaldu dio 
"lanean hasteko" gogotsu dagoe-
la, eta, beraz, Eltzia ireki bezain 
pronto ekingo diotela entseatzea-
ri: "Gure lanak sormen eta lan 
kolektiboa du oinarri, eta en-
tseatzeko beharra dugu". Are 
gehiago, azaldu du Potx eta Lotx 
magoek ikuskizuna eskainiko 
dutela ekainaren 23an, Elorrion, 
eta, Eltzia ireki ezean, ezingo 
dutela ikuskizunerako entseatu. 
Hala, beste arlo batzuetako lan-
gileen modura, kulturgileak ere 
"ahal bezain azkarren" lanean 
has daitezen gurako luke Zubiak.

Eltziako eraikinaren aurrealdea. GOIENA

Protokoloari jarraiki 
zabalduko dute Eltzia
bertan elkartzen diren 25 taldeetako ordezkariek bilera egin zuten joan den astean; 
eta, udalaren onespenarekin, eraikina ireki egingo dute. Protokolo bat zehaztu 
beharko dute, eta gero, talde bakoitzak erabaki beharko du jarduerara itzuliko den 

Ikastetxetik adierazi dute ez 
dutela "urteroko festa" antolatu 
baina bai hainbat ekintza astea 
eta eguna "bereziagoak" izan 
daitezen. Era horretan, une zai-
lak "elkarrekin eta elkarrentzat" 
egonda arinagoak direla alda-
rrikatu gura izan dute, baita 
azken hilabeteetan komunitate 
osoak erakutsi duen inplikazioa 
eta konfidantza "txalotu" ere.

Hainbat material eskegi dute 
ikastetxeko webgunean: jaialdien 
bideoak, ikasle zein ikasle ohiek 
egindako bideo-tutorialak, ar-
gazki collagea eta ikasle talde 
batek ekoiztutako bideoa. Bes-
talde, biharko, Potx Magoaren 
ikuskizuna antolatu dute; 
18:00etan, Santa Anan. Adierazi 
dute 80 pertsonako edukiera 
izango dutela, eta sarrerak da-
goeneko banatu dituzte. Soberan 
egongo balira, gaur bertan erre-
serbatu ahalko lirateke, 943 71 
82 72 telefonora deituta.

Elkar Hezi Eguna 
ezohiko moduan 
ospatuko dute bihar

5G teknologiak dakartzan arris-
kuei buruzko hitzaldia antolatu 
du Informa-tu taldeak datorren 
asterako. Martitzenean izango 
da hitzaldia, 19:30ean, Kultura 
Etxean, eta Ceferino Maestu 
bioelektromagnetismoan aditua 
den mediku eta zirujaua aritu-
ko da teknologia horren arriskuei 
buruz hizketan, gazteleraz. Saio 
irekia izango da; sarrera doakoa 

izango da, baina edukiera mu-
gatu egingo dute. Hitzaldira joan 
ahal izateko, aurrez sarrera 
erreserbatu beharko da, 658 71 
90 89 telefonora deituta, eta Zoom 
plataformaren bitartez ere ja-
rraitu ahal izango da hizketaldia. 
Online konektatu ahal izateko, 
https://forms.gle/p4fGPS5iPuTY4r-
6MA dokumentuan eman behar 
da izena, eta, antolakuntzatik 
azaldu dutenez, jarraian jakina-
raziko dituzte saioa zuzenean 
jarraitu ahal izateko egin beha-
rreko urratsak. 

5G teknologiaren 
arriskuak berbagai 
martitzenean

ESKU-LTU-RA Kultura Eskura 
programaren barruan, Black is 
beltza filma eskainiko dute gaur, 
22:30ean, plazako pilotalekuan.  
Filma ikusi ahal izateko aurrez 
eskuratu beharko dira sarrerak; 
doan izan arren, segurtasun 
arrazoiengatik edukiera muga-
tu egingo dute. Hala, www.oña-
ti.eus webgunean eta Txokola-
teixan hartu ahal izango dira.

'Black is beltza' 
eskainiko dute gaur, 
aire libreko zineman

Uztailaren 30ean 22:30ean eskai-
niko dute kontzertua bi taldeek, 
Gaztelekuan. ESKU-LTU-RA 
programaren baitako emanaldia 
izango da, eta edukiera muga-
tuta egongo da. Hain zuzen, www.
oñati.eus webguneko sarrerak 
dagoeneko agortu egin dira, 
baina bi taldeen ikuskizuna 
streaming bidez ere jarraitu ahal 
izango da.

Agortu dira Sharon 
Stoner eta Bizarro 
ikusteko sarrerak
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Eider Altubek (Arrasate, 1997) 
bost urte daramatza arraunean. 
Ondarroako eta Lekeitioko tal-
deak batuta sortu zuten Lea 
Artibai izeneko proiektuan hasi 
zen, hain zuzen, beste debagoien-
dar batekin, GOIENAk azaroan 
elkarrizketatu zuen Nerea Agi-
rrezabalekin batera. Pare bat 
urte geroago, herri bakoitza 
emakumezkoen talde propioa 
sortzeko gauza izan zen, eta az-
ken urteotan bi debagoiendarrak, 
itsasoan, kontrario izatera pasa 
dira. Hala, dagoeneko deseatzen 
daude traineruan indarrak neur-
tzeko. Pasaian izango dute lehe-
nengo hitzordua, uztailaren 11n, 
denboraldiko lehen estropadan.
Zer moduzkoa izan da ostera ere 
traineruarekin uretara sartzea? 
Uf... azaldu ezin dezakedan sen-
tsazioa da… Entrenamendu 
bakarra egin dugu uretan, eta, 
gainera, euria egin zigun, baina 
sentsazio ederra izan zen guz-
tiendako. Denok elkarrekin 
traineru barruan geundela iku-
si genuenean eta itsasora sartu 
ginenean… Ezin da hitzekin 
deskribatu.
Non egongo da aurten Isuntza? Ze 
talde duzue? 
Hori da denok gure buruari egi-
ten diogun galdera: zer-nolako 
maila izango dugu? Eta kontua 
da Pasaiako lehenengo estropa-
da iritsi arte ezingo diogula 
galdera horri erantzun. Hor 
ikusiko dugu gutako bakoitza 

non dagoen, kontrarioak non 
dauden, eta aurtengo denboral-
dia ze talderen kontra izango 
dugun borroka estua. Berez, liga 
gogorra da gurea, ETE izena du 
eta Euskotren ligan baino kate-
goria bat beherago gaude. Uste 
dugu iaz baino pare bat postu 
aurrerago ibil gaitezkeela.
Ondarroa izango da kontrarioetako 
bat; taldekideak izan ziren zuen 
hastapenetan, eta lehia handia 
duzue eurekin. Tartean dago Nerea 
Agirrezabal bergararra. 

Bai, lehia polita dugu eurekin, 
bai. Duela urte batzuk emaku-
mezko talde batek arraunean 
egin gura genuelako batu ginen 
bi herrietako arraunlariak. Egia 
da bati baino gehiagori ez ziola 
horrek grazia handirik egin 
[Barreak], berez bi herrien artean 
lehia handia dagoelako, baina 
behar batetik batu ginen eta 
proiektu polita sortu zen. Urte 
gutxi batzuk geroago, bai Lekei-
tion eta baita Ondarroan ere 
talde propioa izateko nahikoa 

arraunlari ditugu, eta bakoitzak 
bere bideari heldu dio. Hala, 
seguru aurten ere kontrario 
zuzen izango ditugula. Iaz, es-
tropada gehienetan posturen bat 
aurretik ibili ginen [Barreak], 
bateren bat irabazi ziguten eurek 
ere, eta aurten ere aurretik ibil-
tzea espero dugu. Baina ez dira 
kontrario zuzen bakarrak izan-
go. Dena dela, polita da taldeki-
de izan dituzunak orain beste 
traineru baten ikustea, eta nahiz 
eta, bi herrien artean lehia han-
dia egon, guk harreman ona 
dugu, baina baita pike puntu 
hori ere.
Arrasatear bat arraunean, nondik 
nora? 
Familia dut Lekeition, eta aita 
oso arraun-zalea da. Gogoan dut, 
duela urte batzuk, egunkaria 
irakurtzen nenbilela zelan iku-
si nituen San Juaneko neskak 
Kontxan txapeldun geratu zire-
la. Bazkalostea zen, eta aitari 
aipatu nion nik ere gustura 
probatuko nuela arrauna. Bada, 
aitak Isuntza arraun taldean 
ezagunak zituen, eta bi egunera 
deia jaso nuen, emakumezkoen 
arraun taldea sortzeko asmotan 
zebiltzala eta ea animatuko nin-
tzatekeen. Halaxe hasi nintzen, 
eta gaur egunera arte.
Zelan pasa duzue konfinamendua? 
Nahiko ondo. Martxoan, ureta-
ra lehenengoz sartu ginen egu-
naren ondoren etorri zen alarma 
egoera, eta behin-behineko en-
trenamendu saio batzuekin hasi 
genuen lehenengo astea. Gero, 

gure entrenatzailearen bitartez 
ahalik eta ondoen mantentzen 
saiatu gara denok, baina ez da 
erraza, arrauna oso kirol jar-
duera berezia delako. Ondo en-
trenatzeko arraunean egin behar 
da, etxean ariketak egitearekin 
ez da nahikoa. Eta, uretara behin 
sartzea nahikoa izan da eskue-
tan zauriak egiteko, ipurdian… 
Zerotik hastea moduan izan da.
Zure kasuan, gainera, gipuzkoarra 
izanda, gehiago itxaron behar izan 
duzu taldekideekin batera entre-
natu ahal izateko. 
Akaso, hori izan da gogorrena. 
Konfinamenduan geundenean, 
denok geunden etxean, egoera 
antzerakoa zen guztiondako, eta 
egokitu beharra zegoen. Baina 
azken aste hauetan ikustea tal-
dekideak elkarrekin entrenatzen, 
eta norbera mugaren alde ho-
netan egon behar izatea...

Isuntzako arraunlariak, martitzeneko entrenamendu saioan, Lekeition. E.A.

Eider Altube. X.U.

"Pasaiako 
estropadak 
erakutsiko du 
non gauden"
EIDER ALTUBE iSuNtzako aRRauNLaRia
Euskotren liga uztailaren 4an hasiko dute a Coruñan, eta EtE liga hilaren 11n hasiko 
dute. Hor, Debagoienak bi ordezkari izango ditu, Eider altube eta Nerea agirrezabal
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Segurtasun neurriekin hasi zarete 
entrenatzen. 
Bai; neurri zorrotzak dira, gai-
nera. Klubera maskararekin 
sartu behar dugu denok, eta 
arraunean hasi arte ezin dugu 
maskara kendu. Gero, erabiltzen 
ditugun arraun eta bestelako 
material guztia garbitu egin behar 
dugu, dutxatzera etxera etortzen 
gara… Oraindik ez digute zehaz-
tu estropada egunak zelakoak 
izango diren, zehazteko dugu 
hori, eta denboraldiak irauten 
duen bitartean –uztailaren 11tik 
irailaren 20ra arte– PCR bidezko 
pare bat proba egingo dizkigute: 
denboraldi hasieran lehenengoa 
eta beste bat erdi inguruan. Bes-
talde, egutegia moldatu egin dute.
Zeintzuk izango dira Isuntzak izan-
go dituen urteko erronka nagusiak? 
Lekeitioko estropada, normala 
den moduan, oso garrantzitsua 
da guretako, eta Pasaiako estro-
padaren ondoren etorriko da 
gurea; horrenbestez, ez dugu 
egokitzeko asti handirik izango. 
Eta Kontxako Bandera ere oso 
polita da, sekulako giroa egoten 
da. Ez dakit zergatik, baina Kon-
txan lan ona egin izan dugu, ea 
aurten ere halaxe egiten dugun. 
Gure asmoa da bizpahiru urtetan 
Kontxako finaleko tandarako 
sailkatzeko moduan egotea.
Arraunlari moduan datozen hilabe-
teotan egutegi betea izango duzu. 
Hori da arraunean hasi gura 
duenak garbi izan behar duena. 
Parrandak irailetik aurrera egin 
beharko dituela, alegia [Barreak]. 
Udan astebururo ditugulako es-
tropadak eta exijentzia maila oso 
handia delako. Askok ez dute 
dedikazio hau ulertzen, 22 urte-
rekin zelan lehenesten dugun 
lagunekin ibili beharrean arrau-
nean egitea. Baina izugarri ha-
rrapatzen duen kirol jarduera 
da hau. Isuntza taldea, iazko denboraldian. ISUNTZA

Trainerua prestatzen, itsasora sartzeko. E.A.

Arraunean azken ukituak egiten; garbitu egin behar dute gero dena. E.A.

Entrenamendua hasteko gertu. E.A. Arraunlariek ezin dute maskara kendu traineru barruan egon arte. E.A.

Nagore eta Leire Galeano. MAIDER ARREGI

Galeano ahizpak gertu daude 
domekako finalerdirako
Emakume Master Cup txapelketako finalaren atarikoa 
Elgoibarren jokatuko dute etzi; pauso batera dute finala

X.U. aRRaSatE
"Ez geneukan batere garbi fina-
lerdia jokatuko genuen ala ez, 
eta pena emango liguke behin 
honaino iritsita txapelketa ber-
tan behera geratzeak", adierazi 
dio GOIENAri Nagore Galeanok. 
Egindako lanak, baina, fruitua 
izango du, eta domekan Elgoi-
barren jokatuko duten jaialdian 
antzuolarrek pauso batera izan-
go dute finala. 

Galeano ahizpek Pilota Goxoa 
kategoriako finalerdia jokatuko 
dute, eta aurrean izango dute 
Ainhoa Ruiz de Infantek eta 
Amaia Jakak osatuko duten 
bikotea. Beste finalerdian, berriz, 
Iera Agirrek eta Maite Ruiz de 
Larramendik Irantzu Etxebes-
teren eta Ane Urkizuren kontra 
jokatuko dute –hor ez dago de-
bagoiendarrik–. "Kontrario go-
gorrak dira, badakigu ez dela 
partidu erraza izango. Gu baino 
nagusiagoak dira eta pilota ondo 
mugitzen dute batera eta beste-
ra", dio Leire Galeanok. "Baina 
gure jokoa egiten ahaleginduko 
gara". Hala, txapelketako joka-
lari gaztetxoenak dira Antzuo-
lako ahizpak, 15 eta 12 urterekin.

Frontoian, baimen batekin 
Galeanotarrek konfinamenduko 
lehen asteetan ez zuten izan 
gura moduan entrenatzeko au-
kerarik, eta etxean ibili behar 
izan zuten. Azken asteetan, os-
tera, pilotalekura joatea lortu 
dute, baimen bati esker, eta 
astean hiru egunetan izaten dira 
han: "Etxetik irteteko baimena 
eman zutenean, kanpoko pilo-

talekuan hasi ginen entrenatzen, 
eta gero, Master Cup-eko anto-
latzaileek bidalitako ziurtagiri 
bati esker, barruko pilotalekuan 
hasi ginen lanean".

Finalaurrekoa irabazten duten 
bikoteak finalean izango dira 
eta hori hilaren 28an jokatuko 
dute, Irunen. Galeano ahizpak 
txartel horren bila joango dira, 
zalantzarik gabe: "Orain arte, 
txapelketa ona egin dugu, baina 
finalera iristea txapelketa boro-
biltzea izango litzateke, eta hori 
da gure helburua". Hala, dome-
kako pilota jaialdia ETB1ek 
eskainiko du.

Emakume pilotariak izango 
dira protagonista ETB1ek 
uda honetan eskainiko 
duen Plazandreak saioan, 
eta saioaren helburuetako 
bat izango da 
emakumezkoen pilota 
ezagutzera ematea. Hala, 
tartean egongo dira bi 
bergarar, Arrate Bergara 
eta Reyes Azkoitia.

Hamabi pilotari egongo 
dira lehian, lau taldetan 
banatuta, eta Arrate 
Bergara izango da pilotari 
horietako bat. Kontrara, 
Reyes Azkoitia izango da 
taldeetako bateko 
entrenatzailea. 

'Plazandreak' 
saioa, udan
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A. Aranburuzabala aRRaSatE
Arrasateko euskara elkarteak 
azkeneko urteetan egin duen 
moduan, Kulturaten banatu ditu 
aurtengo Arrasate Literatura 
Lehiaketako sariak; alarma 
egoerak bultzatuta, ekitaldi itxia 
egin zuten eguaztenean, eta ira-
bazleak, antolatzaileak eta aur-
tengo gonbidatu Jon Maia ber-
tsolaria eta idazlea izan ziren.

Ekitaldiak emandakoak labur-
bildu zituen Aitor Agirianok 
atzo, eguena, Hemen Debagoiena 
saioan eskainitako erreportajean, 
eta ekitaldi osoari buruzko saio 
berezia astelehenean 21:00etan 
eta 23:00etan izango da Goiena 
telebistan ikusgai.

Jon Maiaren bizipenak, ikasgai 
Gazteengan euskal sormena 
bultzatzea da AEDren sariketa-
ren asmoa, eta, helburu horrekin 
lotuta, eredu den sortzaile bat 
gonbidatzen dute urtero; Jon 
Maia bertsolari eta bestelako 
sormen lan asko egin dituenaren 
bizipenak entzuteko aukera izan 
zuten irabazleek. "Parte hartzai-

leen adinean kokatu zen eta 
bertso eskolan 11 urterekin hasi 
zela kontatzen abiatu zuen hi-
tzaldia. Bere Extremadurako 
jatorriagatik eta gurasoen zein 
aitona-amonen izen eta abize-
negatik garai hartan lotsatu 
egiten zela eta konplexu handiak 
zituela transmititu zuen, anek-
doten bitartez. Adin horren 
bueltako ametsak betetzea zaila 
dirudien arren, lortu daitekeela  
erakutsi zuen berak egin duen 
ibilbide oparoaren kontakizuna 
eginda, eta gazteek adi-adin ja-
rraitu zioten. Hitzaldia borobil-
tzeko, itxialdian sortu duen 
Ixolamendua ekimeneko hiru 
bertso kantatu zituen. Ederrak!", 
dio AEDko Itxaro Artolak.

22 saritatik 20 banatu dituzte
Sei kategoriatan banatuta –na-
rrazioa, ilustrazioa, bertso pa-
pera, mikro ipuinak, poesia eta 
komikia– 20 sari banatu dituzte. 
Pozik daude uztarekin. "Beldu-
rra genuen, baina, azkenean, 
139 lan jaso ditugu; kopuru oro-
korra mantendu egin da".  

Arrasate Literatura Lehiaketako aurtengo irabazleak, eguaztenean Kulturaten egin zuten sari-banaketa ekitaldian. AITOR AGIRIANO

Euskarazko sorkuntza 
bultzatzeko baliagarriak
aEDren 33. literatura lehiaketako sariak eguaztenean egin zuten ekitaldi itxian banatu 
zituzten; bergarako udalaren 35. koldo Eleizalde sariak ere eman dituzte, eta goiena 
telebistako gaurko 'Etxetik plazara' saio berezian egingo dute horren kontakizuna 

Narrazioa. LH5-6
• 1. saria Intza Ezpeleta.
• 2. saria Laia Bollon.

Narrazioa. DBH1-2
• 1. saria Nora Zeziaga.
• 2. saria Naiara Oroiz.

Ilustrazioa LH5-6
• 1. saria Ane Fernandez.
• 2. saria Nahia Ropero.

Ilustrazioa DBH1-2
• 1. saria Naiara Lezama.
• 2. saria Alaitz Rodriguez.

Bertso papera LH5-6
• 1. saria Nahia Ropero eta 

Nerea Dulugea.
• 2. saria Uzuri Tena eta Ane 

Sanchez.

Bertso papera DBH1-2
• 1. saria Saria eman gabe 

geratu da.
• 2. saria Lide Azkarate eta 

Alaitz Etxebarria.

Mikro ipuinak DBH3-4
• 1. saria Itxaso Plaza.
• 2. saria Anne Sanchez. 

Mikro ipuinak Batxilergoa
• 1. saria Uxue Uzkue.
• 2. saria Amaia Rivera.

Poesia DBH3-4
• 1. saria Amets Arexolaleiba. 
• 2. saria Amets Arexolaleiba.

Poesia Batxilergoa
• 1. saria Izar Ruis de Austri.
• 2. saria Ane Valle.

Komikia DBH3-4
• 1. saria Alaitz Zabala. 
• 2. saria Eman gabe geratu da.

Arrasate Literatura Lehiaketako irabazleak
Udaleko Euskara Sailak bultzatzen duen sariketaren formatua 
moldatu egin dute, eta, oraingoan, familian sortutako lanak 
aurkezteko aukera izan da. Ikus-entzunezko, ipuin idatzi, poesia, 
bertso eta komiki sailetan banatuta, haurrek, gazteek eta helduek 
bidalitako 200 lanetik gora jaso dituzte. "Euskaraz sortzen 
laguntzea da helburua; horregatik, lehiaketaren bueltan askotariko 
tailerrak ere egiten ditugu", azaldu du Estepan Plazaolak, Udaleko 
Euskara Saileko arduradunak.

Gaurko 'Etxetik plazara' saioan, lehiaketa protagonista
Sariak banatu dituzte, sari banaketa ekitaldirik egin ez badute ere. 
"Seminarixoko ekitaldiaren ordez telebista saio bat egin dugu 
Goienarekin elkarlanean; gaur 21:30ean eta 23:00etan eskainiko 
den Etxetik plazara-n protagonistekin elkarrizketak, errezitaldiak 
eta beste sorpresa asko batuko dituzte Agirianok eta Arregik". 

Koldo Eleizalde lehiaketa Bergaran
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Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Kulturgintza sektorearen egoe-
ra ona ez den arren, baikorra 
da Iñaki Bengoa; erritmo lasaian 
bada ere, hasi da lanean.
Zer moduz zaude? 
Ondo, lasai nago; esango nuke 
niretzako pertsonalki gogorragoa 
egin zaidala sutearen ondorioe-
tatik burua ateratzea pandemia-
ren eraginetatik baino; akaso, 
egoera hau orokorragoa delako, 
edo ez dakit zergatik, baina au-
rrera begira nago, ez dago bes-
terik. Baikorra naiz, eta hemen-
dik ere aterako gara. 
Zelako lanak egiten ari zara orain? 
Orain dela hiru aste hasi nintzen, 
eta erakundeetarako eta enpre-
setarako egiten dituzten bideoen 
lokuzioak grabatzen ari gara. 
Aldaketarik egin behar izan duzu 
lantokian? 
Langile bakarra naiz eta lokuzio-
grabazio horiek egiteko pertso-
na bat bakarrik etorri da; hortaz, 
beharrezko babes neurriak zain-
tzeaz gainera, ez dut besterik 
egin, oraingoz, baina taldeekin 
lanean hasten naizenean egoerak 
beste modu batera lan egitera 
bultzatuko gaitu.
Zertan aldatuko du, adibidez? 
Talde osoa aldi berean estudio-
ra etortzeko aukerarik ez da 
izango, eta kide bakoitzarekin, 
hau da, musika tresnak banan-
banan grabatu beharko ditugu.
Noiz hasteko asmoa duzu berriz 
musika taldeekin lanean? 
Datorren astean alarma egoera 
bukatuta egongo denez, ordura-
ko ari naiz lotzen. Prozesua 
motela da, taldeek ez dute en-
tseatzeko aukerarik izan, eta 
orain ari dira martxan jartzen, 
eta euren denbora behar dute. 
Pandemiaren aurretik zein zen Shot! 
estudioaren egoera? 
Martxan jarri berri, kasik, gutxi 
gorabehera sei hilabete zerama-
tzan zabalik. Proiektu batzuk 
bertan behera geratu ziren, bai-
na aurrerago guztiak berresku-
ratuko ditugulakoan nago. 

Ez da gauza berria kultura arloa 
egoera prekarioan dagoela esatea; 
zuk zelan ikusten duzu? 
Kultura sektoreak dirulagun-
tzetan askorik ez duela sinistu 
uste dut; nik, behintzat, gutxi. 
Eta, horregatik, sekula ez dut 
halakorik eskatu. Orokorrean, 
politikariei kultura ez zaiela 
askorik axola uste dut, eta orain, 
gutxiago; sektoreko langileok 
nahiko ohituta gaude zuloetatik 
ateratzen, eta esango nuke orain-
goan ere aterako garela, baina 
ez dirulaguntzen edo politikarien 
bitartez, gure kabuz baizik!
Pandemiak ikustarazi du kultura 
arloan zenbat lagun ari diren lanean. 
Hala da; aurrekoan, Doctor De-
seo-ko abeslari Francisi entzun 
nion esaten taularen gainean 
dagoen musikari bakoitzeko lau 
teknikari daudela lanean; hortaz, 
pentsa zelako garrantzia duten 
soinu eta argi teknikariek, ma-

nagerrek... horiek ari dira pan-
demiaren eragin handiena jaso-
tzen; izan ere, zoritxarrez, Eus-
kal Herriko musikari gehienak 
beste ogibide bat izatera behar-
tuta daude.
Sektore profesionalek bultzatuta, 
elkarte eta plataforma pila bat sor-
tu dira. Ze iritzi duzu? 
Tristea iruditzen zait pandemia 
etorri behar izatea gure artean 
saretzeko, baina, tira, denetik 
atera behar da zerbait positiboa. 
eta egoera honetatik hori, batu 
egin garela, eta ez da gutxi. 
Teknikariak izeneko elkartea da 
horietako bat, sindikatu bilakatze-
ko asmoa duena. Zer deritzozu? 
Elkarte moduan teknikariok 
elkartzea ondo ikusten dut, beha-
rrezkoa da elkarrekin indarra 
egiteko, baina zalantza dut sin-
dikatu baten beharra dagoen, 
badaude-eta beste hainbat.
Zuzeneko emanaldietako soinu 
teknikari lanak ere egiten dituzu. 
Zelan duzu agenda? 
Bertan behera geratu dira, irai-
lekoak izan ezik; estudioko lanak 
izango ditut, bereziki, udan.
Zer esango zenieke kultura-zaleei? 
Pazientzia izateko, helduko di-
rela kontzertuak zutik gozatze-
ko garaiak.

Iñaki Bengoa, eguaztenean, Shot! estudioan. AITZIBER ARANBURUZABALA

"Gure kabuz aterako 
gara berriz ere zulotik"
IÑAKI BENGOA SHot! EStuDioa
San andres auzoan dagoen musika estudioan egin dituzte lehen grabazioak; ez dute 
ohiko lan-jardunik, baina kulturgintza sektorea piztuaz joango den esperantza du

"TRISTEA DA HALAKO 
PANDEMIA ETORRI 
BEHARRA SEKTOREA 
BATZEKO, BAINA EZ 
DA SEKULA BERANDU"
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iRagaRki SaiLkatuak

1. ETXEBIZITZAK

103. ERRENTAN EMAN
Zarautz. Etxebizitza ema-
ten da errentan, hama-
bostaldika, uda sasoirako, 
San Pelaio auzoan. Bi 
logela eta bi bainugelare-
kin. Igogailua. Balkoiare-
kin. Dena kanpoaldera 
begira. Garajea barne. 
685 72 23 75 (Nerea)

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Familia txiki 
batendako moduko etxe-
bizitza behar dugu erren-
tan, erdigunean. Telefo-
noa: 680 87 38 66 

Bergara. Etxebizitza bila 
nabil Bergaran, bi edo hiru 
logelakoa. Emakumea 
naiz, haur batekin. Erdi-
gunean nahiago dut, 
baina zabalik nago zonal-
de guztietara. Telefonoa: 
666 07 42 98 

Debagoiena. Errentan 
hartzeko baserri bila ga-
biltza bailaran. Telefonoa: 
665 71 19 71 

Eskoriatza. Etxebizitza 
hartuko nuke errentan. 
Ahal bada, Eskoriatzan; 
baina bailarako beste 
herriren baten ere izan 
daiteke. 651 64 55 05 
(Beatriz)

105. ETXEAK OSATU
Bergara. Errentan hartze-
ko libre dagoen gela baten 
bila nabil. 642 96 68 82 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Emakume na-
gusi bat etxean bertan bizi 
izaten zaintzeko neska bat 
behar dugu. Derrigorrez-
koa da Soziosanitario ti-
tulua eta legezko agiriak 
izatea. 620 36 87 60 edo 
615 70 95 04

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

402. ESKAERAK
Aretxabaleta eta ingu-
ruak. Magisteritzako 
ikasle arduratsu eta es-
perientziaduna, udan 
zehar haurrak zaindu eta 
hauekin ekintza ezberdi-
nak egiteko prest. Intere-

satuok deitu zenbaki 
honetara: 688 62 96 15 

Arrasate eta inguruak. 
Neska gazte euskalduna 
udan haurrak zaintzeko 
prest. Deitu edo Whatsapp 
bidez idatzi: 693 40 89 93 
edo 943 79 73 82 

Bergara eta inguruak. 
Pertsona nagusi  eta 
umeen zaintzan edo lokal, 
bulego eta etxeen garbi-
keta lanetan jarduteko 
prest nago. 610 34 97 88 

Bergara. Emakume eus-
kalduna gertu arratsalde-
tan zaintza lanak egiteko. 
Soziosanitario titulua 
daukat. 656 74 78 43 
(Mari Carmen) 

Bergara. Lan bila nabil, 
garbiketa lanak egiteko 
edo pertsona helduak 
zaintzeko. Esperientzia 
eta erreferentzia onak 
ditut. 666 07 42 98 

Bergara. Lan bila nabil, 
orduka. Pertsona helduak 
zein umeak zaintzeko 
edota garbiketa lanetara-
ko. Cecilia: 602 65 07 72 

Bergara. Lan bila nabil, 
orduka. Pertsona helduak 
zein umeak zaintzeko 
edota garbiketa lanetara-
ko. Telefonoa: (Consuelo) 
643 59 76 06 

Bergara. Magisteritza 
ikasten ari den 18 urte 
neska naiz eta umeak 
zaintzeko gertu nago. 
Telefonoa: 644 15 23 40 

Bergaran, umeak zaintze-
ko prest. Neska euskaldun 
arduratsua prest udan 
umeak zaintzeko. Espe-
rientzia dut eta magiste-
ritzako hirugarren maila 
bukatu dut. Deitu edo 
WhatsApp bidez idatzi: 
688 84 99 79 edo 610 40 
43 48 

Debagoiena. 15 urte 
baino gehiagoko espe-
rientzia daukan emaku-
mea nagusiak zaintzeko 
eta garbiketak egiteko 
gertu. Soziosanitario titu-
lazioa daukat eta lanean 
berehala hasteko prestu-
tasuna. 651 02 03 14 

Debagoiena. Asteburue-
tan eta astean zehar, 
egunez, nagusiak edo 
umeak zaintzen zein gar-
biketan lan egingo nuke. 
Legezko agiriak eta lane-

rako titulazioa dauzkat. 
662 02 45 80 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska arduratsua 
zaintza eta garbiketa la-
nak egiteko gertu. Orduka 
eta asteburuetan ere bai. 
600 02 74 13 

Debagoiena. Esperientzia 
eta erreferentziak aurkez 
ditzakeen mutila etxez 
etxeko laguntzan jardute-
ko gertu. Foru Aldundiaren 
ziurtagiria eta autoa dauz-
kat. Orduka, asteburuetan 
eta abar. 662 43 08 54 

Debagoiena. Esperientzia 
duen emakumea pertso-
na helduak zaindu eta 
garbiketak egiteko prest. 
Ikasketak ditut arreta 
sozio-sanitarioan eta 
etxeko lanetan. 642 96 68 
82 

Debagoiena. Garbiketa 
eta zaintza lanak egiteko 
gertu nago. Autoa daukat. 
605 63 83 40 

Debagoiena. Hainbat 
lanetan jarduteko prest 
nago: garbiketa lanak, 
pertsona nagusi  eta 
umeen zaintza. orduka, 
aste barruan edo astebu-
ruetan. Esperientzia han-
dia daukat. 631 95 04 42 

Debagoiena. Igeltsero, 
harakin, garbitzaile. lane-
tan jarduteko prest da-
goen gizona naiz. Telefo-
noa: 666 10 15 58 

Debagoiena. Mutila ata-
ri, elkarte eta abarren 
garbiketa lanak egiteko 
gertu. Esperientzia. Tele-
fonoa: 665 68 41 65 

Debagoiena. Mutila ger-
tu orduka etxez etxeko 
garbiketak egiteko. Tele-
fonoa: 643 14 38 75 

Debagoiena. Mutila gertu 
orduka, egunean zehar 
edo etxean bertan bizi 
izanda lan egiteko: nagu-
siak zaintzen, etxeko la-
nak eta garbiketak egi-
tean, zerbitzari moduan 
eta abar. 638 85 43 36 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen, edo 
bulego, atari eta abarrak 
garbitzen eta sukalde 
laguntzaile moduan lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten edo beste-
la. 663 40 92 67 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen, gar-
biketan eta abarrean lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizitzen edo bestela. 
Esperientzia dut. Telefo-
noa: 612 49 24 50 (Erica) 

Debagoiena. Nagusiak 
zainduko nituzke, egu-
nean zehar jardun osoz 
edo orduka. Baita gauetan 
ere. 602 32 06 58 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzeko gertu nago. 
Soziosanitario titulazioa 
eta beharrezko legezko 
agiri guztiak dauzkat. 
Telefonoa: 631 12 51 27 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen -etxean bertan 
bizi izaten edo orduka- 
edo nekazaritza eta ba-
serriko lanetan aritzeko 
gertu nago. Telefonoa: 
632 46 98 56 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Titula-
zioa eta esperientzia 
dauzkat. Egun osoz, erdiz 
zein gauez. 612 20 35 71 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 

orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. Esperientzia 
handia eta soziosanitario 
titulazioa dauzkat. Intere-
satuok deitu zenbaki 
honetara: 632 09 71 40 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
688 74 00 14 

Debagoiena. Neska ger-
tu arratsaldetan nagusiak 
zaintzen lan egiteko. Ti-
tulazioa daukat eta baita 
eskarmentua ere. Autoa-
rekin. 600 00 51 60 

Debagoiena. Neska ger-
tu orduka, egunean zehar 
edo etxean bertan bizi 
izanda lan egiteko: nagu-
siak zaintzen, etxeko la-
nak eta garbiketak egi-
tean, zerbitzari moduan 
eta abar. 654 11 15 14 

Debagoiena. Soziosanita-
rio titulazioa daukan mu-
tila nagusiak zaintzeko 
edo atariak garbitzeko 
gertu. Orduka eta etxean 
bertan bizi izaten. Telefo-
noa: 643 73 62 36 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaintzen eta 
garbiketa edo etxeko la-

netan aritzeko gertu nago. 
602 89 74 56 

Umeak zaindu Bergaran. 
Neska gazte euskalduna 
udan haurrak zaintzeko 
prest. Lehen Hezkuntzan 
graduatua. 663 70 01 15 

Umeen zaintza Berga-
ran. Neska gazte euskal-
duna umeak zaintzeko 
prest. Deitu edo Whatsap-
pa idatzi: 686 35 04 12 
edo 635 84 47 77 

6. MOTORRA

601. SALDU
Motorra salgai. Kymco 
Agility 125, zuria. 6.800 
kilometro. 2017 urtekoa. 
1.800 euro. Egoera oso 
onean. Interesatuok deitu 
telefono zenbaki honeta-
ra: 646 46 10 13

8. DENETARIK

802. EROSI
Bizikleta. Umeendako 
moduko 20 hazbeteko 
mendiko bizikleta erosiko 
nuke. Eskerrik asko. Te-
lefonoa: 635 20 18 56

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

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

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

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

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

eus-en argitaratuko dira.
• astebeteko prezioa: 20 euro
 18 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 25 euro (+bEz).

IRAGARKIA JARTZEKO:

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 19 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Zapatua, 20 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Domeka, 21 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Astelehena, 22 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26
Martitzena, 23 IRIZAR: Erguin 11 / 943 79 12 39
Eguaztena, 24 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Eguena, 25 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 19 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 1
Zapatua, 20 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 7
Domeka, 21 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 7
Astelehena, 22 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 23 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 24 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 25 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 19 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Zapatua, 20 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Domeka, 21 JULDAIN: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Astelehena, 22 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Martitzena, 23 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 1
Eguaztena, 24 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguena, 25 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

(22:00etatik 09:00etara)
2020ko abuztuaren 31ra 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)
2019 osoan:
OIARBIDE: San Antonio 5 /  
943 76 19 63

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

guaRDiako FaRMaziak

HiLEta

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.
Eskoriatzan, 2020ko ekainaren 19an. 

Seme-alabak: Juan ignacio eta Nieves Velez, Maria angeles. 
bilobak: Eider, izar eta iñaki. birbiloba: Elaia. anai-arrebak: angelita (†), 

Maritxu (†), Jose (†), kontxita, Paco (†), Jesus, Juanito, angel. 
Ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Haren aldeko hileta-elizkizuna ekainaren 24an, eguaztena, izango da,
19:00etan, Eskoriatzako San Pedro parrokian.

oharrak: eliza barruan maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da. 
Edukiera 210 pertsonatan dago mugatua.

ignacio aramburuzabalaren alarguna

2020ko apirilaren 28an hil zen, 93 urte zituela.

Teresita 
Fernandez de Arroyabe 

Pagoaga 

MEza

 bergaran, 2020ko ekainaren 19an. 

Haren aldeko meza gaur, egubakoitza, ekainak 19, izango da,
18:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.
—

Pertsonalki ezinezkoa zaigunez, familiak lerro hauen bitartez 
eskertu nahi dizkizue jasotako dolumin eta maitasun keinu guztiak.

2020ko martxoaren 15ean hil zen, 84 urte zituela.

 Argi 
Osa Alzibar 

ESkER oNa

ilobak: olatz, Danel, Josune, Edurne, ander, Jagoba, amaia, aimar eta iuk.
 arrasaten, 2020ko ekainaren 19an. 

Ziorlakua jaiotzez
Hara zizuten ekarri

Gaztarotik zeneukan
Ikerketarako egarri
Komunikabideetan
Berritzaile izugarri

Goienan laguntzailea
ETBren miresgarri

Gastronomian doktore
Bikain ta liluragarri
Familietan urtero

Eskainiz janari barri
Mojategin ume eta

Nagusi artean lokarri
Asko maite zaitugu, Luis

Ugarteburu Aranbarri.

 Luis 
Ugarteburu Aranbarri 

—
Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi diguzuen guztioi.
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oRoigaRRia

aramaion, 2020ko ekainaren 19an. 

(aramaioko bake epailea)

2020ko ekainaren 10ean hil zen, 72 urte zituela.

Blanka 
Mendialdua Elorza

aramaioko herriaren alde egin duzun lana bihotzez eskertuz.

oRoigaRRia

aramaion, 2020ko ekainaren 19an. 

(San Martin eskolako irakasle ohia)

2020ko ekainaren 10ean hil zen, 72 urte zituela.

Blanka 
Mendialdua Elorza

San Martin Eskolako hezkuntza komunitateak 
familiarekin bat egiten du bere saminean.

uRtEuRRENa

aldez aurretik, eskerrik asko elizkizunetara etorriko zaretenoi.
bergaran (angiozar), 2020ko ekainaren 19an. 

Landarea goizegi zitzaigun ihartu, 
baina haren hazia gugan da indartu.

— 
urteurren meza domekan, ekainaren 21ean, izango da, 

11:00etan, angiozarko San Migel parrokian.

2019ko ekainaren 10ean hil zen, 72 urte zituela.

Rikardo 
Larrañaga Retolaza

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
arrasaten, 2020ko ekainaren 19an. 

urteurreneko meza domekan, ekainaren 21ean, izango da,
12:00etan, arrasateko San Juan bataiatzailearen parrokian.

2019ko maiatzaren 10ean hil zen, 85 urte zituela.

Jesus 
Olaizola Iruretagoyena 

uRtEuRRENa

aurrez, eskerrak elizkizunera fango zarainoiri, etxekuon izenian. 
oñatin, 2020ko ekainaren 19an. 

Hitzez esan ezin dizuguna bihotzez esaten dizugu, maite zaitugu!
—

urteurreneko mezia ekainaren 20xan, zapatuan, 
oñatiko San Migel parrokixan izango da, 19:00etan.

2019ko martxoaren 20an hil zen, 71 urte zituela.

Rosita 
Agirre Larrañaga

uRtEuRRENa

bergaran, 2020ko ekainaren 19an. 

Beti egongo zara gure bihotzean.

2019ko ekainaren 18an hil zen, 69 urte zituela.

Anselmo 
Gomez Rodriguez 

oRoigaRRia

arrasaten, 2020ko ekainaren 19an. 

(goienako laguntzailea)

2020ko ekainaren 14an hil zen, 59 urte zituela.

Luis 
Ugarteburu Aranbarri 

Eskerrik asko, Luis, laguntzeko prest egotearren beti.

oRoigaRRia

zure kuadrilla.
arrasaten, 2020ko ekainaren 19an. 

2020ko ekainaren 14an hil zen, 59 urte zituela.

Luis 
Ugarteburu Aranbarri 

Eskerrik asko elkarrekin
egin dugun bidean

konpartitu dugunagatik.
Bizipen guztiak

gurekin gelditzen dira.
Bidai on, 'Felipe'!

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran, 2020ko ekainaren 19an. 

urteurreneko meza domekan, ekainaren 21ean, izango da,
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

—
Urtea pasa den arren

ez da egunik zutaz oroitzen ez garenik.

zure familia.

2019ko apirilaren 15ean hil zen, 63 urte zituela.

Rosa Mari 
Pildain Elkorobarrutia

oRoigaRRia

zure familia.
aramaion, 2020ko ekainaren 19an. 

Beti behar zuenari laguntzen
eta bere ingurua poztasunez alaitzen.

2020ko ekainaren 10ean hil zen, 72 urte zituela.

Blanka 
Mendialdua Elorza

uRtEuRRENa

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
bergaran, 2020ko ekainaren 19an. 

urteurreneko meza domekan izango da, ekainaren 21ean, 
12:00etan, bergarako Santa Marina parrokian.

—
Urtea pasa da eta beste hainbat pasako dira,

baina guretzat ez da egunik zutaz oroitzen ez garenik.

2019ko maiatzaren 26an hil zen, 80 urte zituela.

 Ignacio 
Garitano Manurga 
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ZAPATUA, 20

09:00 Kantari Oñati 7

09:30 Kantari Oñati 6

10:00 Kantari Oñati 8

10:30 Etxetik plazara

11:30 Osoa sukaldean

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Astearen errepasoa

13:30 Elkarrizkettap: Sustrai 
Colina

14:00 Etxetik plazara

14:30 Hala Bazan

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Jaiak: San Juanak 
2019

17:00 Hala Bazan

17:30 Adinberri 19

18:00 Etxetik plazara

18:30 Elkarrizkettap: Sustrai 
Colina

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Astearen errepasoa

20:30 Osoa sukaldean

21:00 Hemen Debagoiena

22:00 Jaiak: San Juanak 
2019

23:00 Hemen Debagoiena

DOMEKA, 21

08:00 Etxetik plazara

08:30 Hala Bazan

09:00 Txantxariak

09:30 Kantari Oñati 6

10:00 Kantari Oñati 7

10:30 Kantari Oñati 8

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Osoa sukaldean

12:30 Hala Bazan

13:00 Astearen errepasoa

13:30 Elkarrizkettap: Sustrai 
Colina 

14:00 Etxetik plazara

14:30 Hala Bazan

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Kantari Oñati 6

16:30 Kantari Oñati 8

17:00 Hemen Debagoiena

18:00 Osoa sukaldean

18:30 Astearen errepasoa

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 Elkarrizkettap: Sustrai 
Colina 

20:30 Hala Bazan

21:00 Hemen Debagoiena

22:00 Astearen errepasoa

23:00 Jaiak: San Juanak 
2019 

EGUBAKOITZA,19

08:00 Txantxariak

08:30 Kantari Arrasate 9

09:00 Kantari Arrasate 8

09:30 Kantari Oñati 3

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Eskulanak etxetik

11:30 Hala Bazan

12:00 Hemen Debagoiena

13:00 Kantari Oñati 3

13:30 Kantari Arrasate 10

14:00 Hemen Debagoiena

15:00 Albisteak

15:30 Kantari Arrasate 9

16:00 Albisteak

16:30 Osoa sukaldean

17:00 Albisteak

17:30 Adinberri 18

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Jaiak: San Juanak 
2019

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala Bazan

21:30 Etxetik plazara

22:00 Hemen Debagoiena

22:45 Albisteak

23:00 Jaiak: San Juanak 
2019

SAN JUAN BEZPERA ZUZENEAN ARRASATETIK
‘Jaiak’ Martitzena, 22:30

GOIENA

'HEMEN DEBAGOIENA' ARRASATETIK
‘Hemen Debagoiena’ Martitzena, 21:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 24

ILASKI SERRANORI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUNERO

ELKARRIZKETA ETA 
ERREPORTAJEAK
‘Hemen Debagoiena’ 

18:00/20:00/22:00

EGUBAKOITZA ETA ZAPATUA

SAN JUAN JAIAK 90EKO 
HAMARKADAN
‘Hala Bazan’ 

Egubakoitzean, 21:00etan; eta 

domekan, 14:30ean eta 17:00etan

EGUBAKOITZA, 19

KOLDO ELEIZALDE SARI 
BANAKETA
21:30

GOIENA

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

tXutXu-MutXuak

4

1

3

2

1. Entrenamendua, elkarrekin
Astelehenean itzuli ziren Bergara kirol elkarteko futbol 
saileko jokalariak entrenamenduetara. Antzuolako eta 
Bergarako emakumezko infantilek elkarrekin egiten zuten 
saioa, Ipintzan, astelehenean. Martitzenean, Eztalan 
entrenatu ziren. Segurtasun neurriak mantenduz, aldagelak 
erabiltzea debekatu daukate jokalariek eta entrenatzaileek.

4. Corpus Eguneko kontzertua 
Oñatiko Udal Musika Bandak eta Aita Madina Txistulari 
Bandak kontzertu berezia egin zuten Lazarragako lorategian. 
Banakako piezak jo ostean, elkarrekin interpretatu zuten 
Corpus eguneko zortzikoa pieza. Meza nagusiaren osteko 
emanaldian hainbat herritar egon ziren musika taldeen piezak 
entzuten.

2. Elkartasun kilometroak egiten
Hainbat oñatiarrek parte hartu dute Sarek antolatutako Izan 
Bidea ekimenean. Bizikletan, korrikan, oinez eta patinetan 
lau ibilbide ezberdin egin zituzten parte-hartzaileek aurreko 
zapatuan. Ekimen honen helburua da Euskal Herriak duen 
biztanle bakoitzeko kilometro bat egitea. Hain justu ere, 
3.127.326 kilometro.

3. Ipuin magikoekin gozatzen
Kultura gosez daude Aretxabaletako umeak, eta 
egubakoitzean ere ez zuten hutsik egin Bihar Txotxongilo 
taldearen ikuskizunean. Hiru ipuin kontatu zituzten, eta 
horietan, sorginak, herensugeak, laminak, loreak, tximeletak 
eta nahi duenean dariola jartzen den iturria ezagutzeko 
aukera izan zuten Iturrigorrira joandakoek.

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? 
Edo eztei-ospakizunen batenik? 
kintada egin duzue eta argazkia 
erakutsi nahi zenukete? ibilaldi politen 
bat erakusteko baduzu? bestelako 
ospakizunen bat? kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

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

Ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara 
(otalora 31, arrasate) edo deitu 943 
25 05 05 telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak 
bakarrik iragarriko ditugu. Hortik 
aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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zoRioN aguRRak

bERgaRa
Unai Zangitu 
Garmendia
Ekainaren 18an, 6 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Egun eder 
bat pasatu. Muxu 
potolo bat, familia 
osoaren eta lagunen 
partetik!

bERgaRa
Lur Mujica Catalan
Ekainaren 19an, 7 
urte. Zorionak, Lur! 
Patxo potolo bat, 
familia osoaren 
partetik!

bERgaRa
Nora Gonzalez
Ekainaren 18an, 5 
urte. Zorionak, 
sorgintxo! Bost urte! 
Primeran ospatukou! 
Patxo erraldoi bat 
etxeko danen, eta 
bereziki, Markelen 
partetik!

oÑati
Maialen Zulueta 
Vicuña
Ekainaren 18an, 5 
urte. Zorionak, maitte! 
Ondo pasatu zure 
eguna! Mila patxo!

aRRaSatE
Aitor Bollon
Ekainaren 15ean, 42 
urte. Zorionak, poeta! 
Egun zoragarria 
pasatu, Aitor! Muxu 
handi bat, 'Distrito 
33'-eko bizilagunen 
partetik!

aRRaSatE
Asier Eizagirre 
Ibarzabal
Ekainaren 16an, 42 
urte. Zorionak, 
Ondarru! Ondo pasatu 
zure eguna, eta zorte 
on! Musu handi bat 
'Distrito 33'-eko 
bizilagunen partetik.

ESkoRiatza
Unai Arana Romero
Ekainaren 16an, 11 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Mila kilo 
zorion etxeko guztion 
partetik eta primeran 
ospatu zure eguna. 
Muxu erraldoi bat!
danon partetik!

aRRaSatE
Alaitz Altube Sedano
Ekainaren 12an, 11 
urte. Zorionak, Alaitz! 
Egun zoragarria pasa 
dezazula! Muxu handi 
bat aitaren, amaren 
eta Malenen partetik!

oÑati
Jon Garitano Moiua
Ekainaren 17an, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Segi beti 
bezain alai eta jator! 
Izugarri maite zaitugu!

aRRaSatE
Marijo del Olmo 
Troya
Ekainaren 16an, 56 
urte. Zorionak, Marijo! 
Ondo pasatu zure 
egunean. Musu asko, 
zure bizilagunen 
partetik! Aupa 'Distrito 
33'!

aRRaSatE
Esti Lozano
Ekainaren 13an, 41 
urte. Zorionak, Esti! 
Ondo pasatu zure 
eguna, guapa! Musu 
handi bat, 'Peña Park 
Deluxe'-ren partetik.

aRRaSatE
Luken Horrillo Tierno
Ekainaren 15ean, 6 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako. Ondo 
pasatu eguna eta 
patxo handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

aRRaSatE
Aimar Torres Valdes
Ekainaren 12an, 11 
urte. Zorionak, maitia! 
Muxu handi bat 
gurasoen, anaiaren, 
Mikel eta Vanessa 
izeba-osaben eta 
lehengusu Hugoren 
partetik. Maite zaitugu.

aREtXabaLEta
Haitz Eskibel 
Gomez de Segura
Ekainaren 17an. 
Zorionak, mutikote! 10 
urte pasatu die ixa 
konturatu barik. Patxo 
potoluak eta hamar 
belarri tirakada. Maitte 
zaugu.

bERgaRa
Irati
Ekainaren 14an, 5 
urte. Zorionak, 
printzesa! Bost urte 
bete dituzu. Oso ondo 
pasatu zure egunian. 
Patxo handi bat danon 
partetik.

bERgaRa
Ane Pescador Cid
Ekainaren 13an, 11 
urte. Zorionak, Ane! 
Oso ondo pasatu eta 
disfrutatu zure egunaz. 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

aREtXabaLEta
Aner Maskariano de 
San Justo
Ekainaren 12an, 6 
urte. Zorionak! 
Disfrutatu zure eguna, 
enano. Maite zaitugu. 
Aitatxo, amatxo eta, 
bereziki, Izaro.

bERgaRa
Unai Sotil Domenech
Ekainaren 19an, 8 
urte. Zorionak, maitxe! 
Zortzi urte! Patxo 
potolo bat familiaren 
partetik. Bereziki 
Aratz, Sara eta Malen!

bERgaRa
Ekaitz Elkoro Urzelai
Ekainaren 19an, 8 urte. Zorionak, maitia. 
Ondo-ondo pasatu zure eguna. Patxo handixak, 
etxeko danon partetik. Laster elkartuko gare danok 
eta ospakizun ederra eingou.

aREtXabaLEta
Angelika, Luisa eta Hitzeder
Ekainaren 19an, Urtebetetzea. Zorionak, hirukote! 
Amonak eta amamak 80 urte eta Hitzederrek, 7. 
Oso egun berezia da eta familia osoa zuekin 
egongo gara. Muxu handi-handi bat bakoitzari! 

bERgaRa
Yasmina Moreno
Ekainaren 21ean, 30 urte. Zorionak, tia! Aurten 
urtebetetze berezixa da eta espero dogu super 
ondo pasatzia. Mila muxu eta besarkada handi bat. 
Maite zaitugu: Kenar eta Alaine.

aREtXabaLEta
Lahe Maria Tercero
Ekainaren 21ean, 4 urte. Zorionak, maitia! Ze handi 
egiten ari zaren; Lau urte jada! Merezi duzun 
bezala ospatuko dugu. Anerrek, Unaxek, aitatxok 
eta amatxok asko-asko maite zaitugu, laztana. Beti 
elkarrekin! Muxu eta besarkada erraldoi bat!

oÑati
Elene Urzelai 
Larrañaga
Ekainaren 20an, 6 
urte. Zorionak, politt 
hori! Primeran pasa 
dezazula zure eguna! 
Patxo potolo bat maite 
zaitugun guztion 
partetik.

aRRaSatE
Maddi Loiti 
Etxeberria
Ekainaren 20an, 3 
urte. Zorionak, 
Madditxo! Oso ondo 
ospatu zure eguna! 
Patxo bat eta txokala, 
etxeko danon partetik!

ESkoRiatza
Unax Aramendi 
Altuna
Ekainaren 21ean, 9 
urte. Zorionak, Unax! 
Primeran pasatu zure 
eguna eta topera 
disfrutatu. Patxo potolo 
bat etxeko guztien 
partetik eta segi 
holako alai eta jatorra 
izaten. Asko maitte 
zaitugu! Mua!

oÑati
Iker Arenaza 
Arriaran
Ekainaren 21ean, 5 
urte. Zorionak, Iker! 
Ederto ospatuku zure 
eguna! Patxo handixak 
zuretako!

bERgaRa
Maite Santxo
Ekainaren 22an, 19 
urte. Zorionak, 
printzesa! Ondo ospatu 
zure eguna. Asko 
maite zaittugu. 
Lazkano familiaren 
partetik.

aRRaSatE
Oinatz Urrestarazu 
Argarate
Ekainaren 21ean, 4 
urte. Zorionak, politx 
hori! Lau patxo potolo, 
etxeko danon partetik.

aRaMaio
Kerman eta Amets 
Garcia Zubia
Ekainaren 25ean, 6 
urte. Zorionak, bikote! 
Amamaren eta 
aittaittaren partetik, 
ondo-ondo pasatu!

bERgaRa
Garazi Eizmendi eta Idoia Bardezi
Ekainaren 24an, 7 urte. Zorionak eta urte 
askotarako. Ilargira eta bueltan maite zaituztegu. 
Mila muxu erraldoi, batez ere Ihintzen partetik.

bERgaRa
Marije Orbea
Ekainaren 22an, 65 
urte. Zorionak, 
guapetona, eta urte 
askotarako. Ondo 
pasatu zure eguna. 
Muxu potolo bat.

bERgaRa
Malen Igarza Sotil
Ekainaren 22an, 2 
urte. Zorionak, Malen! 
Ondo pasatu zure 
eguna! Muxu asko 
familiakoen partetik!

aRRaSatE
Janitz Moreno Rozas
Ekainaren 11n, 5 urte. 
Zorionak, pitufo! Asko 
maite zaitxugu. Muxu 
potolo-potolo bat, 
Garaziren, aitatxoren, 
amatxoren eta familixa 
danaren partetik.

Urte askotarako!
zoriontzeko,  
hiru bide dituzu:

Internet  
goiena.eus-en 
erabiltzailea sortu eta 
https://goiena.eus/
zorionagurrak 
helbidean sartu.
urtebetetze egunean 
bertan argitaratuko da 
webgunean eta 
egubakoitzean goiena 
paperean.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali 
zorionagurrak@goiena.
eus helbidera, eta 
idatzi: izen-abizenak, 
herria, urtebetetze-
eguna eta nahi duzun 
testua.

Ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren 
ordezkaritzaren batera 
edo deitu 943 25 05 
05 telefonora.
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EGUBAKOITZA 19
OÑATI Maskaren banaketa
Udalak banatuko ditu herritarren 
artean: 10:00-12:30 eta 17:00-
19:30. 70 urtetik gorakoek etxean 
jasoko dituzte. 
Foruen plazan.

ARETXABALETA Voces Navarras 
taldea
Talde nafarrak jotak eskainiko ditu 
7x7 kultura kalean egitasmoaren 
baitan.
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ARRASATE Arrasateko Eskubide 
Sozialen Kartakoen agerraldia
Askotariko aldarriak egingo dituzte, 
"pertsonak, herriak eta planeta 
babestea lehenesteko".
Herriko Plazan, 19:00etan. 

ESKORIATZA Giza katea: 
'Publikoa eta funtsezkoa 
zaindu, aberastasuna banatuz. 
Lehenik bizitza!'
Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Gutunak deituta egingo dute, 
Publikoa eta funtsezkoa zaindu, 
aberastasuna banatuz. Lehenik 
bizitza! leloarekin. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
19:30ean. 

ESKORIATZA Zetak taldea 
'streaming' bidez
Peio Reparazen proiektu berria 
ezagutzeko aukera ematen duen 
kontzertua.
Inkernu tabernan, 22:00etan. 

OÑATI 'Black is beltza' filma 
aire zabalean
Fermin Muguruzak zuzendutako 
animaziozko pelikula ikusteko 
txartelak hartu behar dira: udal 
webgunean edo Txokolateixan. 
Plazako frontoian, 22:30ean. 

ZAPATUA 20
ARRASATE 'Arrasate historikoa' 
bisita gidatua
Herriaren historiaren sekretuak 
erakutsiko ditu Ugutz Basauri 
gidariak: 11:00etan euskaraz eta 
12:30ean gazteleraz. Izena, aurrez, 
Arrasate.eus/ezagutu helbidean. 
Herriko Plazan.

OÑATI 'Arantzazuko altxorren 
bila' bisita gidatua
Auzoa ezagutzeko aukera. Talde 
murriztuak direnez, aurrez eman 
behar da izena: 943-78 28 94 edo 
arantzazu@gipuzkoanatura.eus. 
Arantzazuko parketxean, 
11:00etan.

BERGARA 'Taula periodikoa' 
erakusketa
1869an Dimitri Ivanovitxek 
asmatutako taularen garrantzia 
ezagutzeko erakusketa ikusgai 
abuztuaren 31ra arte. 
Laboratorium museoan, zabalik 
dagoen orduetan.

ARAMAIO Herriko bertsolarien 
saioa
Peru Abarrategi, Xabi Igoa, Manex 
Agirre eta Ane Zuazubiskar oholtza 

gainean; eta Lierni Altuna gai-
jartzaile lanetan.
Iturrieta sagardotegian, 19:00etan. 

DOMEKA 21
ARETXABALETA Havana 537 
taldea
Kubako doinu tradizionalak 7x7 
kultura kalean egitasmoaren baitan.
Mitarte kalean, 19:00etan. 

ASTELEHENA 22
OÑATI Udako fitness ekintzetako 
izen-ematea
Ekainaren 25a da azken eguna.
Zubiko kiroldegian, 09:00etan.

OÑATI Maskaren banaketa
Udalak banatuko ditu herritarren 
artean: 10:00-12:30 eta 17:00-
19:30. 70 urtetik gorakoek etxean 
jasoko dituzte. 
Foruen plazan. 

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

MARTITZENA
OÑATI Maskaren banaketa
Udalak banatuko ditu herritarren 
artean: 10:00-12:30 eta 17:00-
19:30. 70 urtetik gorakoek etxean 
jasoko dituzte.
Foruen plazan.

EGUAZTENA 24
OÑATI Maskaren banaketa
Udalak banatuko ditu herritarren 
artean: 10:00-12:30 eta 17:00-
19:30. 70 urtetik gorakoek etxean 
jasoko dituzte.
Foruen plazan.

OÑATI 2020ko jai batzordearen 
deialdia
Sanmigelak nola ospatu daitezkeen 
aztertzeko eta adosteko batzarra 
izango da.
Santa Ana antzokian, 18:00etan.

OÑATI '1990eko egoera 
politikoa' hitzaldia
Floren Aoizek egingo du berba 
Itzaletik Argira zikloaren baitan, 
Irunberriko gertaeren 30. 
urteurrenaren harira.
Antixena gaztetxean, 19:00etan.

EGUENA 25
OÑATI Udako fitness ekintzetako 
izen-ematea
Gaur da azken eguna.
Zubiko kiroldegian, 09:00etan.

ARETXABALETA 'Zinemaz blai' 
antzezlana 
Zirika Zirkus taldeak zinemari egin 
dio kuku umeendako ikuskizunean. 
Zirkuko akrobaziak, dantza eta 
umorea uztartuko dituzte 7x7 
kultura kalean egitasmoaren baitan.
Kurtzebarri eskolako kantxan, 
19:00etan.

EGUBAKOITZA 26
OÑATI Ganbara eta Hots 
abesbatzak
Uraren doinuak delako emanaldia 
egingo dute. Doakoa da, baina 
txartelak aurrez hartu behar dira 
udal webgunean edo Txokolateixan.
Lazarraga lorategian, 22:00etan.

ZAPATUA 27
ARRASATE 'Arrasateko seme 
kuttunak' bisita gidatua
Esteban Garibairen eta Pedro 
Biteriren bizipenak kontatuko ditu 
Ugutz Basauri gidariak: 11:00etan 
euskaraz eta 12:30ean gazteleraz. 
Izena, aurrez, Arrasate.eus/ezagutu 
helbidean. 
Herriko Plazan.

OÑATI 'Basoa, lasaitasun iturri' 
bisita gidatua
Basoak dituen ezaugarriak ezagutu 
eta zuzenean ikusteko aukera 
egongo da. Talde murriztuak 
direnez, aurrez eman behar da 
izena: 943-78 28 94 edo 
arantzazu@gipuzkoanatura.eus. 
Arantzazuko parketxean, 
11:00etan.

OÑATI Herrixa Kantuan
Jose de Azpiazu musika eskolaren 
eskutik, kantu jira egingo dute. 
Konfinamenduaren osteko lehena 
izango da. Irekia, herritar 
guztiendako.
Foruen plazan, 12:30ean. 

AGENDA

VoCES NaVaRRaS

ARETXABALETA Voces Navarras taldearen emanaldia
Talde nafarrak jota esanguratsuenekin osatutako kontzertua egingo du, 7x7 
kultura kalean egitasmoaren baitan. Debalde izango da herritar guztiendako, 
baina segurtasun distantzia mantentzea ezinbestekoa izango da.
Gaur, egubakoitza, Herriko Plazan, 19:00etan.

goiENa

ARAMAIO Herriko bertsolarien 
saioa
Peru Abarrategi, Xabi Igoa, Manex 
Agirre eta Ane Zuazubiskar oholtza 
gainean; eta Lierni Altuna gai-
jartzaile lanetan.
Iturrieta sagardotegian, 19:00etan. 

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

GORBEIA

Sonic, la 
pelicula
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:15.

The 
gentlemen. 
Los señores 
de la mafia
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:20, 20:05.

Parasitos
Egubakoitzetik 
eguenera: 
19:30.

El hombre 
invisible
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:10, 19:55.

Onward
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:10.

Bloodshot
Egubakoitzetik 
eguenera: 
20:10.

Cartas a 
Roxane
Egubakoitzetik 
eguenera: 
19:50.

Los 
profesoren de 
Saint-Denis
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:50, 20:10.

Invisibles
Egubakoitzetik 
eguenera: 
18:00, 20:10.

Los 
cazafantasmas 
(1984)
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:30, 20:15.

Queen & Slim
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 19:45.

Cuestion de 
justicia
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00, 19:45.

Spy cat
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:20.

FLORIDA

Sonic, la 
pelicula
Egunero, 
astelehena  
eta martitzena 
izan ezik: 
17:10, 19:45.
Astelehena eta 
martitzena: 
17:10.

Adu
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:15, 20:00

Onward
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:00.

Invisibles
Egunero, 
martitzena eta 
eguena izan 
ezik: 17:30, 
20:30.
Martitzena eta 
eguena: 17:30.

Una mujer 
fantastica
Martitzena: 
20:30.

Cartas a 
Roxane
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:15, 19:45.

Los profesores 
de Saint-Denis
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:45, 20:25.

Descubriendko 
a Anne Frank
Egubakoitzetik 
eguenera: 
18:00, 20:00.

Pavarotti
Egubakoitza, 
zapatua, 
domeka, 
eguaztena eta 
eguena: 17:20, 
19:50.
Astelehena eta 
martitzena: 
19:50.

Carmen opera
Eguena: 19:30.

La pasion del 
arte
Astelehena eta 
martitzena: 
17:30, 20:00.

Cuestion de 
justicia
Egubakoitzetik 
eguenera: 
19:40.

BOULEVARD

Onward
Egubakoitzetik 
eguenera: 
18:30, 21:20.

Sonic, la 
pelicula
Egubakoitzetik 
eguenera: 
17:40.

Parasitos
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 20:40.
Martitzena 
(jatorrizko 
bertsioan): 
20:40.

Bloodshot
Egubakoitzetik 
eguenera: 
18:00, 21:00.

El hombre 
invisible
Egunero, 
martitzena izan 
ezik: 17:50, 
20:50.
Martitzena: 
17:50.
Martitzena 
(jatorrizko 
bertsioan): 
20.50.

Onward
Egubakoitzetik 
domekara: 
17:30.

Adu
Egubakoitzetik 
domekara: 
20:30.
Astelehenetik 
eguenera: 
17:30, 20:30.

The gentlemen
Egubakoitzetik 
eguenera: 
18:15, 21:10.

ziNEMa

Parásitos pelikularen fotograma bat. 'FOTOGRAMAS'

Florida eta Gorbeia zinema-
aretoak hilaren 12an zabaldu 
zituzten. Astebete pasa da, eta 
dagoeneko hasi dira 
zinemazaleak pelikulak ikustera 
joaten. Donostiako aretoak 
hilaren 22an zabalduko dituzte.
Astebete pasata, gustura 
zaudete zinemazaleen 
erantzunarekin? 
Gustura gaude. Floridako 
bezeroak zinemazale helduak 
dira, gehienak 60 urtetik 
gorakoak, eta horietan ikusi 
dugu oraindik ere arretaz 
jokatzen dutela. Ez dakit 
beldurra den, baina tentuz hasi 
dira. Dena den, espero genuen 
%20-30 artean ibiltzea, eta lortu 
dugu. Aldiz, Gorbeiako publikoa 
gazteagoa da: familiak, 
bikoteak, umeak... Han, %50 
inguruan ibili gara egunotan.
Hainbat astez itxita egon 
ondoren, ze aurreikuspen 
dituzue esku artean? 
Zenbaki batzuk markatu ditugu. 
Hasiera honetan, egoera normal 
batean izango genukeen 
publikoaren %20-30 artean 
egon gurako genuke. Ostera, 
uztail bukaeran eta abuztuan, 
%50era heldu nahi dugu. Urtea 
bukatzerako, publikoaren 
%90-95 berreskuratu gurako 
genuke. Pausoz pauso joango 
gara.
Susperraldi progresiboa 
izango da, orduan. 
Hala beharko du. Izan ere, 
aretoak zabaldu arren, beste 
arazo bat daukagu esku artean: 
estreinatzeko pelikula berrien 
falta. Produkzioak egiten diren 
lekuetako merkatuak –New 
York, Los Angeles, Londres, San 
Frantzisko...– geldi daude. 
Hortaz, aurrekontu handiko 
pelikulen estreinaldiak atzeratu 
egin dira. Normalean, halako 
filmak mundu mailan 
estreinatzen dira aldi berean; 
eta orain, ez dago horrela 
egiterik. Hortaz, zinema-aretoak 
zabalik ditugu, baina 
estreinatzeko pelikulak falta 
zaizkigu. Eta horrek, nolabait 
baldintzatu egiten ditu gure 
aurreikuspenak. Bereziki, uda 
partean, publiko gaztearendako 

pelikula asko estreinatzen dira. 
Aurten, beste modu batera 
izango da.
Orduan, zein da zuen 
eskaintza? 
Alde batetik, konfinamenduaren 
aurretik genituen pelikulak 
berreskuratu ditugu: Invisibles, 
Parásitos, Onward... Eta, beste 
alde batetik, estreinaldia 
streaming bidez egin eta 
oihartzun handirik lortu ez zuten 
goi mailako pelikulak daude: 
Cartas a Roxane eta Los 
profesores de Saint-Denis, 
besteak beste. Bestalde, 
margolarien gaineko 
dokumentalak ematen gabiltza, 
eta aurrez grabatutako opera 
entzutetsuenen emanaldiak ere 
bai. Segurtasun distantziak 
jarraituz, aretoak bete ahal 
izateko estrategia ezberdinak 
dira. 
Gelak, musukoak, 
eskularruak... eguneroko 
osagarri bilakatu dira. Zuen 
aretoetan ere bai. 
Noski. Segurtasuna bermatzea 
da gure balio handiena. Gurera 
datozen zinemazaleak seguru 
sentiarazi behar ditugu. 

Floridara edo Gorbeiara doan 
horrek metro eta erdiko 
distantzia soziala gorde behar 
du bakarrik. Gainerakoa guk 
emango diogu kit batean: bi 
hidroalkohol poltsatxo, 
musukoa, eskularruak eta 
buru-euskarrirako babesgarri 
bat. Ikusleen segurtasuna 
bermatuta, aretoarena berarena 
ere asko zaintzen dugu: 
jarlekuak, ikusleen zapatak, 
komunak, sarrerako gunea... 
Antolaketa eredua goitik behera 
aldatu behar izan dugu, baina 
ikusi dugu bezeroak asko 
eskertzen dituela neurri horiek. 
Seguru sentiarazi gura ditugu, 
eta seguru sentitzen direla 
esaten digute.
Oro har, nola eragin dizue 
koronabirusak zinemagintza 
munduan diharduzuenoi? 
Gure kontabilitate-urtea 
apirilaren 30etik maiatzaren 
1era artekoa da. Hortaz, oraingo 
geldialdia aintzat hartuta ere 
urtea ona izango da. Pirateoa 
gainditu ostean, azken hamar 
urteetan gorantz goaz. Dena 
den, egoera ezegonkorra da arlo 
guztietan, baita gurean ere.

"Zinema-aretoak zabaldu ditugu, baina 
pelikula berriak falta zaizkigu"
JABIER ETXAGIBEL FLoRiDa Eta goRbEia ziNEMa-aREtoEtako gERENtEa

JABIER ETXAGIBEL

"URTEA BUKATZERAKO, 
PUBLIKOAREN %90-95 
BERRESKURATU GURAKO 
GENUKE"

"GURERA DATOZENEI 
SEGURTASUN KITA EMANGO 
DIEGU: GELA, MUSUKOA ETA 
ESKULARRUAK"
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Hurrengoetarako

Azken hilabeteetan, asko 
izan dira, handik eta 
hemendik, COVID-19ari 
aurre egiteko jaso eta 
jasan ditugun aginduak, 
murrizketak, 
gomendioak... Hala ere, 
nire iritzian, oso gutxi 
sakondu da norberaren 
sistema immunologikoa, 
modu autonomoan, 
indartzeak izan dezakeen 
garrantzian. Hau da, nola 
iristen garen osasun-
aldetik birusera eta 
gaixotasunera. Zer 
garrantzi daukaten 
horrelakoei aurre egiteko 
gure elikaduraren 
kalitateak, egiten dugun 
jarduera fisikoak, 
daukagun bizitza-
erritmoak, egoera 
emozionalak...

Azken finean, inoren 
menpe egon gabe ze 
baliabide ditugun gutariko 
bakoitzak, gure buruak eta 
gorputzak hobeto erantzun 
diezaioten kutsatzeari eta 
gaixotasunari. Alderdi hau 
funtsezkoa da, nire 
ustetan.

Gobernuengandik, 
farmazeutikengandik, eta 
abarrengandik libreago 
bizitzeko daukagun aukera 
bakarrenetakoa da eta 
honek sekulako erronka 
jartzen digu: nola egiten 
dugun kalitatezko 
elikadura, jarduera fisikoa 
eta bestelakoak herritar 
guztion eskura egoteko.

azkEN bERba

AGURNE BARRUSO

Miren Arregi aRaMaio
Bizimodu nomadaren aldeko 
hautua egin zuen duela ia lau 
urte Barbara Borlais suitzarrak. 
"Lurrarekin eta naturarekin ko-
nektatutako bizimodu bat gura 
nuen". Bidaian, Aramaiora iritsi 
zen joan den egubakoitzean. Gau 
bakarra egin zuen han, Eguzkie-
rripa auzoko Andramari ermi-
taren inguruetan denda ipinita.

Naturarekin kontaktuan biziko 
zela erabaki zuen Borlaisek, bai 
eta bi asto izango zituela lagun. 
"Batak besteari konpainia egin-
go ziola pentsatu nuen", dio. 
Frantzian hartu zituen astoak, 
animalia horiekiko kultura askoz 
handiagoa baita Suitzan baino. 
"Frantziara joan nintzen astoen 
ingurukoak ikastera". Behin eza-
gutzak jasota, 2016ko abuztuan 

ekin zion bidaiari. Frantzia he-
goaldean abiatu zuen abentura 
eta handik mediterraneora egin 
zuen. "Bartzelona, Tarragona, 
Valentzia, Tarifa, Portugalgo 
hegoaldea… Handik Caceresera 
egin genuen eta, Donejakue bidea 
hartuta, Santiago, Fisterra eta 
Kantauriko kostatik hona. Poli-
ki egin dugu bidea, soseguz eta 
geldialdi askorekin, paisaiez 

gozatzen". Kanpin denda daroa 
gainean, eta mendian dagoenean 
ez du inolako arazorik izaten 
gaua pasatzeko. "Baserri ingu-
ruetan galdetu egiten dut ea 
denda han jar dezakedan. Euria 
bada, aterpe bat bilatzen dut, 
Aramaion egin dudan bezala".

Herritarrekin eskertuta 
Bidean topo egin duen herritarrez 
hitz onak baino ez ditu. "Denek 
galdetzen didate ea zerbait behar 
dudan. Nik, ordea, denetik du-
dala erantzuten diet". Hain zuzen 
ere, laguntza eskaintzera joan 
den horietako bat da Cristina 
Etxenausia aramaioarra. "Jakin 
dut emakume bat Aramaiora 
iritsi berria zela bi astorekin. 
Agurtzea erabaki dut, eta ea zer-
bait behar duen galdetzea", azal-
du du hark. Etxenausiak gogoan 
du duela 15 bat urte asto bat 
lagun zuen bikote norvegiar ba-
tek geldialdia egin zuela Ara-
maion. "Orduko emakumea ote 
zen galdetu diot neure buruari, 
baina ez".

Eguna Aramaion egin ostean, 
Urkulurako bidea hartu zuen 
suitzarrak, eta Araotzera iritsi 
dela ere jakina da, auzotar batek 
sare sozialetan argitaratu duen 
argazki bati esker. Hemendik 
Pirinioetara egiteko asmoa du. 
"Kataluniara iristean pentsatu 
beharko dut Frantzia aldera 
egingo dudan edo berriz joango 
naizen Espainiako hegoaldera". 

Jendearekin, naturarekin eta 
animaliekin konektatzean dago 
Borlaisen bidaiaren gakoa. Eta 
horrela jarraituko du, astoekin 
batera bizitzeko toki bat bilatzen 
duen arte. "Pirinioetan izan 
daiteke, edo Suitzan, nor daki, 
baina mendian bada, hobeto", 
erantsi du.

Barbara Borlais suitzarra eta bi astoak, Aramaion. MAIALEN SANTOS

Aramaiora iritsi da, asto 
birekin bidaian dabilela
Pertsona adina bizimodu dago munduan eta horren erakusle da Suitzan sortutako 
barbara borlaisek egindako hautua. bi astoren konpainiarekin nomada izatea erabaki 
baitzuen hark. abenturak aramaiora ekarri zuen joan den egubakoitzean
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