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MAIATZAREN 2tik 12ra

ubane Madera dEbagoiEna
Egubakoitzero argitaratzen den 
GOIENA aldizkariaren paperak  
kudeaketa sostengarria ziurta-
tuta duten basoetan du jatorria, 
eta zeregin horretan diharduten 
langileen eskubideak Lanaren 
Nazioarteko Erakundearen Adie-
razpenaren arabera bermatuta 
daude. 

Hori egiaztatzen du PEFC  ziur-
tagiriak (Europako Basogintza 
Planaren Ziurtagiria). Eta, hain 
justu ere, ziurtagiri hori esku-
ratu du GOIENA aldizkariak.  

euskarazko lehena 
GOIENA aldizkaria da ziurtagi-
ri hori eskuratu duen lehen eus-

kal hedabidea. "Honek bat egiten 
du Goiena Komunikazio Taldeak 
ingurumenarekin duen konpro-
misoarekin", azpimarratu du 
Iban Arantzabalek, Goiena Ko-
munikazio Taldeko zuzendari 
nagusiak. Hark esplikatu du 
"Goienak sozialki egitekoen ar-
tean" duela "ingurumenarekiko 
begirunez" jokatzea: "Eta inpor-
tantetzat jo dugu GOIENA aldiz-
kariaren irakurleak eskuetan 
duen aldizkari hori zein zuhaitz 
zehatzetatik datorren  jakin ahal 
izatea, baita ere basoaren ustia-
keta modu jasangarrian eta lan-
gileendako baldintza egokietan 
egiten dela ziurtatzea", gainera-
tu du Arantzabalek. 

230 milioi hektarea baso 
PEFC mundu mailako lehen 
baso ziurtagiria da. 30 herritako 
ziurtagiri sistemak ditu onar-
tuta bere baitan; eta sistema 
horiei esker, bermatuta dago 
230 milioi hektarea baso modu 
sostengarrian kudeatzen direla. 

Behin ziurtagiria eskuratuta, 
bost urterako balioa dauka; hor-
tik aurrera, urtero egiten dute  
baldintzak betetzen jarraitzen 
direla bermatzeko auditoretza.    

basoak babestu
"Modu sostengarrian ustiatutako 
baso batean oso irizpide zorro-
tzak hartzen dira aintzat; sozia-
lak, ekonomikoak eta ingurume-
nari dagozkionak: garrantzi 
ekologikoa duten basoak babes-
tu egiten dira, aniztasun biolo-
gikoa hobetuz, basoen konbertsioa 
eragotziz eta tokiko bizilagunen 
eta langileen eskubideak erres-
petatuz", adierazi du Araceli 
Muñozek, PEFCko Komunikazio 
eta Marketin arduradunak. Hark 
gaineratu du PEFCk, besteak 
beste, basoetatik eratorritako 
produktuak promozionatzen di-
tuela, papera, esaterako, eta PEFC 
ziurtagiriak ahalbidetzen duela 
basoen eta bertatik eratorritako 
lehengaien transformazioen ku-
deaketaren jarraipen kontrolatua 
egitea. Irabazi asmo bako elkar-
teko ordezkariak gaineratu du 
basoen kudeaketa sostengarria 
ziurtatzen duen gaur egungo 
"proba independente bakarra" 
dela PEFC ziurtagiria, eta, adi-
bidez, basoen zaintzak "lande-
tako populazioaren garapenean  
eta naturarekin lotutako aisial-
dirako eskaintza handitzen" la-
guntzen duela.    Modu sostengarrian kudeatutako basoa. pefc

Baso sostengarrietatik 
eratorritako aldizkaria
pEFc ziurtagiria eskuratu du goiena komunikazio taldeak; goiEna aldizkaria 
argitaratzeko erabiltzen den paperak baldintza jakin batzuk betetzen dituela ziurtatzen 
du horrek: besteak beste, papera egiteko egurra baso sostengarrietatik datorrela
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ubane Madera dEbagoiEna
Etorri eta joan zen 20. Korrika. 
Aurtengo edizioaren oso balora-
zio positiboa egin dute antolatzai-
leek, orokorrean, baina, bereziki, 
Debagoienak Korrikan utzi duen 
arrastoa nabarmendu du Oskar 
Elizburuk, AEKren Artekaritza 
Kontseiluko kideak eta Debagoie-
neko AEKren arduradunak: "Ho-
rren seinale da Gipuzkoako ar-
duraduna bera ere hunkituta 
sentitu zela Debagoienean; beste 
adierazle bat da eskertzeko era-
bili zen argazki nazionala Are-
txabaletakoa dela". Beste adibide 
bat ere eman du hark, datutan: 
"100 kilometrotik gora diruz la-
gundu dira eskualdean, benetan 
erdiak izan direnean eskualdeko 
kilometro kopurua".  

Muina babestu guran
Aurtengoa eginda, bi urte barru-
ko Korrikari begira daude ja, 
hausnarketa fasea iragarrita, eus-
kararen aldeko lasterketa herri-
koiaren mamia gordetzeko kezkak 
eraginda. Izan ere, "Korrikak bo-
lumen sozial handia hartu du, eta 
askok parte hartzen duten ekime-
nek muina edo mamia galtzeko 
arriskua izan lezakete. Korrika 
da euskara aldarrikatzeko parte 

hartzea eta auzolana bultzatzen 
duen ekimena, eta ez bakarrik 
euskararen alde zaudela esateko, 
baizik eta benetan ekimenerako 
bokazioa daukana (…) Helburue-
tako bat du euskaraz bizitzeko 
bidean jartzea jendea, normaliza-
zioari begirako aldarrikapenak, 
eta bestea, behar ekonomikoa. 
Oso inportantea da azken urteetan 
gero eta jende gehiago batzen ari 
garela, gero eta jende desberdina-
goa, konpromiso maila desberdi-
nekin, baina beti norabide berean 
izan beharko lukeen gauza bat da 
(…) Pentsatzen dugu benetan era-
giten ari garela normalizazioan 
eta hori inportantea dela, eta haus-
narketa da hori guztia nola kana-
lizatu, nola mantenu", esplikatu 
du Elizburuk. 

"normalizaziorako prestutasuna" 
Zentzu horretan, AEK-ko kideak 
azpimarratu du aurtengo edizioan 
"oso garrantzitsuak" izan diren 
hainbat ekimen egon direla Ko-
rrikan; adibidez, "administrazio 
guztietako ordezkariak elkarrekin 
kilometro batean adierazten eus-
kalgintza osoarekin eta elkarla-
nean euskararen normalizazio-
rako pausoak emateko prestuta-
suna dagoela".

debagoiena 
nabarmenduta, 
korrika dela eta
"Eskerrak benetan, parte hartze oso handia izan delako 
neurri guztietan, ez bakarrik kalean", nabarmendu du  
aEkren artekaritza kontseiluko kide oskar Elizburuk, 
debagoiendarrek korrikari emandako erantzunari buruz 

San Martin eta Ipintzako ordezkariak. HHI eta MaIko ordezkariak. aed, ekin eta Txatxilipurdiko ordezkariak aretxabaletako eaJko ordezkariak. aretxarteko ordezkariak. argazkiak: goiena
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Eneko Azurmendi oñati
Irailaren 24an egingo den Kilo-
metroak 2017 jaialdiko abestia 
aurkeztuko dute gaur, Zubikoa 
kiroldegian, 21:30ean –ateen ire-
kiera 21:00etan–. Aurkezpena 
egiteko, Oñatiko musikagintza-
ren historia azaltzen duen ema-
naldia prestatu dute. "1989ko 
Kilometroak jaialdia abiapun-
tutzat hartuta, herriko musika-
gintzak eboluzio handia izan du 
gaur egun arte, eta hori azaldu-
ko da ekitaldian", adierazi du 
Jon Irizarrek, Kilometroak 2017ko 
komunikazio arduradunak.

Ikuskizunak arlo desberdinak 
izango ditu. "Bideo eta esketxen 
bitartez, puntu, ekimen edota 
aldaketa garrantzitsuenak adie-
raztea izango da helburua, eta 
garai bakoitzeko talde garran-
tzitsuenetako batzuek zuzenean 
joko dute, estilo eta formatu 
anitzetan", adierazi du Irizarrek. 

Hain zuzen ere, herriko zazpi 
musika talde ariko dira gaur, 
zuzenean: Aitor Uriarte –Latzen–, 
Ruper Ordorika, Sharon Stoner, 
Malenkonia, Hor Konpon, Txan-
txiku Ikastolako Ikasleak eta, 
azkenik, 1989ko Kilometroak 
jaialdiko abestiaren egile Juan 
Carlos Irizar, Txantxiku Ikas-
tolako Kantu Tailerreko kidee-
kin batera.

Horrez gain, omenaldi kutsua 
ere izango du gaurko emanal-
diak. "Herriko musikagintzan 
garrantzitsuak izan diren eta 
jadanik gure artean ez dauden 
pertsona batzuk ere omenduko 
dira ekitaldian, bertso, bideo 
eta esketx bitartez egingo den 
omenaldian", dio Irizarrek.

aurkezpena, amaieran 
Omenaldiaren ostean, emanal-
diaren amaieran, aurtengo Ki-
lometroak jaialdiak izango dituen 

abestia eta bideoklipa aurkez-
tuko dira, biak ala biak auzola-
nean sortuak. "Auzolana denez 
jai honen oinarria eta aurtengo 
aldarri nagusia, herriko musi-
kariek osatu dute kantua", az-
pimarratu du komunikazio ar-
duradunak. 

Eltziako parte diren hainbat 
musikari arduratu dira kantua-
ren doinuez eta letra, berriz, 
Txinparta Bertso Eskolako ki-
deek idatzi dute. Ahotsari da-
gokionez, herritarrenak dira 
ahots gehienak, nahiz eta badi-
ren aurpegi ezagun batzuk ere, 
hala nola, Zurine Hidalgo Hesian 

taldeko abeslaria edota Angel 
Alkain aktorea. "Jo izan dugu 
Kilometroak jaialdian, baina, 
justu, jaialdiaren abestian kan-
tatzeko ez didate sekula esan, 
eta kasu honetan berezia izan 
zen, polita niretzat. Proposame-
na iritsi zitzaidanean, poz han-
diz, baiezkoa eman nuen", adie-
razi du Hidalgok.

Alkainek, berriz, festan parte 
hartzeko gonbita egin du: "Azal-
du zaitezte Txantxiku Ikastola-
ren alde egingo den festara, 
baina, betiere, umorearekin, ez 
ahaztu hori", adierazi du. Ruper 

Ordorika herritarrak ere egin 
dio ekarpena abestiari. "Kantuak 
beti balio izan du jendea batze-
ko, eta, Oñatin izanda, kantuan 
egin behar nuen", dio. "Noizbait 
ez dira izango beharrezkoak 
horrelako gauzak, baina gaur 
egun oraindik bai, eta pozik 
nago parte hartzeagatik", amai-
tu du.

erakargarria 
Auzolanean sortutako kanta 
erakargarria da, Irizarren hi-
tzetan. "Bizia, dantzagarria eta 
erraz entzutekoa da".

eguaztenean egin zuten aurkezpen ekitaldiko entsegu orokorra, eltzian. xabi urzelai

Lekaixo doinuak 
entzungai gaur

BiEtAn, kAntuAn 
zEin BidEokLipEAn, 
ikAStoLAko 
ikASLEEk ErE hArtu 
dutE pArtE

kilometroak 2017 jaialdiko abestia eta bideoklipa aurkeztuko dituzte gaur, 
egubakoitza, zubikoa kiroldegian egingo den emanaldian; bertan parte hartuko dute, 
besteak beste, aitor uriartek, ruper ordorikak eta Juan carlos irizarrek

"logotik dator ideia. Soinu uhinaren errepresentazio edo metafora 
bisuala egin nahi izan da", dio kepa aranburuk, zuzendarietako 
batek –bestea bernat alberdi izan da–. bideoklipeko protagonista 
uxue Murguzur ikaslea da. astebetez aritu dira grabazio lanetan.

bideokliparen grabaketa

Bernat alberdi grabaketaren une baten. iManol Soriano
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Jokin Bereziartua bErgara
Duela ia hiru urte jaio ziren 
Bergaran idazlagunak, dendariei 
eta ostalariei euren komertzio-
ko hizkuntz paisaia –errotuluak, 
menuak, eskaintzak…– euska-
ratzen laguntzen dieten herritar 
boluntarioak. "Euskara, hizkun-
tza gutxitua izanik, nabarmen-
du egin behar da. Bultzada be-
rezia behar du. Horregatik, 
merkataritzan euskara hutsean 
dagoena baloratuko eta gorai-
patuko dugu, nahiz eta elebita-
suna onartzen dugun. Hori bai, 

betiere, euskarari lehentasuna 
emanda", dio Jardunek. Orain 
arte egindako ibilbidearekin oso 
pozik daude: "Ekimena martxan 
jarri zenean 60 herritarrek bai-
no gehiagok eman zuten izena 
boluntario, eta 100 komertziok 
konpromisoa hartu zuten euren 
hizkuntza paisaia euskaraz edo 
ele bitan jartzeko. Orain arte 
egindako kanpainetako parte 
hartzea ona izan da, eta lortu 
dugu hainbat komertziok euren 
kabuz euskaraz iragartzea. Ha-
sieran idazlagun baten beharra 

zuten, baina gaur egun ez. Hor-
taz, oso balorazio positiboa egi-
ten dugu, herritarrak eta ko-
mertzioak batuta lortu dugula-
ko gure herriko hizkuntz paisaia 
euskaldunagoa izatea".

ekainean, arropak eta oinetakoak 
Jardun euskara elkarteak urte-
ko lau kanpaina aurreikusten 
ditu, kanpaina bakoitza arlo 
zehatz baten zentratuz: tabernak 
eta jatetxeak, arropa eta oine-
tako dendak, janari dendak eta 
bestelakoak. Tabernetan eta 

jatetxeetan hizki-zopa egin zuten, 
janari dendetan Erosi, prestatu 
eta gozatu euskaraz kanpaina 
eta aurtengo ekainean arropa 
eta oinetako dendetan zentratu-
ko dira: "Kanpaina berri horri 
forma ematen gabiltza". 

Idazlagun izaterakoan hiztegi 
arazoak izaten dira ohikoenak, 
ez dira-eta itzultzaile profesio-
nalak. "Egokitasuna dela, eus-
kara batuan berba batzuk uler-
gaitzak direla eta horiek nola 
moldatu herritarrek uler deza-
ten..." Horretarako, baina, Jar-

dunek IdazLaguna izeneko 
aplikazioa sortu zuen. Eta, idaz-
lagunek hala esanda, "tresna 
oso erabilgarria" da. 

Ekimenak bide oso emankorra 
egin du orain arte, baina orain-
dik badago zer egin. "Etengabe 
elikatu behar da; bestela, ahaz-
tutzat emateko arriskua dago", 
diote Jardunekoek. Ainara Zu-
bia idazlagunak honakoa gaine-
ratu du: "Guretako, oso lan erra-
za da eta laguntza handia dugu 
atzetik. Beharra dagoen bitartean 
hor egon behar dugu".  

sebastian iMaz 
Harakina

"oso interesgarria da, baina 
oraindik badago zer egin" 

"olatzagutian [nafarroa] jaio 
arren, 8 urte ditudanetik 
bergaran bizi naiz. bolu kaleko 
harategian 31 urte daramatzat 
lanean. idazlaguna ekimenari 
dagokionez, ideia oso 
interesgarria iruditzen zait, 
baina oraindik badago zer 
egin. nire kasuan, egia esan 
behar badut, ez dut askorik 
erabili zerbitzua; izan ere, nire 
emaztea bergararra eta 
euskalduna da, eta, alde 
horretatik, ez dut arazorik izan 
harategiko kartelak eta 
bestelakoak bi hizkuntzatan 
erakusteko". 

ainara zubia 
idazLaguna

"urtebete pasatuko zen ez 
didala laguntzarik eskatu"

"nirekin aritu den dendariak 
sekulako esfortzua egiten du 
euskaraz mintzatzeko eta 
kartelak euskaraz izateko. 
asko ikasi du eta geroago eta 
laguntza gutxiago eskatzen dit. 
Hori da idazlaguna-ren 
helburua, dendariak bere 
kabuz euskaraz iragartzera 
animatzea. eta, nire kasuan, 
urtebete pasatuko zen laguntza 
eskatu ez didala; pozgarria da. 
oro har, uste dut proiektuan 
parte hartzen duen dendariak 
zein idazlagunak prestutasun 
handia dutela. Hala ere, 
badago oraindik zer egin".  

nola bizi izan duzu ekimena?

bergarako idazlaguna 
ekimena aitzindaria eta 
berritzailea bada ere, 
bailaran izan dira ostalaritza 
mundua euskalduntzen 
saiatzeko ekimenak. 
2016ko azaroan baietz 
1.000 kanpaina abiatu zuen 
arrasateko euskalgintzak, 
bertako komertzioetan 
euskaraz aritzea helburu. 
kanpaina horren barruan, 
besteak beste, 1.000 
herritarren argazkiekin 
osatutako mosaiko 
erraldoia osatzeko erronka 
lortu zuten. Duela lau urte, 
bestalde, oñatiko udal 
euskaltegiak oinarrizko 
euskara ikastaroak antolatu 
zituen ostalariei begira. 
Taberna eta jatetxeen 
egunerokotasunean 
erabilgarriak izan zitezkeen 
berba eta esamoldeak ikasi 
zituzten orduan. 

bailarako 
beste 
esperientziak  

hizkuntz paisaia 
euskalduntzen
dendariei eta ostalariei euren komertzioetako errotulu, kartel, menu edota bestelako 
iragarkiak euskaratzen laguntzeko idazlaguna ekimenak egindako ibilbidearekin "oso 
pozik" dago Jardun euskara elkartea; ekainerako beste kanpaina bat prestatzen dabiltza Idazlaguna ekimena lau iruditan. jarDun
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    COPRECI, KOOP. E

2017ko OHIKO BATZAR OROKORRERAKO DEIA

Kontseilu Errektorearen erabakiz, Elkartearen Ohiko Batzar 
Orokorrera deitzen da. Batzarra, Aretxabaletako Kiroldegian, 
egingo da 2017ko maiatzaren 12an, 15:30ean lehen deia eta, 
kasua balitz, bigarrenean, 16:00etan, egun eta toki berean, 
hurrengo eguneko gai zerrendaren arabera:

GAI ZERRENDA
1. Aktak onartzeari buruzko informea eta akordioa.
2. Memoria irakurtzea eta onartzea.
    2.1. 2016ko Gestioari buruzko akordioa.
    2.2. 2017ko Gestio Plana onartzea.
3. 2016ko Urteko Kontuen azterketa.
4. 2016ko Emaitzen banaketa.
5. Erregimen ekonomikoari buruzko estatutu xedapenak. 
6. Fagor S.Coop.eko Estatutu Sozialen 35 art. aldatzea.
7. Kooperatiba bazkideen Estatutu Sozialen 4.2. art. aldatzea.
8. Mondragon Componentes eta Fagor Taldeari buruzko txostenak.
9. Kontseilu Errektorearen jakinarazpenak.
10. Kanpoko Auditoreak izendatzea.
11. Kontseilu Errektorea berritzea
12. Kontseilu Soziala berritzea
13. Galderak eta eskaerak

Kontseilu Errektoreko Lehendakaria

Aretxabaleta, 2017ko apirilaren 27an

*Espresuki jakinarazten da bazkide guztiek dutela Estatutu Sozialei buruz proposatutako 
aldaketen testu osoa eta berorren justifikazio txostena egoitza sozialean aztertzeko 
eskubidea, eta dokumentu horiek dohainik eskuratu edo bidaltzeko.
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Erakutsi erraustegiaren 
kontratua

igor tome
dEbagoiEna zutik-En izEnEan

dEbagoiEna

Joan den astean, jarraian 
datorren idatzia aurkeztu 
genuen Debagoieneko 
Mankomunitatean. Herritar 
talde bat antzerako testuak 
sartzen aritu gara 
Gipuzkoako udal 
desberdinetan, eta 
erraustegiaren bultzatzaileek 
gobernaturiko oso udal 
gutxik erantzun dute –eta 
erantzun gehienak benetan 
lotsagarriak izan dira–. 
Debagoienean ere antzera 
gertatu da. 
Mankomunitatearen partetik 
antzerako zerbait espero 
dugunez, berau publiko 
egitea eta gai honetan 
instituzio batzuek darabilten 
ezkutukeria publikoki 
salatzea erabaki dugu. Hona 
hemen testua:

Orain gutxi jakin dugu 
gipuzkoar guztion diru 
publikotik 60 milioi euro 
ordaintzen ari garela 
bankari, EAJk ezkutuan 
sinatu, angulekin ospatu eta 
orain aste batzuk 
epaitegietan defendatu duen 
tratu horrengatik. 

Informazio zehatzen faltan, 
kalkulatzen da 1.500 milioi 
euroko zor ilegitimoa 
eragingo digula erraustegiak, 
herriei zor izugarriak 
eraginez. 

Gainera, diru horretatik 
ehunka milioi euro zuzeneko 
irabaziak izango dira 
enpresentzat. Jakin dugu 

erraustegiaren proiektua 
sinatuz gero, ondoren albo 
batera uzten bada 600 milioi 
euro oparitu beharko 
dizkiegula enpresei, 
kalte-ordain bezala. 
Herritarron dirua, zuzenean 
%1aren poltsikora kontratu 
eta kalte-ordain 
kontzeptuetan.

Garai latzak bizi ditugu. 
Gizarteko sektore handi bat 
kolpaturik dago ekonomikoki, 
eta aberatsen eta gainontzeko 
guztion arteko tartea izugarri 
hazten ari da. Bitartean, 
Gipuzkoako Aldundiak behar 
ez dugun erraustegi bat 
eraiki nahi du diru 
publikoarekin nola edo hala. 
Albiste solteak ateratzen 
diren arren, ez dugu 35 
urtetarako zorpetuko gaituen 
kontratuari buruzko 
informaziorik.

Horregatik, zera eskatzen 
dugu:

1- Gure izenean 2017ko 
apirilaren 3an sinatu den 
kontratua ikusi nahi dugu. 
Egia jakin nahi dugu.

2- Mankomunitateei 
eskatzen diegu herritarrak 
informa ditzatela. 
Erraustegira bideratu nahi 
dituzten eta denonak diren 
milioika eta milioika euro 
horiek nondik aterako dira? 
Zenbat ordaindu beharko 
dute udalek? Gipuzkoako 
Aldundiak jarriko al du 
dirurik?

3- Erraustegia eraikitzean, 
sustatuko al duzue 
birziklapena zuen parte diren 
udaletan?

4- Alternatibarik bilatu al 
da?

5- Planteatu al duzue sinatu 
berri den kontratu hau baino 
merkeagoa dela 
mankomunitateek zaborren 
tratamendu eta bilketaren 
eskumena berreskuratzea?

Guztion artean lortuko 
dugu!

Aitzol Auzmendi, BeronikA gArAi, 
edurne irAolA, JuAn luis 
ArexolAleiBA, iker sAnpedro, 
oihAn zuBizArretA, Jose rAmon 
ArkAuz, xABier zuBizArretA, 
AizpeA otxAndiAno, Julen Arregi, 
hAizeA pAgoAgA, urki lArreA, kepA 
AltuBe etA mAite urAngA
arrasatEko sarE

arrasatE

Azken hilabete hauetan Oier 
Gomez preso politikoaren 
etxeratzea aldarrikatzeko 
guztion artean egindako 
lanari esker, Oierrek zituen 
hiru euroaginduen 
etenduraren berria jaso eta 
gero oso positiboki baloratzen 
dugu kondenaren etendura 
ahalbideratu duen garaipen 
kolektiboa.

Hiru euroaginduak bertan 
behera gelditzeak Oier laster 
Euskal Herrira gerturatzea 
dakar. Zuen guztion babesik 
gabe, hau ezinezkoa izango 
zen.

Gogora dezagun Oier 
urtarrilaren 10ean eraman 
zutela ospitalera eta oraindik 
ere Parisko ospitale batean 
jarraitzen duela. Oier oso 
gaixorik dago eta behar duen 
tratamendua etxetik hurbil 
dagoen ospitale batean jaso 
behar du.

Oierrekin batera, gogora 
ekarri nahi ditugu larri gaixo 

diren beste hamarnaka preso 
politikoak, eta hauek ere 
lehenbailehen kaleratuak 
izan daitezela exijitzen dugu.

Apirilaren 8an, ETAk 
gizartearen esku utzi zituen 
arma guztiak erakundearen 
armagabetzea burutzeko. 
Batzuek pausoak eman bai, 
baina besteak orain arteko 
espetxe politika 
hiltzailearekin jarraitzeko 
asmoa dutela adierazten ari 
dira behin eta berriro 
komunikabideetan. Bada ere 
formula xelebreak 
proposatzen dizkionak 
Madrili: euskal preso 
politikoak gehienez ere 
etxetik 250 kilometrora egon 
daitezela. Baina zer da hori? 
Guztiak Zaballara ekartzea 
exijitzen dugu. Euskal preso 
politikoen %80 etxetik 400 
kilometro baino gehiagora 
dago.

Salatzen jarraituko dugu 
larriki gaixo dauden preso 
politikoak heriotzara 
kondenatu nahi dituztela. 
Preso gaixoak alarma gorrian 
daude.

Gaur, ostirala, arrasatear 
guztioi deia luzatu nahi 
dizuegu herriko plazara etor 
zaitezten. Oraingo honetan, 
hainbat herritarrek 
patata-tortillak, solomoa eta 
txorizoa prestatuko dituzte 
bertan dastatzeko. Era 
berean, datorren maiatzaren 
6an Gasteizerako deialdia 
luzatzen dizuegu, SAREk 
deitutako manifestazioan 
parte hartzera, bertan 
eskatuko baitugu larri gaixo 
dauden preso politiko guztiak 
etxeratzea. 

Egoera honek behin betiko 
amaitu behar du. Gaixo 
larriek eta kondena beteta 
duten presoek kalean behar 
luketela aldarrikatzen dugu. 
Salbuespen legedia amaitu 
eta legea bete dadila eskatzen 
dugu.

Mendekuan eta giza 
eskubideen urraketan 
oinarritutako espetxe politika 
behin betiko amaitu behar 
dugu. 

Ez izan zalantzarik:
Guztion artean lortuko 

dugu!

Erresonantzia

txerrA rodriguez
Https://Labur.Eus/0wauk

Xabier Erizek Bat 99. 
aldizkarian jarreren 
inguruko ikerketak 
errepasatzen ditu. Errepaso 
hori egiteko, hainbat 
kontzepturi heltzen dio: 
hautu linguistikoa, motibo 
subjektiboak, hiztunen 
agentzia, ekintza soziala. Eta, 
zelan ez, erresonantzia. 
Honela dakar berak 
kontzeptu hau:

"Erresonantzia: Kausa edo 
mugimendu sozial batek 
arrakasta lortzen du 
mugimenduak igortzen duen 
diskurtso edo markoa 
(balioak, ideiak, sinesmenak, 
ekintzak) herritarren motibo 
subjektiboekin (interesak, 
balioak, sinesmenak) 
lerrokatzen denean, biak 
norabide berean doazenean, 
eta bien artean erresonantzia 
berri bat sortzen denean, 
halako sintonia bat sortzen 
denean".

gutunak: karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate / gutunak@goiena.eus

gArBine uBedA

HauxE bai JEnEroa!
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arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

Zentzumen ezezagunak

goizAlde lAndABAso
Https://Labur.Eus/mmwgJ

Errealitatea etengabe aldatzen 
ari da. Eskolan ikasi 
genituenak ez dira orain 
ikasten dituztenak. Orduko 
egiak ez direlako oraingo 
errealitateak. Gauzak zeharo 
aldatzen dira. Gure ezagutza 
handiagoa da orain, nonbait. 
Inteligentzia, adibidez, ez da 
bat eta bakarra, askotarikoa 
izan baitaiteke. Horregatik 
lehengoan zentzumenak sei 
baino gehiago direla irakurri 
nuenean ez nintzen hainbeste 
harritu. "Usaimena, 
dastamena, ukimena, 
ikusmena, entzumena eta oso 
argi ez dudan seigarren 

zentzumenaz gain, zer beste?", 
pentsatu nuen. Ikerketa 
neurologikoen arabera, 21 
dira gizakiak izan litzakeen 
zentzumenak. [...] Guztietan 
azaltzen da oreka, eta 
badirudi oreka badela beste 
zentzumen bat. 
Norberezepzioari esker, 
badakigu gure gorputzaren 
atal guztiak non dauden; 
esaterako, zentzumen horri 
esker ikusi ez arren jantz 
gaitezke. Bada gizaki batzuek 
duten zentzumen berezi bat: 
sinestesia. Musika ikus 
dezakete; alegia, bi 
zentzumenen arteko uztarketa 
bat da. Ekolokalizazioa ere 
bada gizaki batzuek dutena. 
Izurdeek dutenaren antzekoa 
baina, antza, ez hain garatua. 

[...] Nozizepzioa ere zentzumen 
berrien zerrenda guztietan 
azaltzen da. Mina sentitzeko 
gaitasuna da. Badirudi 
zentzumenetako askok 
besteekin harremana dutela; 
esaterako, kasu honetan 
ukimenarekin. Grabitazio 
pertzepzioa, elektrozepzioa, 
klariaudientzia, 
energia-ikusmena, telepatia, 
emozio-pertzepzioa, 
dimentsio-pertzepzioa, 
sentsibilitate izpirituala, 
intuizioa, magnetozepzioa, sen 
ona, kimiozepzioa, 
sexualzepzioa... hamaika eta 
gehiago, esan bezala. Honen 
gainean irakurri ostean hasi 
naiz zerrenda ikasten, eta bide 
batez, euretako zenbat ditudan 
zenbatzen.

Handik Eta HEmEndik

Orain aste batzuk Bergarako Ipintza futbol zelaian. Jubenilen 
arteko partidua eguraldi ederrarekin.

Eguzkiaren gozoa, baina, ederki mikaztu zidan Bergarako 
taldearen entrenatzaile gazteak. 90 minutu oso-osorik erdara 
batean, euskaraz jakin badakien arren. Ezta "aupa mutilak" soil 
bat ere. 

Burgosko partidu bat ikusten ari nintzela esanez gero eta 
entzuten ari nintzenaren arabera erantzun beharko banu, 
sinistu. 

Baina ez, Bergaran, euskaraz ederki ulertzen duten 16-17 
urteko mutil talde baten entrenatzailea zen.

Bestaldean UDAko entrenatzailea guztiz alderantziz. Dena 
euskaraz. Eta baita arbitro gaztea ere, txukun. Eta nire artean 
pentsatzen nuen: "Kanpofubolian danek euskeraz jakixek eta a 
ze aldia entrenatzaile bati edo bestiari entzun. Zeinek esan 

bihar jotsak zeozer mutil 
honi?".

 Dena esan behar bada, 
erdara batean baina partidua 
irabazita pozik joan zen 
entrenatzaile hori.

 Harrezkero, gertakariari 
buruz berba egin eta enteratu 
naiz UDAk euskararen 

erabilera eta tratamenduari dagokionez egiten duen lanaz. 
Hezitzaile eta entrenatzaileek euskaraz aritzeko betebeharra, 
barne komunikazio guztia euskara hutsean, sare sozialetako 
komunikazioa euskara hutsean, gurasoekin komunikazioa 
euskaraz edo ele bitan egitea… 

Hainbeste jende mugitzen duen erakunde batean guztia lotuta 
izatea ez da beti posible izango,  baina azpimarratzekoa da 
ahalegina.

 Beste kontu bat da gazteek zein hizkuntza erabiltzen duten 
kirola egiten ari direnean –eta hortik kanpo–. 

Baina, hasteko, beraientzako erreferentzia diren hezitzaile, 
entrenatzaile eta klubeko arduradunek euskaraz jardutea 
ezinbestekoa da.

 Horregatik aprobetxatu nahiko nuke tarte hau UDAko 
zuzendaritza eta hezitzaile zein entrenatzaileak zoriontzeko, 
zuen ekarpena euskararen erabileraren partidua irabazteko 
funtsezkoa delako.

UDAk euskaraz 
irabazi

zabaLik

iñigo iñurrAtegi

ErdArA BAtEAn 
BAinA pArtiduA 
irABAzitA pozik 
JoAn zEn 
EntrEnAtzAiLE hori
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Mireia Bikuña bErgara
Azpeitiko Iraurgi saskibaloi 
taldeak Urrezko LEB 
mailarako igoera lortu berri 
du. Defentsa onena izan duen 
taldea da, eta, arlo horretan, 
zeresan handia izan du Ander 
Gartzia bergararrak.
balentria handia lortu duzue. 
Ikaragarria izan da liga 
irabaztea eta igoera lortzea; 
eta, ikusgarria, zaleekin 
ospatu izana.
egindako denboraldia are 
ikusgarriagoa da, hasieran, liga 
irabazteko hautagaien artean ez 
zeundetela kontuan hartuta. 
Hala da. Saskibaloian tradizio 
handia duten talde oso 
indartsuak lehiatu dira 
gurekin. Hasierako helburua 
igoera fasea jokatzeko txartela 
lortzea zen. Ostean, gure 
lanak ipini gintuen lehen 
lekuan, eta anbizioak eraman 
gaitu liga irabaztera eta 
igoera lortzera.
Horiek dira taldearen ezaugarri 
nagusiak? 
Bai. Astean zehar egindako 
lana oso zorrotza izan da. 

Bereziki, defentsako lana 
landu dugu. Txapelketako 
talde onena izan gara arlo 
horretan. Bestalde, partiduz 
partidu joateko anbizioa izan 
dugu, eta oso umilak izan 
gara denboraldian zehar. 

taldearen lana ikaragarria izan 
da. zein izan da zure ekarpena? 
Denboraldi honetan lana eta 
saskibaloia bateratu behar 
izan ditut, eta oso pozik nago. 
Une batzuetan gogorra izan da 
bi arloetan %100 ematea, 

baina ahaleginak merezi izan 
du. Era berean, gustura nago 
kirol arloari dagokionez. 
Minutu asko jokatu ditut. 
Ondo moldatu naiz Iker 
Bueno entrenatzailearekin. 
Ondo zehaztu genuen zein zen 
nire papera eta denboraldia 
ederra izan da.  
ospakizunetarako egunak 
dituzue hauek, baina, laster, 
urrezko leb mailari begira jarri 
beharko dute arduradunek. 
Diputazioan egon ginen 
eguaztenean, eta 
azpeitiarrekin eta zaleekin ere 
ospatu dugu. Baina egia da 
lan handia dagoela aurretik. 
Bulegoko lana, hain justu ere. 
Erakundeekin berba egin 
behar dugu Urrezko LEB 
mailan jokatzeko aukerak 
aztertzeko. Aldaketa handia 
izango da klubarendako eta 
aldekoak eta kontrakoak 
baloratu beharko dira.
bulegoko lana egiten duten 
bitartean, zuek oporretan egongo 
zarete? 
Bai. Hilabete eta erdi daukagu  
oporretarako, saskibaloia alde 
batera utzi eta txipa 
aldatzeko. Zornotzaren igoera 
faseko partiduak ikusiko ditut 
eta Baskoniarenak ere bai. 
Frontenisean eta tenisean 
jokatu, bizikletan ibili, 
lagunekin egon... Horiek 
guztiak egingo ditut 
denboraldi-aurrea hasi arte.

ander Gartzia, azken lehiaren ostean, sariarekin. anDer garTzia

"Anbizioa eta lana dira gure 
ezaugarri nagusiak"
ander gartzia iraurgi saskibaLoi taLdEko JokaLari bErgararra

protagonista

Goiaz! Debagoieneko Lanbide Heziketaren Azoka egin da asteon 
Arrasaten. Ikasleak, bereziki, baina gurasoak ere erakarri ohi 
ditu azoka horrek, seme-alaben ikasketen norabidea ondo 
bideratzeko aukera ikusita. Horren harira, Debagoieneko 
Mankomunitatearen ekimen hori txalotu gura izan du irakurle 
batek; esan du alabari iaz asko lagundu ziola zalantzak argitzen.  

Mirari alTube

gora Eta bEHEra

Oso ekimen "praktikoa" eta "baliagarria"

Hau bE badogu!

Iragarki bitxia kaleratu du 
Pepsik, Twitter bidez. Bertan, 
kalimotxoa koktel bat balitz 
bezala aurkezten dute. Ardo 
beltza, izotzak, limoia eta 
Pepsiren 1893 kola nahastuta 
prestatzen dute edaria. Sare 
sozialetan eta euskaldunen 
artean, batez ere, bromak 
egiteko tartea ireki du 
iragarkiak:

@pepsi: "Cali-mocho' esaten 
diogu eta lagunekin edaten 
dugu. Hartu #1893PepsiCola 
bat eta prestatu ezazu bat (edo 
batzuk) gaur gauean!" 
(itzulita).

Pepsiren 'The 
Kalimotxo' edaria

Bonbardaketaren 80. 
urteurrena izan zen 
eguaztenean, eta #Gernika eta 
#Gernika80 traolak izan dira 
erabilienak:

@ziharae: "Gaur 80 urte gure 
amuma Gernikan harrapatu 
zuen bonbardaketak. Non 
harrapatu zuen kontatu zigun. 
Nola leihoetan jendea erretzen 
ikusi zuen #Gernika80".

@naroaelortza: "Gure aittona 
bertan (ere) izan zen orain 
dela 80 urte. Zubipean gordeta, 
eta gorpuak errekan behera 
bere albotik pasatzen".

Gernika 'trending topic' 
izan da, mundu mailan

Madrilgo PP berriz ere 
ustelkeria kasuetan 
murgilduta egon litekeelako, 
eta kasuak Alderdi 
Popularreko bazter ugari 
zipriztindu ditzakeelako, 
haserrea nagusitu da sare 
sozialetan. Tartean, Ignacio 
Gonzalez Madrilgo Autonomia 
Erkidegoko presidente ohia 
espetxeratu egin dute, eta 
Esperanza Agirrek dimisioa 
aurkeztu du:

@HaretxEtxaniz: "Eta 
oraindik esaten dute PPren 
ustelkeria ustezkoa dela?".

Ustelkeriak haserrea 
eragin du berriro

Motxila 21 
taldearen 
kontzertua 
Eskoriatzako Errekan Gora 
jaialdiak urteurren berezia du 
aurten: hamargarrena. Horren 
bueltan, ospakizun berezia 
antolatu du Atxorrotx kultura 
elkarteak: Motxila 21 taldearen 
kontzertua. Down sindromea 
dutenen Nafarroako elkarteko 
musika taldea da Motxila 21; 
besteak beste, Enrike 
Villarreal Drogas du 
bidelagun. Maiatzaren 13an da 
kontzertua, Eskoriatzako 
Herriko Plazan, 19:30ean. Ez 
da izango, baina, Errekan 
Gora jaialdiaren bueltako 
kontzertu bakarra. Informazio 
gehiago 20. orrian. 

iturri onEtik
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olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa
Ion Astigarraga - Psikologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

Xabi Gorostidi arrasatE
Azken hamarkadako krisi eko-
nomikoaren eraginez, Arrasa-
teko merkataritzak momentu 
larriak pasa ditu, eta asko izan 
dira egoera horren aurrean ateak 
itxi behar izan dituztenak. 

Baina, krisiaz aparte, badaude 
sektorea kaltetu duten beste 
faktore garrantzitsu batzuk ere: 
kontsumo ohituren aldaketa, 
hiriguneekin loturak hobetzea 
eta on line erosketen gorakada, 
besteak beste. Horri guztiorri, 
sektoreko langileen batez bes-
teko adina oso altua dela gehitu 
behar zaio, gazteen kualifikazio 
maila gero eta altuagoa delako 
eta beste sektore batzuek era-
kartzen dituztelako.

 Egoera horren aurrean, Ibai 
Artek eta Arrasateko Udalak 
herriko merkataritza suspertze-
ko plan bat egitea adostu zuten 
iaz, eta asteazken goizean eman 
zuten horren berri. 

Garapen Ekonomiko, Tekno-
logia Berri, Komertzio eta Tu-
rismo zinegotzi Victor Fuentesen 
ustez, ekonomia motelki hobetzen 
ari denez, momentu "aproposa" 
da era horretako plan "garran-
tzitsu" bat martxan jartzeko. 

Ikertalde enpresa izan da txos-
tena idazteko aukeratutako en-
presa. Hain zuzen ere, Arrasa-
teren egoera aztertu dute, eta 
zortzi neurriko lan ildoa zehaz-
tu. Txostena ikusgai dago udal 
webgunean.

zortzi neurri 
Ikertalde enpresako Iñigo Arte-
txeren ustez, apustuak egitea 
beharrezkoa da Arrasatek De-
bagoieneko erdigune komertzial 
izaten jarrai dezan. 

Proposatutako lehen lan ildoan, 
bertako erosleak erakartzea jar-
tzen du helburu, eta, horretara-
ko, sare sozialen bidez bezero 
komunitateak sortzea eta haiekin 
hartu-emana handitzea propo-
satzen du. "Teknologia berriak 
on line erosketekin lotzeko joera 
dago merkatarien artean. Hala 
ikusita, etsai bat izan daiteke, 
baina Whatsapp bezalako apli-
kazioak oso lagungarriak izan 
daitezke bezeroekin kontaktuan 
egoteko, eskaintzak bidaltzeko  

eta bezero leialak lortzeko". Ho-
rrekin lotuta, Arrasatek Donos-
tian, Bilbon edo Gasteizen dagoen 
turismo handia erakartzeko gai-
tasunean ere jartzen du fokua. 
Horretarako, hutsik dauden lo-
kaletako batzuk ostatu funtziora 
bideratzea eta bisitariei aparka-
tzeko erraztasunak ematea la-
gungarri jotzen ditu planak. 

Herriko merkatariek begi onez 
ikusi zuten neurrietako bat lokal 
hutsak zabaltzen laguntzeko 
lehen hiruzpalau urteetan kon-
ponketa lanik ez egiteko propo-
satzen dena da. "Negozioa bide-
ragarria izaten hasten den arte 
lokalek hirigintza araudia be-
tetzeko egin beharreko lanak  
lehen urte horietan ez egitea 
adostu dugu", esan zuen Iñigo 
Artetxek. Merkatarien ustez, 
horrek ez du arazoa konpontzen, 
baina lagungarritzat jo zuten. 

Bi lagun komertzio bateko produktuak elkarrekin ikusten. xabi goroSTiDi

Arrasateko merkataritza 
hauspotzeko lan ildoa
ikertalde enpresak egin du hiri-ekonomia indartzea helburu duen plana. sare sozialak 
eta turismoa baliatzea dira bertan jasotzen diren zortzi neurrietako bi, eta, merkatariek 
positibotzat jo zituzten arren, Hirigintza sailetik jasotzen dituen trabak salatu zituzten

X.G. arrasatE
San Juan jaien hirugarren egu-
nean Eguzkilaru Eguna ospatu-
ko dute Arrasateko haurrek, 
eta, iaz bezala, egun berezi ho-
rretarako proposamenak hela-
razteko aukera izango dute. 

Iaz 100 haur inguruk eman 
zituzten ideiak, eta, egunaren 
arrakasta ikusirik, Txatxilipur-
diko kideek ideiak batzeko par-
te hartze saioak prestatu dituz-
te. "Haurren Eguna izanik, 
Eguzkilaru Eguna berauen par-
te hartzeaz diseinatzea da gure 
ideia nagusia".  

ideiak emateko modu ugari
Maiatzaren 2an egingo dute lehen 
parte hartze saioa, Arimazubin, 
3an San Antolinen eta 4an He-
rriko Plazan, denak 18:00etan.

Hala ere, bertara joan ezin 
direnentzat postontziak jarriko 
dituzte herriko leku ezberdine-
tan. Maiatzaren 2an Arimazubin, 
Itxaropena plazan eta Kurtze-
txiki plazan; 3an, Munarren, 
ahateen parke ondoko ziburue-
tan eta San Antolinen; 4an, Se-
ber Altuben, Zaldibarren eta 
Herriko Plazan; eta 5ean, berriz, 
Euskal Herria plazako, Txaeta-
ko eta Aprendizen eraikinaren 
alboko jolasparkeetan egongo 
dira kutxak.

eguzkilaruk 
haurren ideiak 
jasoko ditu 
aurten ere
Ekainaren 25ean, haren 
eguna ospatzeko, herriko 
haurren ekarpenak jasoko 
dituzte txatxilipurdikoek

Apirilaren 26a Ikusgarritasun 
Lesbikoaren Eguna izan zen, 
eta Arrasateko EH Bilduk pren-
tsa oharra plazaratu zuen horren 
harira.

"Lesbiana askok bizi duten 
errealitatea zaila da mundu mai-
lan. Matxismoak emakume bat 
emakume izateagatik ez ezik 
sexu orientazio ez heterosexua-
la izateagatik ere zapaltzen du. 

Eta diskriminazio egoeran bizi-
tzera behartzen ere bai".

Euskal Herriko lesbianen egoe-
ra zaila dela adierazi zuten, eta, 
testu amaieran, horri buelta 
emateko konpromisoa hartu 
zuten. "Denon esku dago Arra-
saten eta eskualdean sexualita-
tea libreki bizi eta errespetatua 
izan dadila, denok baitugu giltza 
elkarbizitzarako. Arrasateko EH 
Bildutik gure esku dagoen guz-
tia egingo dugu herri aske batean 
bizi ahal izateko, baldintza eta 
aukera berdintasunean".

EH Bildu, 
ikusgarritasun 
lesbikoaren alde

ikertaldek egindako 
txostenean, arrasate 
erdialdean 75 lokal huts 
daudela jasotzen da, erdia 
baino gehiago alde 
zaharrean.   

Horien jabeak aurkezpen 
ekitaldira gerturatu ziren, 
eta lokalak zabaltzeko 
Hirigintza Sailetik jartzen 
zaizkien oztopoak salatu 
zituzten. erretiratuentzako 
turismoan aditua den 
enpresaburu kataluniar 
bati herriko bi lokal gustatu 
zitzaizkiola adierazi zuen 
batek, baina inbertsioak 
egin beharragatik eibarren 
zabaltzea erabaki zuela.  

erdialdean 75 
lokal hutsik
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Maiatzaren 2tik 12ra | 2016-2017an jaiotakoentzat.
0-2
URTEESKORIATZAKO Haurreskola - 

KULUNKA
Gaztañadui 25
Tel.: 943 71 57 70

ELGETAKO Haurreskola
Torrealdea 3
Tel.: 943 78 82 36

OÑATIKO Haurreskola - 
TXIKI TXOKO
Olakua auzoa 19
Tel.: 943 71 64 05

ANTZUOLAKO Haurreskola
Bustinzuri, 4
Tel.: 943 78 60 15

ARAMAIOKO  Haurreskola
Nardeaga, 38
Tel.: 945 06 30 35

ARRASATEKO Haurreskola - 
MUSAKOLA
Elkano 8
Tel.: 943 79 13 03

ARRASATEKO Haurreskola - 
BEDOÑABE
Alfontso VIII 1
Tel.: 943 79 76 86

Debagoieneko

Zure lasaitasuna gure helburua

Matrikulazio 
epea 
zabalik!

Xabi Gorostidi arrasatE
BNI sare bat martxan jarri nahi 
dute Arrasaten. Ahoz ahoko 
marketinaren bitartez funtzio-
natzen du proiektuak. Horren 
funtsa enpresa txiki eta ertainen 
kideak biltzea da, horietako ba-
koitzak enpresa munduan era-
biltzen dituen kontaktu ezber-
dinak elkarbanatzeko, eta guztien 
artean negozio aukerak handi-
tzeko.  25 kideko sarea izaten 
da kopuru gomendagarriena, 
eta ildo ezberdinetako enpresak 
izan behar dira. Antzerako ne-
gozioak dituzten bi enpresa ezin 
dira talde berean egon. Hala, 
espezialitate edo negozio mota 
ezberdinetako kontaktuak ba-
liatuz, nork bere aktibitateari 
bultzada ematea da lortu nahi 
den onura.

Maiatzaren 5ean jarriko da 
martxan Arrasateko BNI sarea, 
Garaia Gunean. Dinamika, bes-
te BNI sareetan bezala, 06:45ean 
elkartzea izango da. Bertan, en-
presa ezberdinetako kideak ba-
tuko dira eta bilera goizeko 
zazpietan hasiko da. Hain zuzen, 
ordu eta erdi iraungo dute ba-
tzarrek, eta, horietan, 20 puntu 
nagusiri buruz mintzatuko dira. 

Ostiraletan egingo dira, eta en-
presetako kideek bilera guztie-
tara joateko konpromisoa hartu 
beharko dute. 

Esperientzia honetan parte 
hartu nahi dutenek 943905461 
deituz edo info@akorde.net hel-
bidera idatziz egin dezakete.

konpromisoa eta konfiantza 
Bi balio horiek funtsezkoak dira 
BNI sarean. Parte hartu nahi 
duten enpresak bileretara ger-
turatu daitezke informazio bila, 
eta, interesatuta egonez gero, 
eskaera orria bete eta elkarriz-
keta bat pasa beharko dute. 
Arrasateko Udalak ekimen ho-
rren alde egin nahi du: "Babesa 
eman nahi diogu, interesgarria 
delako enpleguarekin eta eko-
nomiarekin zerikusia duelako. 
Udaletik eskainitako babesa 
inplizitua izango litzateke, eta 
bilerak egiteko behar diren gela 
edota Kulturate bezalako tokiak 
eskainiz", adierazi du Maria 
Ubarretxena alkateak.

Asko dira Euskal Herri mailan 
sortu diren sareak. Gipuzkoan, 
Beasainen, Eibarren eta Donos-
tian, eta, orain, Debagoienaren  
eta Arrasateren txanda da. 

BnI sareko Jose antonio Cano, asteazkeneko prentsaurrekoan proiektua azaltzen. ane viToria

kontaktuak elkarbanatu   
aurrerapausoak egiteko 
Hori da ameriketako Estatu batuetan jatorria duen bni proiektuaren xede nagusia. 
ildo ezberdinetako enpresa txiki zein ertainen sare bezala funtzionatzen du, eta, 
herrian bat hedatze aldera, udalak garaia gunea erabiltzeko aukera emango du 
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Doctor Bañez kalea 2, Arrasate • Tel.: 943 79 18 92

Zure sukaldea…
4.780€-tik aurrera*

* Muntatzea eta BEZa prezioaren barruan

Etxetresna elektriko packa barne DOAN* Kontsulta itzazu opari sortak katalogoan!

Xabi Gorostidi arrasatE
Kalea eta jolasparkeak haurren 
denbora-pasarako lekurik kutu-
nenak izan dira betidanik, bai-
na neguan, batez ere, aukera 
gutxi izaten dituzte leku horiek 
erabiltzeko.

Horri konponbidea aurkitze 
aldera sortu zen Arrasateko 
gaztetxeko Guraso eta Haurren 
Asanblada ikasturte hasieran. 
"Guztiz modu naturalean sortu 
zen. Kurtso hasieran, eguraldi 
onarekin hainbat gurasok plan-
teatu genuen ea zer egin gene-
zakeen negua heltzerakoan, eta 
gaztetxea erabiltzeko ideia azal-
du zen. Batzuek aterpe gisa ikus-
ten zuten, beste batzuek aterpe-
tik harago ekintzak antolatzeko 
gune bezala, eta, pixkanaka, 
forma ematen hasi ginen" azal-
du dute asanbladako kideek.

gaztetxekoen babes osoa
Gaztetxeko kideei proposamena 
helarazi bezain pronto, haiek 
baiezko borobil batekin ireki 
zizkieten ateak. "Hasieratik ilu-
sionatu ziren gaztetxea haurrei 
zabaltzeko asmoarekin, eta erraz-
tasun ugari eman dizkigute. 
Erabiltzen hasi aurretik dena 
garbi eta txukun uzteko konpro-
misoa hartu zuten, euren musi- 
ka kendu eta haurren musika 
jartzeko eskatzen ziguten, eta 

uneoro egon dira guri laguntze-
ko prest. Zentzu horretan, esker 
oneko hitzak besterik ez dugu 
gaztetxeko kideentzat, primeran 
hartu gaituzte eta".

Hala, abendu aldean egin zuten 
lehen batzarra eta urtarrilean 
hasi ziren gaztetxea erabiltzen. 
"Batzuetan, aldez aurretik mo-
zorroak eramateko edo marraz-
kiak egiteko antolatu izan gara, 
baina, beste batzuetan, bertara 
joan eta jolastera mugatzen dira, 
haurrek ez baitute askoren beha-
rrik ondo pasatzeko". Egun, 25 
familia inguruk osatzen dute 

taldea, eta haurrentzako gauzak 
antolatzeko gogoa duen edonor 
izan daiteke bertako partaide.

lehen ekintza sorta
Gaztetxeko kideek emandako 
babesa eskertzeko, herrira be-
gira ekintzak antolatzea eraba-
ki zuten. Asteazkenerako, hau-
rren loari buruzko hitzaldia 
antolatu zuten, eta, biharko, 
Txiki Festa, haur guztiek eder- 
to pasa dezaten. "Txiki Festa 
egiteko ere Txatxilikoen lagun-
tza izango dugu, eta hori ere 
eskertu nahiko genuke".

Haurrak eta gurasoak gustura gaztetxean jolasak egiten. guraSo eTa Haur aSanblaDa

Arrasateko gaztetxea 
haurrentzat aisialdi-gune
arrasateko gaztetxeko guraso eta Haur asanblada 25 familia inguruk osatzen dute. 
Herrian haurrentzat aukera gutxi zeudela ikusirik, gaztetxeko kideen babesa jaso 
zuten euren umeekin bertara joan, jolasak egin eta eraikinari probetxua ateratzeko

aggressive Combat izango da San andresen joko duen taldeetako bat. a. coMbaT

herriko musika taldeak nagusi 
san Andresko jaien egitarauan
arkada social, aggressive combat, crap, bar eta Los 
wc taldeek joko dute aste bukaera honetan

X.G. arrasatE
Apirila bukatzear dela, San An-
dresko jaiak ate joka hasten 
dira. Gaur 18:00etan jaurtiko 
dituzten etxafuegoen eztanda-
rekin hasiko dira jaiak, eta as-
telehen arratsaldera bitartean 
jai giroan murgilduko da San 
Andres auzoa. 

Etxafuegoak jaurti eta gutxira, 
18:30ean, buruhandiak auzoko 
gaztetxoak beldurtzen ahalegin-
duko dira, eta 19:00etan, jokoak, 
txokolate-jana eta bestelako ekin-
tzak egingo dituzte San Andres-
ko Gazte Txokoan. 

Jaietako lehen eguna borobil-
tzeko, Javisound-ek dantzaldia 
eskainiko du, auzotarrei dan-
tzarako gonbidapena eginda.

bigantxak eta kontzertuak bihar 
Etxafuegoen hotsekin hasiko 
dute eguna bihar, eta jarraian, 
11:30ean puzgarriak egongo dira. 
13:00etan poteo herrikoari ekin-

go diote Sakatu elektrotxaran-
garen laguntzarekin, eta, behin 
hori eginda, auzo bazkaria egin-
go dute 15:00etan. Opariren bat 
edo beste banatzeaz gain, auzo-
tarren argazkia ere aterako dute 
bertan. 17:15ean bigantxak izan-
go dira Hiruki plazan, eta gauean 
kontzertuen txanda izango da. 
23:00etatik aurrera, Los WC, 
BAR, Crap eta Cruce De Cami-
nos taldeak igoko dira Gudarien 
plazako oholtza gainera.

arkada social eta aggressive  
Bi talde arrasatearrek kontzer-
tua eskainiko dute domeka 
gauean, baina, aurretik, umeen-
tzako Patrulla canina ikuskizu-
na izango da, 17:00etan. 

Astelehenean, aldiz, 12:00etako 
mezaren ostean, helduentzako 
bazkaria egingo dute Etxaluzen. 
Bertan, opariak banatuko dituz-
te, eta 18:00etako etxafuegoekin 
agur esango diete jaiei. 
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Xabi Gorostidi arrasatE
Lehiaren Euskal Agintaritzak 
Gipuzkoako zortzi autoeskola 
ikertzen dihardu, ustez euren 
artean prezioak adostu dituzte-
lakoan. Horietako lau Errente-
rian daude eta beste laurak, 
aldiz, Arrasaten; Leniz, Telleria, 
Peñakoba eta Arrasate autoes-
kolak, hain zuzen. 

Partikular batek salaketa jarri 
zuen Errenteriako enpresek pre-
zioak adosten zituztelakoan, eta, 
horren ondoren, ofizioz hasi du 
Lehiaren Euskal Agintaritzak 
Arrasateko lau enpresen iker-
keta prozesua. Enpresen arteko 
lehia ahalbidetzea helburu  duen 
erakundeak aurre-ikerketa bat 

egin du eta zantzu nahikoak 
ikusi ditu zortzi autoeskolek B 
gidabaimena lortzeko klaseen 
prezioak adostu izana ondorioz-
tatzeko. Hala balitz, leiaren de-
fentsarako 15/2007 legea urratzen 
ariko lirateke, prezioak adostuaz 
lehiaren arauak hautsita. 

Enpresek euren negozio-bolu-
menaren %1 eta %10 arteko 
isunak jaso ditzakete lege urra-
keta frogatzen baldin bada. 

Lehiaren Euskal Agintaritzak 
abiatutako ikerketa guztietan 
bezala, gehienez 18 hilabeteko 
epearen barruan argitu beharko 
da ikerketa. Oraingoz, zeha-
pen-espedientea zabaldu diete 
aipatutako zortzi autoeskolei. 

Enpresek espedientea ikusteko 
aukera izango dute, eta ikerke-
tak irauten duen artean alega-
zioak aurkeztu ahal izango di-
tuzte. 

autoeskolen iritzia
Leniz Autoeskolako Jokin Itu-
rriotzek esan duenez: "Beste 
edozein negoziotan bezala, in-
gurukoaren prezioak kontuan 
hartzen dituzu zureak ezartzeko. 
Berdina gertatzen da tabernetan, 
harategietan edo arrandegietan, 
eta ez da ezer gertatzen. Guztiz 
normala den zerbait da. Kasu 
honetan, gure sektorea soilik 
ikertzen ari dira, eta hori ez 
zaigu bidezkoa iruditzen".  

Lau autoeskola ikertuta, 
prezioak adostearren
aurre-ikerketa bat egin ostean, arrasate, Leniz, telleria eta peñakoba autoeskolei 
zehapen-espedientea ireki diete. ikerketa Errenterian abiatu zen, partikular batek 
hango lau autoeskolak antzerako praktikak egiten zituztela salatu ostean

Goiena komunitatea 
red Dragons / arrasatE

Pasa den zapatuak utzitako ajea-
ren ondoren, esker oneko hitzak 
bakarrik ditugu festa hura po-
sible egin zenuten guztientzat; 
laguntzaileentzat eta janaria 
ekarri zenutenentzat. Lehen 
aldia zen guretzat, eta, akatsak 
egin genituen arren, azkenean, 
250 kilotik gora batu genituen.

Mila esker guztioi 
250 kilotik gora 
batzen laguntzeagatik

Maiatzaren 2tik aurrera eman 
ahal izango da izena  aurtengo 
umeen danborradan parte har-
tzeko.
 Hori egin nahi dutenek Nafa-
rroa etorbideko SUDCen egoi-
tzara joan beharko dute 16:30ak 
eta 18:00ak bitartean. SUDCek 
ohartarazi duenez, pertsona ba-
koitzak, asko jota, hiru haur 
apuntatu ahal izango ditu.

Umeen danborradan 
aritzeko izen ematea 
martitzenetik aurrera

Udal Sexologia Zerbitzuko Mon-
tse Velasco pedagogo eta sexo-
logia hezitzaileak gidatuta, se-
me-alaben heziketa sexuala ondo 
egiteko lau saio antolatu ditu 
Arrasateko Udalak, maiatzaren 
15etik 18ra. 

Izen emateak udal webgunean 
edo 943 25 20 07 telefonoan egin 
daitezke, betiere, maiatzaren 5a 
baino lehen. 

Seme-alaben heziketa 
afektibo sexuala 
lantzeko saioak

arrasatE irratia

Musika eta kirola
Asteartean hasiko dira asteko 
emisioak, eta, besteak beste, 
Josu Larreategi saskibaloi pres-
tatzailea eta Zea Maysko Aiora 
abeslaria igoko dira autobusera.

Zozketak
Maiatzaren 6an Arrasate Musi-
kalek eta Goikobaluk egingo 
duten saiorako eta Zea Mays 
taldearen zuzenekorako sarrerak 
zozketatuko ditugu.
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Campusean 
gozatzen
pazko astean, lau egunez, eta 
Mondrako lehen taldeetako sei 
begiraleren ardurapean, futbol 
campusa egin zuten Mojategiko 
instalazioetan. bertan batu ziren 7 
eta 12 urte bitarteko 60 
neska-mutiko baino gehiago, eta 
arrasatearrekin batera inguruko 
herrietako neska-mutikoak ere 
izan ziren. Helburua garbia: 
formazioa balio positiboekin egitea. 

MonDra

Xabier urzelai arrasatE
Ligan ia urte osoan agintzen 
joan eta gero, azken bi hilabe-
teotan beherakada izan du 
Mondratek. Baina lehenagotik 
batuta zituen puntu mordox-
kari esker igoera faserako sail-
katzea lortu dute dagoeneko 
–bigarren daude–, eta behera-
kada horren zergatiak ere zu-
zendu dituzte datozen parti-
duetara begira: "Taldea oso 
gogotsu dago. Gainera, Ibai 
Hernandezek min hartuta ja-
rraitzen badu ere, garrantzi-
tsuak diren bi jokalari erreku-
peratu ditugu, Joseba Palacios 
eta Xabi Gorroñogoitia. Parti-
duren baten Kevin ere min 
hartuta egon da, eta hutsune 
horiek betetzeko kadete mai-
lako Julen Estrella eta Jon 

Mancebo igo behar izan ditugu 
goiko taldera. Arazo horiek 
konpondu ditugu, eta, bide ba-
tez, eskerrak eman gura dizkiet 
jokalari gazte horiei, eurenda-
ko erronka handia izan delako 
goiko taldera igotzea, eta euren 
ekarpena handia izan delako", 
adierazi du taldeko entrena-
tzaile Josu Uribarrenek. 

Hori horrela, Mondrateko ia 
jokalari guztiak izango ditu es-
kura Uribarrenek gaur: "Ikus-
teko dago Tellatuberri ze inten-
tsitaterekin kantxaratzen den, 
eurek ez dute-eta ezer jokoan. 
Baina seguru norbaitek afari 
bat eskaini diela guri irabaztea-
rren [Barre]".

igoera fasea arrasaten 
Lehenengo bi postuetan sailka-
tzen badira, igoera faseko lehe-
nengo kanporaketa Musakolan 
jokatuko luke Mondratek: "Ho-
rregatik da garrantzitsua gaur-
ko partidua, igoera fasea bi as-
teburutan jokatuko dugu, eta 
lehenengoa etxean izatea oso 
garrantzitsua da".

kevin Barranca, ligako partidu baten, kontrarioak gainditu guran. goiena

igoera fasea Arrasaten 
jokatzea dago jokoan
mondratek ligako azken partidua jokatuko du gaur (21:15, zaldibian); arrasatekoak 
dagoeneko igoera faserako sailkatuta daude, baina lehenengo bi postuetan sailkatzea 
dago jokoan, horrek igoera faseko lehen partidua etxean jokatzea baliatuko lukeelako

"ikuStEko dAGo 
tELLAtuBErri zE 
intEntSitAtErEkin 
kAntXArAtuko dEn 
GAur"

DorleTako aMa

estatuko selekziokoekin lehian
joan den domekan jokatu zuten gipuzkoako gazte mailako 23. klasikoa 
zegaman, eta estatu osoko selekzioekin batera lehiatu ziren Dorletako 
amako portabicis.com taldeko ordezkariak. erretratuko seikoteak lan 
txukuna egin zuen, eta ikasgai ederra izan zen, zalantza barik. bihar, 
euskal Herria Trofeo barruan amurrioko ii. sari nagusian izango dira.

X.u arrasatE
Joan den astean Grupo Santia-
go Automocion taldearen kontra 
galdu ostean, Josu Larreategik 
zintzo erantzun zuen Goienako 
kameraren aurrean: "Udan haus-
nartu beharra dugu, ikusi behar 
dugu, azken jardunaldian ger-
tatzen dena gertatzen dela, da-
torren urtean ze kategoriatan 
egotea komeni zaigun. Izan ere, 
EBAn egin ditugun urteak ede-
rrak izan dira, baina azken urte 
hau oso gogorra izaten dabil, 

batez ere, jokalariendako. Izan 
ere, gogorra da aste barruan 
entrenatzera joatea, jakinda zai-
la izango dela asteburuko par-
tidua irabaztea".

zuzendaritza aldaketa 
Ointxe! klubak oraingo zuzen-
daritza taldeari erreleboa eman-
go liokeen hautagaitza aurkez-
teko epea zabaldu du, maiatza-
ren 15era arte. Prozesuaren 
gaineko informazio gehiago, 
ointxe@ointxe.eus-era idatzita.  

"non jokatzea komeni zaigun 
hausnartu behar dugu udan"
muri partidu bakarra geratzen zaio liga amaitzeko; 
maila galtzeko arriskuan daude zuri-moreak

Mondrateko lehenengo 
taldea ez da lanak 
txukun egiten dabilen 
bakarra, kadeteak ere 
igoera fasean 
lehiatuko dira eta: 
"oraingo asteburuan 
final-laurdenak ditugu. 
ligan bi multzo izan 
ditugu, eta beste 
multzoko bigarrenaren 
kontra jokatuko dugu", 
dio taldeko 
entrenatzaile kevin 
barrancak. "oso 
denboraldi ona egin 
dute gazteek, kadete 
mailako lehenengo 
urtekoak direlako 
denak, eta 
nagusiagoen kontra 
jokatu dutelako".

kadeteak  
ere igoera 
fasean



GoIena aldIzkarIa  2017-04-28  Egubakoitza kuLtura arrasate      15

Kontxi Tamayo, doktorea. 
Dermatologoa

Partikularrak • Aseguruak: Lagun Aro, Sanitas, Previalia, Generali. rpS: 256/15

zuAtzu klinikA Nafarroa etorbidea z/g, behea • ARRASATE • Tel.: 943 79 20 18 / 620 12 48 43

dermAtologiA 
• Aknea, psoriasia, akne arrosa, ...

kirurgiA dermAtologikoA
• Lunarrak, kisteak, garatxoak, azaleko minbizia, ... 
dermAtologiA estetikoA
• Zimurrak, zuloak, zuzenketak azido hialuronikoarekin, peelingak  akneabarikulak leSio baSkularrak foTogazTeTzea

laser bidezko tratamenduak

lAser
• Aurpegiko zaintxoak, 

gorritasunak, kouperosia, 

akne arrosa, eguzkiak 

eta adinak eragindako 

orbanak. Depilazioa.

musikaldia Jaialdiaren baitan bi 
ikuskizun asteburu honetan
anido eta alos Quartet taldeak ikusteko aukera izango 
da asteburu honetan, egubakoitzean eta domekan

A.V. arrasatE
Astebete iraungo du aurtengo 
Musikaldia Jaialdiaren XIII.
edizioak. Gaur hasi eta maia-
tzaren 7an amaituko da; tartean, 
ekitaldi ezberdinak eskainiko 
dira. Egitasmo horrek talde ez-
berdinak biltzen ditu eta horie-
tako bakoitzak bere estilo propioa 
azalaraziko du; tartean, orkestra, 
musika banda, gitarra laukotea, 
eta abar izango dira. Egitaraua-
ren asmoa ikus-entzule ezber-
dinak erakarriko dituen ikus-
kizunak eskaintzea da.  

lehenengo ekitaldia
Musikaldiaren lehenengo eki-
taldia gaur arratsaldean izan-
go da, 20:00etan, Arrasateko 
parrokian; Anido gitarra lau-
kotea entzuteko aukera izango 
da. Gitarraren baliabide adie-
razkorrak garatu nahi ditu 
Anido-k; betiere, instrumen-

tuaren funtsezko ezaugarriak 
galdu gabe.  Gitarra talde hori 
musikagile ospetsuen lanen 
transkripzioez baliatzen da eta 
egungo euskal abestien molda-
ketak ere egiten ditu. Gainera, 
abesti berriagoak ere interpre-
tatzen ditu laukoteak, askota-
riko musiken eraginak dituz-
tenak: herri musika eta rock 
erritmoak, besteak beste.

beste laukote bat domekan
Kulturateko areto nagusian 
izango da Alos Quartet lauko-
tea domekan, arratsaldeko zor-
tzietan. Garden hirugarren 
diskoa atera berri dute, eta 
musika iturri ezberdinetatik 
edaten duen estilo originala 
jorratu dute bertan. Gainera, 
hamahiru konposizioz osatu-
riko disko horrek artista ez-
berdinen kolaborazioak ere 
biltzen ditu.

Joan den domekan, hilaren 23an, 
Liburuaren Eguna izan zen. 
Horren harira, eta kultura sus-
tatzen duen egun berezi hori 
ospatu nahian, Arrasateko Udal 
Liburutegiak egitarau berezia 
aurkeztu zuen martxoan; Udal 
Liburutegiak martxotik maia-
tzera bitartean antolatu dituen 
hainbat ekintzen berri ematen 
da bertan, eta era askotako jar-

duerak daude: haurrentzako 
ikuskizunak, gazteentzako lehia-
keta, idazleen presentzia eta 
liburuen aurkezpena. Eta gaur 
arratsaldean umeen txanda da. 
Izan ere, haurrei bideratuta da-
goen ekitaldia eskainiko dute 
Kulturaten. Hain zuzen, Ina, 
nire ama afrikarra ikuskizuna 
izango da. 7 urtetik aurrerako 
umeentzat zuzenduta dagoen 
ekitaldi horretara joan nahi 
duenak Kulturateko areto na-
gusira gerturatu beharko du 
arratsaldeko sei eta erdietan.

Liburuaren Eguna 
ospatzeko, umeentzat 
ikuskizuna izango da

Ane Vitoria arrasatE
Maiatzean amaituko da Arrasa-
teko gaztetxean antolatzen den 
Kooltur Ostegunen azken edizioa.  
Izan ere, azken kontzertua Zea 
Mays taldeak eskainiko du hi-
laren 7an. Laukotearen azken 
diskoa, Harro izenekoa, 2016ko 
azaroan plazaratu zuten eta ber-
tako kantek protagonismoa izan-
go dute Kooltur Ostegunetako 
azken kontzertuan. Hala ere, 
hogei urteko ibilbideko kantu 
esanguratsuenak ere joko dituz-
te. Jada birritan izan da taldea 
Arrasateko gaztetxean antolatzen 
den egitasmo horretan, eta, erre-
pikatu nahian, laster gertura-
tuko dira Arrasatera: "Duela 2 
edo 3 urte izan ziren Zea Mays-
koak, eta, asko gustatzen zaien 
egitasmoa denez,  gogotsu buel-
tatuko dira. Oso polita izango 
da haiekin aurtengo edizioa 
amaitzea", aitortu du Kooltur 
Ostegunen antolatzaile Iker Ba-
randiaranek. 

balorazio oso positiboa
Jada zazpi urte pasa dira Kool-
tur Ostegunak antolatzen hasi 
zirenetik eta urte hauetako ba-
lorazioa oso positiboa dela  adie-
razi du Barandiaranek: "Lehe-
nengo bi urteak oso arrakasta-
tsuak izan ziren; agian, nobe-
dadea zelako. Egia da hirugarren 

eta laugarren urteak nahiko 
ahulak izan zirela. Baina ez 
soilik Kooltur Ostegunetan, 
Arrasateko musika inguruan 
biltzen ziren egitasmo gehiene-
tan beherakada izan zela uste 
dut". Hala ere, laugarren urtetik 
hona,  Arrasateko ostegun kul-
turalek geroz eta indar handia-
goa hartu dute; izan ere, egitas-
mo horren helburua jende uga-
ri eta gustu ezberdinak dituzten 
pertsonak biltzea da. Hau da, 
musika estilo ezberdinak es-
kaintzen dituzten taldeak ger-
turatzea. Modu horretan, espa-

zio bakar batean, aukera ezber-
dinak eskainita.  Aurtengo 
edizioa ere oso ondo joan dela 
dio Barandiaranek: "Jende uga-
ri gerturatu da gaztetxera oste-
gunero kontzertuez disfrutatu 
guran". Bitxikeria bezala, aur-
ten ez da atzerritar talderik 
izan. Beste urte batzuetan ez 
bezala, aurten, batik bat, Euskal 
Herriko taldeak izan dira. Bai-
ta Madril eta Andaluziako mu-
sika taldeak ere. "Ez da arrazoi 
zehatzik izan horretarako, agen-
da kontua baizik", aitortu du 
Iker Barandiaranek.  

zea Mays taldeko aiora renteria kontzertu baten.  iManol Soriano

zea Mays azken kooltur 
ostegunetako kontzertuan
zea mays taldeak emango die amaiera arrasateko gaztetxeean egiten diren kooltur 
ostegunei. bilbotar talde hori ikasturteko azken kontzertuan izango da, maiatzaren 
4an, hain zuzen, eta jende ugari gerturatuko dela aurreikusten da
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Mirari Altube arEtxabaLEta
Maiatzaren 2an hasi eta uztaila 
bukatu artean, 07:00etan zabal-
duko dute Ibarra kiroldegia, 
orain baino ordubete goizago. 
Ordutegia luzatzeko egingo du-
ten bigarren proposamena da; 
domeka arratsaldeetan zabaltzea 
izan zen lehenengoa eta ia bi 
hilabetez probatu dute, apirila-
ren 9a arte, hain zuzen ere.

Hainbat jarduera egiteko au-
kera ere eskainiko dute, gainera, 
martitzenetik aurrera, Egun on 
jarduerak izenarekin: martitzen 
eta eguenetan igerian hobetzeko 
elkartuko dira 07:15ak eta 08:00ak 
artean eta hipopresiboak landu-
ko dituzte 08:15etik 09:00etara; 
eta astelehen eta eguaztenetan, 
areto bizikletan jardungo dute 
07:15etik 08:00etara.

konponketa lanak hastear
Kiroldegiaren fatxadaren kon-
ponketa lanak hiru bat aste barru 
hasiko dituzte. Jausitako krista-
laren ordez sandwich panelak 

jarriko dituzte: "60 milimetroko 
panelak izango dira eta 23 zenti-
metroko tartearekin marra ber-
tikal bat izango dute, kristalen 
zabalera berekoa. Zurixkak dira; 
hortaz, ez da aldaketa nabarme-
nik izango itxurarako", argitu 
du Unai Elkoro alkateak.

423.000 euroko kostua izango 
duten konponketa lanak sobera-
kinarekin finantzatzea erabaki 
dute: "Horretarako, osoko bilku-
ra egin beharra dago aurrekontuan 
txertatzeko; hurrengo asterako 
espero dugu tramiteak eginak 
izatea", dio Elkorok.

Ibarra kiroldegiko jardueretako bat. goiena

kiroldegia 07:00etan 
zabalduko dute maiatzetik
martitzenaz geroztik eta uztaila bukatu artean ordubete goizago zabalduko dute 
ibarra kiroldegia. Erabiltzaile goiztiarrendako, gainera, hainbat jarduera antolatu 
dituzte: hipopresiboak, igeriketa eta areto bizikleta, besteak beste

Isidoro Uribesalgo Guruzeta 
(Aretxabaleta, 1865-1915) eskul-
torearen biografia eta obrak jaso 
ditu Aitor Antxia Leturiak, Kepa 
anaiarekin eta Amaia Murgion-
dorekin batera, liburuxka batean 
–Udalaren laguntzarekin–, eta 
maiatzaren 4an, 19:00etan, aur-
keztuko dute Arkupe kultur 
etxean. Herrian inork gutxik 
ezagutzen duen eskultorearen 

gaineko argibideak emango di-
tuzte ekitaldi horretan. 

Errotabarri errotan jaioa, tre-
betasun handia zuen marrazkiak 
egiten eta buztina lantzen. Lehen 
ikasketak egin ostean, Erroma-
ra joan zen; hango eskulturekin 
maitemindu, eta han geratzea 
erabaki zuen, Arte eta Lanbideen 
Eskolan izena eman ostean. Gi-
puzkoako diputazioaren beka 
lortu zuen eta hiru urtean egon 
zen Italiako hiriburuan. Hark 
egindako obra asko daude bai 
Erroman, bai Gipuzkoan.

Uribesalgoren 
gaineko liburuxka 
maiatzaren 4an 

apirilaren 19an hasi zituzten 
iturrigorri pilotalekuaren teilatua 
konpontzeko lanak. plamar 
enpresak dihardu, eta juan 
Sanchezek margotu egingo du, 
gero, estalkia eusten duen zertxa. 
ondo bidean, maiatz erdialdea 
baino lehen bukatuta izango 
dituzte ia 60.000 euroko kostua 
duten lanak. itoginak zituen 
pilotalekuak, eta kondentsazio 
arazo handia; haizeteak, gainera, 
zuloa egin zion. orain, beste 
material bat jarriko dute sabaia 
babesteko: "lehen zegoena 
baino txapa hobea jarriko da; hau 
da, isolatzaile hobearekin. izan 
ere, txapa sinpleak kondentsazio 
arazoak sortzen zituen. ea beste 
30 urte irauten duen!", jakinarazi 
du unai elkoro alkateak.

lanok pozik hartu dituzte 
uDako pilotariek, herriko ia 30 
bat gaztetxok, egoera oso 
eskasean entrenatu eta jokatu 
behar izan dutelako. jon 
etxeberria entrenatzaileak 

aldagelak ere gurako lituzke, 
baina, elkororen esanetan, 
inguruan dauden azpiegiturak 
aprobetxatu behar dira: 
"kurtzebarri eskolako aldagelak 
bertan daude eta".

Iturrigorri pilotalekuaren teilatua konpontzen. iManol gallego

Maiatz erdialderako konponduta pilotalekuaren teilatua

Jone ojea omenaldian. Mirari alTube

gernikako bonbardaketaren 
oroimen ekitaldia izan da
gernikako bonbardaketa gogora ekarri eta memoriaren 
gaineko balantzea egin zuten eguazten arratsaldean

Mirari Altube arEtxabaLEta
Gernikako bonbardaketaren 80. 
urtemugaz baliatuta, memoria-
ren gaineko balantzea egin zuen 
Sortuk eguazten arratsaldean. 
Hainbat aretxabaletar elkartu 
ziren Mitarte plazan antolatu-
tako ekitaldian; omenduak as-
kotarikoak izan ziren. Batetik, 
Gernikako bonbardaketa, gerra 
zibila eta diktadura garaia bizi 
izan zituzten euskaldun guztiak. 
"Sasoia da 80 urteko isiltasuna 
eta inpunitatea behingoz azale-
ra ekarri eta garaitzeko. Orain 
artean, hauxe da ezagutu dugu-
na, isiltasuna", azpimarratu zuen 
Jone Ojeak, Aretxabaletako Er-
naiko kideak. "Doakie, xumea 
bada ere, bonbardaketa hartan 
eta ondorengo gerra eta dikta-
dura sasoian bizia galdu zuten 
guztiei". Horrez gainera,  euskal 
presoak eta iheslariak ere omen-
du zituzten eguazteneko ekital-
dian. Baita egungo gatazken 

ondorioz euren lurraldeetatik 
ihes egin behar duten errefu-
xiatuak ere. Ekitaldian, bonbar-
daketako soinuak eman ostean, 
txalapartariak izan ziren. Eta 
txistulariek aurreskua eskaini 
zuten dantzariekin batera. Arro-
sa sorta bat banatu zuten, are-
txabaletarrek lore bana ikurri-
naren gainean jarri zezaten, 
errespetu seinale bezala. Amaie-
ran, Kalera Kalera dinamikaren 
berri eman zuten eta nazio zein 
herri mailan egingo diren eki-
taldi eta deialdietan parte har-
tzera gonbidatu zituzten aretxa-
baletarrak.

'bakea eta askatasuna txokoa'
"Euskal Herriaren zein Aretxa-
baletaren bake eta askatasuna-
ren alde eginiko borroka asko-
ren zentroa izan da plaza hau",  
zioen Ojeak, eta, hala, Bakea eta 
Askatasuna Txokoa leloa duen 
plaka ezarri zuten bertan. 
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Orain ez dugu ixten
Astelehenetik barikura (08:30 - 19:00) | Zapatuetan (09:00-13:00)

uztaila eta abuztua
Astelehenetik barikura (08:30 - 15:00) | Zapatuetan (09:00-13:00)

MITARTE 7, behea ARETXABALETA • Tel.: 943 77 00 33 • aretxamiba@miba.coop

Euro 
bateko 
deskontua

100
eurotik 
gorako 
erosketetandeskontua

10€-ko
50
eurotik 
gorako 
erosketetandeskontua

5€-ko
10
eurotik 
gorako 
erosketetan

Berritasunak
- Zaldiendako pentsua 
  (Power Horses Plus, 21,14€)
- Landako oiloendako 
  pentsu berezia (19,60€)

Bitxia
txakolina
5,5€ (botila)

Geranioak
1,80€ (bakoitza)

pagaldai aretxabaleta

Ordutegi berria maiatzean hasiko da martxan. Eskaintza baliagarriak maiatzean. Eskaintza ez metagarria.

Maiatzeko

eskaintzak

Arizmendi Ikastolako Udaberri 
Jaia maiatzaren 6an izango da. 
Aurten hamabigarren urtez os-
patuko dute, eta, azken hilabe-
teetan buru-belarri lanean jardun 
ondoren, egitarau biribila anto-
latu dute. Basabeazpi aurrean 
hasiko da jaia, 10:30ean, eta 
10:45ean, Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako haurrentzat 
eta gurasoentzat jolasak eta ibi-
laldia izango dira. 12:00etan, 
kalejira egingo da Basabeazpi 
ikastolatik hasita. Horrez gai-
nera, Herriko Plazan erraldoiak 
eta buruhandiak izango dira; 
baita talo tailerra ere (12:30). 
Horren ostean, bazkaria izango 
da, 14:00etan, eta 15:00etarako 
umeentzako tailerrak antolatu 
dituzte. Kantuan ibiltzeko euskal 
karaokea ere prestatu dute (15:30), 
eta, jaiari amaiera emateko, 
Argitxoren agurra izango da; 
txokolate beroa ere eskainiko 
dute Basabeazpin. Giro polit eta 
alaiaz disfrutatu nahi duten 
haurrek eta gurasoek hitzordua 
dute datorren zapatu goizean.

Udaberri Jaian 
askotariko ekitaldiak 
izango dira

Mirari Altube arEtxabaLEta
Martxoan egindako ohiko ba-
tzarraren ostean, osatuta dago 
Basotxo erretiratuen elkarteko 
zuzendaritza berria eta dagoe-
neko lanean hasi da. Presidente 
ardura Jose Rodriguezek hartu 
du eta presidenteordea Xabier 
Zaloña da; idazkari lanak Tere 
Artanok egingo ditu eta diru-
zaina Ramiro Gomez izango da. 
Beste bost kidek osatuko dute 
batzorde hori: Pedro Etxebarria, 
Kontxi Romano, Isabel Olivenza, 
Nieves Gonzalo eta Jose Gatok.

eguaztenean burgosera 
Hilabetea irteera eginda hasiko 
dute; datorren eguaztenean, 
maiatzaren 3an, Burgos aldera 
joango dira. Orbaneja del Cas-
tillo herria ezagutuko dute goiz 
partean, eta Oñan bazkaldu gero. 
Bazkalostean, Monasterio de 
San Salvador bisitatzera joango 
dira, etxera itzuli aurretik. 

Ekainaren 8an, ostera, Kanta-
briara joateko asmoa dute, San-
tillana del Mar herrira hain 
zuzen ere. Hitzaldiak ere izango 
dira datozen asteotan, baina 
oraindik guztiz zehaztu barik 
dituzte horiek.

osatu berri den Basotxoko zuzendaritza batzorde kideak presidentearen inguruan. Mirari alTube

Basotxoko zuzendaritza, 
lanerako gogotsu
Jose rodriguezek hartu du presidente ardura eta hari lagun egingo diote xabier 
zaloña presidenteordeak, tere artano idazkariak, ramiro gomez diruzainak eta beste 
bost kidek. dagoeneko hasi dira hurrengo ekintzak antolatzen
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Kurtzebarri eskolan masaje ikas-
taroa antolatu dute, hazkunde 
goxoa bideratzen duen esperien-
tzia izateko. Ikastaro egunak 
hauek izango dira: maiatzaren 
2a, 4a, 8a eta 10a; eta 17:30ean 
hasiko da. Gomendatzen den 
adina, berriz, hilabete batetik 
sei hilabetera bitartekoa da, eta 
izena eman nahi duenak 943 79 
00 49 telefonora deitu dezake.

Kurtzebarri eskolak 
masaje ikastaroa 
antolatu du

i.B arEtxabaLEta
Riberaren mutilek denboraldi 
bikaina egin dute aurten, hasie-
ratik goiko postuei eutsita, eta 
dagoeneko sailkatuta daude Na-
zional Mailarako. Hala ere, za-
patuan liderraren aurka jokatu-
ko dute etxean, Afantxo Pescados 
Ferreresen aurka, hain zuzen 
ere, eta, haiei irabaziz gero, lehen 
postua eskuratuko dute.

Hirugarren Nazional Mailara 
igotzeko txartela lortuta duten 
arren, 16:30ean jokatuko dute 
Ibarra kiroldegian liderraren 
aurka, eta dena ematera irtengo 

direla kantxara adierazi du Ar-
kaitz Ribera entrenatzaileak: 
"Lehen postua eskuratu nahi 
dugu denboraldi borobil honen 
ostean. Iaz ez ginen hain fin 
hasi, baina aurten oso ondo ibi-
li gara denboraldi osoan zehar. 
Hala ere, nahiz eta zapatuko 
partidua irabazi, azken jardu-
naldia geratuko zaigu eta orain-
dik itxarotea geratzen zaigu. 
Biak irabazi nahi ditugu, eta, 
horretarako, gonbidapena luza-
tu nahi diegu zale guztiei kirol-
degira hurbildu eta taldeari 
animoak emateko".

lehen postuaren bila, ligako 
txapeldunak izateko 
nazionalerako sailkatuta dauden arren, udak liderrari 
irabazi behar dio ligako lehen postua eskuratzeko

imanol Beloki arEtxabaLEta
Otala Zelaiko krosa maiatzaren 
14an izango da, eta urteroko 
formatu bera jarraituko du 39. 
edizio honek. Batetik, haurren 
lasterketak izango dira, 10:00etan 
hasita, benjaminen, alebinen 
eta infantilen mailetakoenak, 
eta, horiek amaitzean, 11:00etan 
lasterketa nagusia izango da.

Aurten, lehenengoz, UDA ki-
rol elkarteak antolatuko du kros 
herrikoia Aretxabaletako Uda-
larekin batera eta dagoeneko 
izena emateko epea zabaldu 
dute: bost euroren truke aurrez 
erosten dutenentzat, eta egunean 
bertan 15 euro izango da. Hona 
bertan parte hartzeko bideak: 
Ibarra kiroldegia edo www.he-
rrikrosa.eus webgunea. Antola-
kuntza taldeko Agurtzane El-
koro UDAko presidenteak adie-
razi du oso garrantzitsua dela 
izen-emateak kontuan izatea: 
"Inskripzio prezioari dagokio-
nez, ezberdintasun handia dago 
aurrez edo egunean bertan egin. 
Izan ere, aurrez egitea bultzatu 

nahi dugu. Hala, egunean ber-
tan arazorik ez izateko. Beraz, 
krosean izena eman nahi dute-
nei izena aurrez emateko eska-
tu nahi diegu, posible badute, 
behintzat…".

kategoria ezberdinak 
Eguneko lehenengo pausoak 
haur eta gaztetxoek emango 
dituzte, Otala Zelain hasi eta 
bertan bukatuta. 10:00etan, ben-
jaminak irtengo dira, eta 500 
metro egin beharko dituzte ko-
rrika. 10:10ean, alebinek 1.000 
metro egingo dituzte eta 10:20an, 
infantilek 1.500 metro egingo 
dituzte.

Helduen lasterketa, berriz,   
absolutua, 11:00etan izango da 
eta 8.410 metro egingo dituzte 

parte-hartzaileek. Bakarka (gi-
zonezkoak zein emakumezkoak) 
edo bikote mistoa osatuta parte 
hartu ahal izango dute, azken 
urteotan legez. Sari banaketa 
ekitaldia, ostera, 12:30ean izan-
go da eta kategoria guztiek ja-
soko dute saria.

aurtengo berrikuntzak 
Aretxabaletako Udalak UDA 
kirol elkarteari proposatu dio 
krosaren antolakuntza eramatea 
eta elkarteak gogoz hartu du 
erronka. "Erreferentziazko las-
terketa da Aretxabaletan Otala 
Zelaiko krosa eta ahal bezain 
ondoen egiten saiatuko gara. 
Gainera, berrikuntza bat egite-
ko asmoarekin gaude. Mardo-ren 
oroimenezko krosa denez, Bil-
boko elbarri elkarte batekin 
jarri gara harremanetan, eta 
krosera etortzeko gonbidapena 
luzatu diegu. Hala ere, zalantzak 
ditugu zein bide egingo duten, 
etorriko diren edo ez… baina 
egin beharreko zerbait zela iru-
ditu zaigu".

Iaz, otala zelaiko krosean bi emakume parte-hartzaile helmugara iristen. Mirari alTube

urkulu urtegiari bira, 
otala zelaiko krosean
Joseba Larrinaga 'mardo'-ren oroimenezko 39. otala zelaiko kros herrikoia 
maiatzaren 14an izango da domekan. urtero moduan, urkulu urtegiari bira eman 
beharko diete parte-hartzaileek 8.410 metroko bidea eginaz

ELBArriEk pArtE 
hArtzEko AukErA 
JArri dutE 
BErrikuntzA 
ModuAn

Maribel Salas (Barakaldo, 1965) 
eta Javier Merino (Donostia, 
1967) umoristek Monolokos ba-
karrizketa saioa eskainiko dute 
gaur Arkupe aretoan.

Barre, algara eta txaloekin 
beteta aurreikusten den saioa 
20:00etan eskainiko dute eta 
sarrerek lau euro balio dute. 
Umorista biak ezagunak dira 
telebistan agertu izanagatik. 
Javier Merino, batez ere, Gente 
seria ETBko bakarrizketa pro-
graman agertu izanagatik da 
ezaguna. Maribel Salas, berriz, 
bakarrizketetan ere aritu arren, 
aktorea da, eta Vaya semanita, 
Con el culo al aire, Allí abajo 
eta beste hainbat saiotan ager-
tutakoa da.

Bakarrizketa saioak 
izango dira gaur 
Arkupe aretoan

Natur Eskolak antolatuta, Oki-
lak eta biodibertsitatea erakus-
keta izango da Arkupe aretoan 
hilabete osoan. Gainera, bisita 
gidatuak egingo dituzte bi egu-
netan: maiatzaren 2an eta 17an; 
19:00etan izango dira.

Erakusketan panel batzuk 
jarriko dituzte, Okilak munduan 
izenekoak. Okilak nolakoak 
diren azalduko dute bertan, 
gorputzeko atalak nolakoak 
dauzkaten, nola elikatzen di-
ren… Beste atal bat Basoko 
atabalariak izango da, eta, ber-
tan, okilek enborrak zein hel-
bururekin jotzen dituzten azal-
duko da. Okilen habiak ikus-
teko aukera ere izango da, 
besteak beste.

'Okilak eta 
biodibertsitatea' 
erakusketa
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Javier Liñena zuzendariak gi-
datutako Barro Rojo lana Zal-
dibarren izango da domekan, 
19:00etan. Iraganeko bi historia 
erreal kontatuko dira: Hitlerren 
Europa ardatz izango duena, 
batetik, eta Francoren Espainia 
ardatz izango duena, bestetik. 
Gazteleraz izango da eta sarre-
rak lau eurotan egongo dira 
salgai Zaldibar antzokian.

Protagonistaren eta bere osa-
ba homosexualaren bidaia kon-
tatuko da. Hain zuzen, homose-
xuala izatearren kartzelatua 
izan zen osaba, Europako kon-
tzentrazio-esparru batean, eta, 
gero, Francok zituen kartzeletan 
ere egon zen preso.

Hainbat sari irabazi ditu lan 
horrek: Max sarietan hautatua 
izan zen autore berri onenen 
sailean, 2016an Urrezko Hiruki 
saria jaso zuen, eta urte berean 
Indifest festibaleko muntai one-
na irabazi zuen lanak.

'Barro Rojo' 
ikuskizuna domekan, 
Zaldibar antzokian

imanol Beloki Eskoriatza
Apirilaren 23an Liburuaren Na-
zioarteko Eguna ospatu zen mun-
duko hainbat herrialdetan, eta 
Eskoriatzan ere, irakurketa sus-
tatzeko asmoz, Xabier Amuriza 
izan zen Zein ongi bizi zen Ulises 
izeneko emankizunarekin. Bes-
talde, martxoaren 29an Kirmen 
Uribe idazleak Elkarrekin esna-
tzeko ordua liburuaren gainean 
jardun zuen. Hala ere, Liburua-
ren Nazioarteko Egunaren in-
guruko egitaraua ixteko, gaur 
arratsalderako ere hainbat ekin-
tza antolatu dituzte. 

18:00etan Zaldibar antzokian 
hainbat ekintza egingo dira, eta 
horiei hasiera emateko Beheko 
Errota musika eskolako haurrak  
oholtzara igoko dira ipuin mu-
sikatua eskaintzeko. Ondoren, 
azken urteotan egin den Ezagu-
tuz ulertu eta ulertuz maitatu 
lehiaketako sari banaketa izan-
go da. Luis Ezeiza eta Almen 
ikastetxeetako seigarren maila-
ko ikasleei zuzendutako lehia-
ketan, partaideek euren aito-

na-amonei buruzko bizipenak 
edota biografiak idatzi dituzte, 
eta saridunak oholtzara igoko 
dira beraiek idatzitako istorioak 
kontatzera. Bide batez, posible 
bada, saridunen aitona-amonei 
ere gonbidapena luzatuko diete 
bertaratu daitezen, eta lore sor-
tatxoa jasoko dute haiek. Irabaz-
leek, berriz, erosketa-txartel bat 
jasoko dute.

Gero, ekitaldia borobiltzeko, 
Dorleta Kortazarrek ipuin kon-
taketa eskainiko du. Liburuetan 
eta literaturan oinarrituta, ipuin 
tradizional bat kontatuko du 
15-20 minutuko saioan. 

Antzokiko atarian bigarren 
eskuko liburu azoka ere izango 
da. Haurren liburuak 50 zenti-
motan erosi ahalko dira eta hel-

duentzat zuzendutakok direnak, 
berriz, euro baten. Batutako 
dirua Udalari entregatuko zaio, 
behar handien dutenei lagun-
tzeko asmoz, eskolako materia-
la, liburuak… erosteko.

'irakurri, gozatu eta oparitu' 
Bestalde, Irakurri, gozatu eta 
oparitu  egitasmoa martxan 
dago oraindik Eskoriatzan. Mar-
txoaren 20an hasi zen, eta maia-
tzaren 31ra arte iraungo du. 
Irakurzaletasuna bultzatzea 
helburu duen egitasmo horrek 
herritarrak euskarazko liburuak 
irakurtzera animatu nahi ditu, 
irakurtzearen alde atsegina az-
pimarratuta, eta liburutegi pu-
blikoen zerbitzuen erabilera 
sustatzeko. 

Horretarako, bibliotekatik 
euskarazko liburu bat hartu, 
etxera eraman eta irakurri os-
tean, itzultzean, irakurle-fitxa 
betez gero erosketa-txekea ja-
sotzen da. Hala, txekea erabiliz 
liburu bat erostera joatean, %35 
merkeago erosteko.

Iaz, eskoriatzako zaldibar antzokian ospatu zen liburuaren nazioarteko egunean. xabi goroSTiDi

irakurketaz beteko da 
gaur zaldibar antzokia
Liburuaren nazioarteko Eguna ospatzeko egitarau zabala prestatu dute gaurko: 
musika eskolako haurren ipuin musikatua, Lehen Hezkuntzako seigarren mailakoen 
lehiaketako saridunen irakurketa, dorleta kortazarren kontaketa, eta abar

SEiGArrEn MAiLAko 
hAurrEk BErAiEn 
AitonA-AMonEn 
BioGrAfiAk 
kontAtuko dituztE

ekaitz zilarmendiren ikastaroaren ostean ateratako argazkia. iraTxe arreSe

Asteburuan 'hi, selphie!' 
lehiaketa egingo dute nerabeek
instagram aplikazio ezaguna erabilita, ginkana bat 
egingo dute hainbat erronkari aurre egiteko

i.B Eskoriatza
Instant1ean kanpaina barruko 
Hi, selphie! Gipuzkoa mailako 
lehiaketa da eta 12 eta 17 urte 
bitarteko nerabeei zuzenduta 
dago; bada, Eskoriatzan, beraien 
modura antolatuta, aste bukae-
ra honetarako deitu dute lehia-
keta; zapatuan eta domekan 
izango da.

Instagram aplikazioa erabili-
ta, erronka ezberdinei aurre 
egin beharko diete parte har-
tzaileek. Zapatuan 17:30ean ha-
siko da lehiaketa, eta argazki 
ginkana bat antolatu dute ho-
rretarako. Taldeetan banatuta, 
selfie bitxiak atera beharko di-
tuzte, herriko txoko bateko ele-
mentu bat aurkitu eta argazkia 
atera, eta abar. Orain arte, sare 
sozialen gaineko formazio saioak 
izan dituzte nerabeek. Haien 
arriskuak zeintzuk diren adie-
razi diete, Ekaitz Zilarmendi 
argazkilariaren ikastaroa ere 

jaso zuten, eta, haren azalpenak 
barneratuta, argazki saioa egin 
dute kanpaina horren barruan 
ikasitakoa praktikan jartzeko. 
Hala ere, ekintzak ez dira nera-
beentzat soilik landu; gurasoen-
tzat ere izan dira formakuntza 
saioak.

Lehiaketa hori Gipuzkoa mai-
lan dagoen Hi, selphie! lehiake-
tarako baliagarria izango da 
eskoriatzarrentzat. Hala, aste-
buruan ateratako argazkiak bi-
dali ahal izango dituzte eta sari 
ederrak irabazteko aukerak 
izango dituzte.

erabilera sanoa izateko 
Instant1ean hiritartasun digita-
la nerabeekin lantzeko kanpai-
na bat da, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gaztematika arloak, 
hainbat udalek eta gaztelekuk 
martxan jarri dute, eta gazteen-
gan teknologiaren erabilera sa-
noa sustatzeko helburua du.
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duela bi urte ospatu zen atxorrotx kultura elkartearen eguna. goiena

Atxorrotx kultur elkartearen 
eguneko egitaraua prest dago
maiatzaren 13an elkartearen eguna izango da, eta egun 
osoan zehar hainbat ekintza izango dira Eskoriatzan 

i.B Eskoriatza
Atxorrotx Kultura Elkartearen 
eguna maiatzaren 13an izango 
da, eta, urtero moduan, egun 
osoko egitaraua prestatu dute 
antolatzaileek. Besteak beste, 
musika emanaldiak, haurren-
tzako puzgarriak, txistulariekin 
kalejira, taloak eta sagardoa 
herriko plazan, paella jana eta 
beste hainbat ekintza antolatu 
dituzte, sorpresaren bat edo bes-
te ere bai. Hala ere, elkartearen 
egunaren aurretik, maiatzaren 
12an, motorrak berotzen joateko 
Trigger proiektuarekin izango 
da Eñaut Zubizarreta musikaria 
Inkernu tabernan 22:30ean. 

errekan gorako taldeak lotzen 
Atxorrotx Kultur Elkartearen 
egunarekin batera, elkarteak 
berak antolatzen duen Errekan 
Gora jaialdiak hamar urte be-
teko ditu, eta musika ikuskizu-
nez beteko dituzte herriko txo-
ko ezberdinak uztaileko aste 
bukaeretan. 

2007an egin zen lehen aldiz 
Errekan Gora jaialdia eta Atxo-
rrotx Kultura Elkarteko kideak 
hasiak dira hamargarren edizio 
honetarako egitaraua prestatzen. 
Hala ere, antolatzaileen esane-
tan: "Egitarauari azken ukituak 
ematen ari gara, eta, musika 
talde batzuk lotu ditugun arren, 
oraindik goiz da nortzuk eka-
rriko ditugun esateko. Hala ere, 
laster jakinaraziko ditugu zein 
talde izango diren aurtengo edi-
zioan. Hamar urteak behar be-
zala ospatu nahi ditugu, eta, 
uztaileko egitaraua ederra izan-

go den arren, maiatzaren 13an 
talde bitxi bezain ederra ekartzea 
lortu dugu…" dio Iñaki Korta-
zarrek, Atxorrotx Kultur Elkar-
teko kideak.

talde handiak hamar urtetan
Hamar urtetan musika estilo, 
talde eta bakarlari ugari batu 
ditu Errekan Gorak. Besteak 
beste, Kepa Junkera, Amparo 
Sanchez, Anje Duhalde, Dead 
Bronco, Belako, Glaukoma, Mi-
kel Urdangarin, Kalakan, Izaki 
Gardenak, Bizardunak… halako 
talde handiak izan dira Esko-
riatzan. Gainera, emanaldiak 
Eskoriatzako txoko ezberdinetan 
prestatzen ahalegintzen dira 
antolakuntza taldekoak eta hala 
jarraitzeko asmoa dute. Batzue-
tan arrakasta handiagoa eta 
beste batzuetan txikiagoa izan 
arren, xarma berezia izan duten 
kontzertuak ere prestatu izan 
dituzte. Esaterako, Atxorrotx 
mendian egin zenekoa. 2010eko 
uztailaren 24an, gazteluaren 
inguruko azalpenak, bertsola-
riak, erromeria eta Bizardunak 
taldea izan ziren. Jende asko 
batu zen, eta mendian egiteak 
arrakasta aparta izan zuen.

bide beretik jarraitzeko asmoz 
Atxorrotx Kultura Elkarteko 
kideak pozik daude Errekan 
Gorako hamar urteek eta elkar-
teak berak antolatu dituen ekin-
tzekin, eta bide beretik jarrai-
tzeko asmoa dutela adierazi dute, 
betiere, Eskoriatza kulturaz eta 
musikaz betetzen jarraitzeko, 
eta herria girotzeko asmoz.

imanol Beloki Eskoriatza
Iñaki Ruiz de Egino eskultorea, 
margolaria, grabatzailea da. 
Nazioarteko abstrakzio geome-
trikoaren eta gaur egungo arte 
neokonkretistaren artista han-
dienetakotzat jotzen da. Zarago-
zako Arte Eskolan ikasi zuen 
eta nazioarte mailan jarduten 
du batez ere, Euskal Herrian 
baino gehiago. 

Bere obra zehatza, koherentea 
eta independentea, artearen mer-
katuko interesetik kanpo, iza-
teagatik nabarmentzen da eta 
Arte bakarra bi hemisferiorentzat 
erakusketarekin izango da Es-
koriatzan. Datorren eguenean, 
maiatzaren 4an, izango da inau-
gurazioa, 19:00etan, Ibarraundi 
museoan, eta egilea bera ere 
bertan izango da bere lanen azal-
penak ematen.
Arte bakarra bi hemisferiotzat era-
kusketa ekarriko duzu eskoriatza-
ra; zer ekarriko duzu? 
Nire bildumako pieza gutxi ba-
tzuk dira ekarriko ditudanak, 
eta espazioaren arabera auke-
ratu ditut. Guztira, 16 eskultura: 
burdinazkoak, egurrezkoak, al-
tzairuzkoak eta brontzezkoak 
direnak. Honekin batera, obra 
grafikoa eramango dut, figura-
tiboagoa dena…
zein da erakusketaren helburua? 
Asmoa da erakusketa didaktikoa 
izatea, batetik, ikastetxeetatik 
datozen haurrentzat zuzenduta 
izango dena. Hain zuzen ere, 
marrazten eta diseinatzen has-
ten garen momentutik eskultu-
ra bilakatzerainoko bidea era-
kutsi nahi dut.
eta zer adierazi nahi duzu lan ho-
nekin? 
70eko hamarkada ezkero nabil 
lanean, eta pinturekin eta es-
kulturekin aritu naiz, batez ere. 
200etik gora erakusketa propio 
egin ditut eta taldean 800 era-
kusketa inguru. 21 urterekin 
Euskal Pinturaren Sari Nagusia 
jaso nuenetik etengabe ari naiz 
lanean, beraz pentsa ezazu… 

Hainbat artista ezagutu ditut 
ibilbide luze honetan, eta nork 
bere estiloa bilatzen du. Nik 
nirea bilatu dut, eta erabiltzen 
ditudan material tradizionalak 
euskal kulturakoak dira. Hori 
helarazi nahi dut, baita piezak 
egiteko prozesua, besteak beste. 
zure ibilbideari erreparatuz, artis-
taren bizitza nolakoa da? 
Artistaren bizitza zoroa da, eta 
hala izan behar du. Batez ere, 
nazioarte mailan ibili naiz, eta 
ari naiz lanean; beraz, asko bi-
daiatu dut nire lan ibilbidean. 
Hong Kong-etik, Lanzarotera 
etorri berri naiz, Singapur, Tai-
landia… bezalako tokietan ibili 
ostean. 
noiz arte izango da erakusketa 
ikusgai? 
Maiatzaren 4an 19:00etan izango 
da inaugurazioa eta bertan izan-
go naiz ni zalantza guztiak ar-
gitzeko prest. Erakusketa, berriz, 

maiatzaren 5etik 25era bitartean 
egongo da irekita herritarren-
tzat. Astelehenetik egubakoitze-
ra bitartean, 12:00etatik 14:00eta-
ra goizez eta 18:00etatik 20:00eta-
ra arratsaldez. Domeketan, 
12:00etatik 14:00etara. Eta zapa-
tuetan, berriz, itxita egongo da 
erakusketa.
erakusketa honez gain, maiatzaren 
16an Una dimensión creativa hi-
tzaldia eskainiko duzu, ezta? 
Maiatzaren 16an Una dimensión 
creativa hitzaldia eskainiko dut 
Ibarraundi museoan, 18:30ean 
izango da. Artisten lana nolakoa 
den azalduko dut bertan, zerga-
tik egiten dugun egiten duguna, 
zer transmititu nahi dugun, lan 
horrek zein esanahi kultural 
duen… Oinarrian halako gauzak 
azalduko ditut, baina ezagutu 
ditudan artista handiekin dudan 
eta izan dudan erlazioa ere kon-
tatuko dut.
zein artistarenak, jakin badaiteke? 
Eskultore bezala, gaztetatik 
izan ditut lagun Jorge Oteiza, 
Txillida, Françoise Morellet, 
Basterretxea... haien lana ere 
errepasatuko dut, eta haiekin 
dudan eta izan dudan erlazioa. 
Batez ere, eskultura gaur egun 
nola dagoen adierazteko.

Iñaki ruiz de egino eskultorea. noTiciaS De navarra

"Artistaren bizitza zoroa 
da, hala izan behar du"
iñaki ruiz de egino EskuLtorEa
maiatzaren 4an, 'arte bakarra bi hemisferiotzat' erakusketa inauguratuko dute 
ibarraundi museoan eta ruiz de Eginoren 16 eskultura izango dira bertan ikusgai

"MArrAztEn hAStEn 
GArEnEtik ESkuLturA 
BiLAkAtzErAinoko 
BidEA ErAkutSi nAhi 
dut ErAkuSkEtAn"
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imanol Beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Manuel Muñoz 
kiroldegian bihotza lantzeko 
eremua egokitu dute, makina 
berriak jarrita, eta gimnasioan 
zeudenak gora eraman dituzte. 
Eliptika egiteko aparailu bat eta 
bizikleta estatiko bat jarri di-
tuzte, hain zuzen, eta horren 
arrazoia izan da aparailu horiek 
direla kiroldegian gehien era-
biltzen direnak.
 Ander Agiriano kiroldegiko 
monitoreak hauxe adierazi du: 
"Kiroldegian gehien erabiltzen 
diren aparailuak kardioa lan-
tzekoak dira, eta gunea egokitzea  
eta aparailu gehiago jartzea 
beharrezkoa dela ikusi dugu; 
hala, eremu handiagoan erabil-
tzaileak gusturago egon daitezen, 
eremu handiagoan".

onura ugari
Eliptika edo bizikleta estatikoak 
egunero erabiltzea oso osasun-
garria dela adierazi du Ander 
Agiriano monitoreak. Gorputza 
lantzeko modu bat izanik, mus-
kulatura, bihotz maiztasuna, 
odolaren zirkulazioa… hobetzen 
dutela azpimarratu du. "Gorpu-
tzarentzat bizitza aktiboa izatea 
onuragarriagoa da sedentarioa 
izatea baino. Hala, egunero or-
dubetetxo egitea gomendatzen 
dut, muskuluak eta odola mar-

txan jarriz osasunean irabazten 
delako".

aparailuen funtzionamendua 
Martitzenetan eta eguenetan, 
10:30etik 11:30era eta 18:30etik 
20:30era Agiriano egoten da biho-
tza lantzeko gunean, edozein 
erabiltzailek zalantzaren bat 
badu, laguntzeko prest. Hala 
ere, beste orduren batean joanez 
gero eta harreran galdetuta ara-
zo barik laguntzen dutela gai-
neratu du Agirianok.

Libreki joan beharrean herri-
tarrak animatu nahi dituzte 

kiroldegitik, bertara joan eta 
makinak probatzera. Ondoren, 
spinning ikastaroa egin nahi 
duenak izena emateko aukera 
dauka.

spinning saioa irekian 
Horrekin batera, zapatuan, spin-
ning saioa egin nahi dute, San-
ta Marina plazan, 10:30etik 
12:00etara bitartean.

Bide batez, makina berriak 
probatzeko eta kirola eginaz 
goiz ederraz disfrutatzeko. Xabi 
Azkaratek eta Iker Beitiak gi-
datuko dute saioa.

ander agiriano begiralea bihotza lantzeko aparailuen eremuan. i.b

Bihotza lantzeko eremua 
egokitu dute kiroldegian
Eskoriatzako manuel muñoz kiroldegian makina kardiobaskular berriak jarri dituzte; 
bizikleta estatikoak eta eliptika aparailuak. Horiek erabiltzeko gunea egokitu egin 
dute, eta behean zituzten bizikleta estatikoak ere bertara eraman dituzte

i.B Eskoriatza
Eskoriatzako areto futbol talde-
ko senior mailako emakumezkoek 
ligako azken partidua jokatuko 
dute zapatu honetan, Manuel 
Muñoz kiroldegian, Idiazabal 
taldearen aurka. Aurkaria lide-

rra da 44 punturekin eta Esko-
riatzako neskak, berriz, hiruga-
rren postuan daude 30 punture-
kin, eta postu horretan amaitu 
nahi dute denboraldia. Dena 
den, txapelketan zazpi taldek 
jokatzen dute, eta sailkapeneko 

lehen lau postuetan geratzen 
direnek jokatuko dituzte 
play-off-ak. Hala, etxekoek txar-
tela lortuta dute dagoeneko, eta 
liderrari irabazita amaitu nahi 
dute. 

gonbidapena herritarrei
Partidua 18:00etan izango da, 
eta herritar guztiak gonbidatu 
nahi dituzte bertara daitezen. 
Honela, play-off-en aurreko az-
ken partidua Idiazabal liderra-
ri irabazten badiote, ospakizuna 
handiagoa izan dadin.

'play-off'-etarako sailkatuta, 
liderraren aurka azken partidua
Eskoriatzako areto futbol taldeko neskek etxean 
jokatuko dute zapatuan idiazabalen aurka, 18:00etan

Ohitura da, udaberri aldera, 
San Millan Leintz Gatzagako 
elizatik –herrian dagoena– Dor-
letako santutegira pasatzea 
mezak ematera. Hala, hurren-
go domekan, maiatzaren 7an, 
izango da meza bertan.

Hilean lau meza emango dira, 
bi 10:00etan izango dira eta 
beste bi, berriz, 12:30ean, baina 
oraindik zein meza noiz izango 

den zehazteko dagoela adiera-
zi du Dorletako eta parrokiako 
arduradun Tere Aranburuzaba-
lak. Hau gaineratu du: "Aldake-
ta Dorletako santutegia zabalik 
egoteko egiten dugu,  leku bi-
kaina da, batez ere eguraldi ona 
egiten duenean, kanpotik ere 
jende asko etortzen delako…".

Bestalde, esan du Dorleta San-
tutegian ospatzen den ezkontza 
kopurua jaitsi egin den arren, 
aurten lau egongo direla: bi uz-
tailean, bat abuztuan eta beste 
bat irailean.

Maiatzeko lehen 
domekan hasiko dira 
mezak Dorletan

Gatz Museoko arduradun aitor larrañaga azalpenak ematen. aMaia TxinTxurreTa

leintz gatzagan bisitari ugari 
izan dira oporraldian
batez ere, aste santuko lehen egunetan batu dira 
turista gehien herrian, leku askotatik etorritakoak

imanol Beloki LEintz gatzaga
Leintz Gatzaga herri bisitatua 
dela jakinekoa da. Hainbat txo-
ko ditu bisitatzeko: Gatz Mu-
seoa, Gaztainuzketa mendi 
etxeak, herria bera… Hala, 
aurten ere, urtero bezala, opo-
rraldian, jende asko pasa da 
bertatik; leku askotatik etorri 
dira. 

Aste Santuko egunetan izan 
dira turista gehien Leintz Ga-
tzagan. Gatz Museoan, zapatuan, 
adibidez, "Gasteiztik etorritako 
bisitariak izan ziren. Baina 
Gasteizko jendeaz gain, Bilbo-
tik, Donostiatik, Madrildik, 
Bartzelonatik eta Kanarietatik 
etorritakoak ere izan dira egu-
notan. Iazko bisitari kopuru 
antzekoa izan dugu", adierazi 
du Gatz Museoko arduradun 
Aitor Larrañagak.

Gaztainuzketa mendi etxee-
tan, mendi etxe guztiak beteta 
izan dituzte. Sei txabola daude 

guztira; hiru sei pertsonakoak 
eta beste hiru lau pertsonakoak 
dira. Horrez gain, jangela ere 
beteta izan dute egunotan, eta, 
alde horretatik, pozik geratu 
dira oporraldian izan duten 
bisitari kopuruari erreparatuz.

Aterbeko Jose Ayudarte ere 
pozik agertu da oporraldiak eman 
duenarekin. "Lehenengo astean 
izan ditugu bisitari gehien. Bi-
garren astean, bestalde, jende 
gutxiago izan da nahiz-eta izan 
ditugun hainbat bisitari".

bisitan, geratzeko asmo barik 
Soran Etxeko Montse Valeriok, 
bestalde, adierazi du kanpotik 
etorritako bisitariak izan di-
tuztela, baina bertan geratzeko 
asmoz baino gehiago, egun-pa-
sa etorri direla. "Uste baino 
bisitari gutxiago izan ditugu. 
Egun-pasa etorri dira, bazkal-
tzera asko, baina bertan gutxi 
geratu dira gaua pasatzen…".
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Auzoetako jaietako eta kultura 
eta kirol ekintzak antolatzeko 
diru laguntzen deialdiak zabalik 
daude dagoeneko, Aramaioko 
udalbatzak 2017ko martxoaren 
30ean hala erabakita.

2017an auzoetako jaiak anto-
latzeko diru laguntzaren kopu-
rua 13.500 euro da. 

Bestalde, herrian antolatzen 
diren kultura, kirol eta gizarte 
ekintzak antolatzeko emango 
den diru laguntza 17.080,16 euro 
izango da.

Deialdia Arabako Foru Aldun-
dian argitaratuta dago eta la-
guntza horiek jaso ahal izateko 
baldintzak bertan azaltzen dira, 
zehazki azalduta, baita betebeha-
rreko inprimakia ere.

Bi arlotako diru 
laguntzen deialdiak 
zabalik daude 

Gaur, egubakoitza, San Pruden-
tzio eguna ospatzen da Araban. 
Hori dela eta, Aramaioko uda-
letxea itxita egongo da egun 
osoan.

Udaletxeaz gain, herriko bes-
telako zerbitzu batzuk ere itxi-
ta egongo dira. Adibidez, San 
Martin eskola eta anbulatorioa. 
Horrez gain, bestelako dendetan 
nork berea moldatuko du; hain 
zuzen, batzuek jai hartuko dute 
eta beste batzuek goizez irekiko 
dituzte ateak eta arratsaldez, 
berriz, itxi.

Azkenik, San Prudentzio zain-
dariaren kantua eskaini zuten 
atzo eskolako haurrek jolastor-
duan, abestuz eta txirula eta 
danborra joz.

Udaletxea itxita 
egongo da gaur, San 
Prudentzio dela eta

Eneko Azurmendi aramaio
Datorren maiatzaren 6tik 13ra 
bitartean egingo dute Lorabarri 
astea, lehen sektorea oinarritzat 
duten hainbat ekintzaz osatuta. 
"Elikadura burujabetza, kontsu-
mo arduratsua eta beste nola-
baiteko alternatibak lantzen 
saiatzen gara. Batez ere, herri 
jakintza eta lehen sektoreari 
loturiko ohitura eta lanak eza-
gutzera ematea eta horiek trans-
mititzea da helburua", adierazi 
du Irati Mujikak, antolakuntza-
ko kideak, eta gaineratu du "ho-
rretan" oinarritzen direla egi-
taraua antolatzeko orduan.

Mujikak azpimarratu gura 
izan du elkarlanetik abiatutako 
ekimena dela Lorabarri Astea. 
"Aramailur kontsumo elkarteak 
herriko beste talde batzuekin 
elkarlanean sortzen duen egita-
raua da: Guraso Elkartea, Jubi-
latuen Elkartea, Udalaren la-
guntza eta babesa ere badauka-
gu... Elkarlanetik sortua eta 
antolatua da", azaldu du.

Mota guztietako publikoari 
zuzendutako ekintzak egongo 
dira. Urtero moduan, azoka izan-
go da ekintza nagusia, eta gai-
nontzeko ekintzak desberdinak 
izango dira. "Hasieratik saiatu 
izan gara gai ezberdinak lantzen 
eta publiko desberdinarentzat 
erakargarri izan daitekeen es-
kaintza prestatzen", azaldu du 
antolakuntzako kideak. Eskain-
tza horrekin, "herritarrek dauz-
katen jakintzak plazaratzeko" 
aprobetxatzen dutela dio Muji-
kak, baita kanpotik etorritako  
zenbaiten jakintzak plazaratze-
ko ere.

aramaioarrei zein kanpotarrei 
Nagusiki aramaioarrei zuzen-
duta badago ere, inguruko he-
rrietako jendea gerturatzea gus-
tatuko litzaieke antolatzaileei. 
"Noski, interes handiena herrian 
bertan jartzen dugu, hemen za-
baltzeko, baina, betiere, saiatzen 
gara eskualdera eta inguruko 

herrietara zabaltzen. Ekintza 
guztiak dira irekiak eta edozei-
nek parte hartzeko modukoak", 
zehaztu du Mujikak.

bosgarren urtez
Duela bost urte antolatu zen 
lehenengoz Lorabarri Astea eta 
urtetik urtera "egonkortuz" doan 
zerbait dela nabarmendu du 
Mujikak. " Jendeak badaki maia-
tzean egitarau hau egongo dela. 
Erreferentzia puntu nagusia  
azoka dela esango nuke, nahiz 
eta egiten diren ekintza ezber-
dinek ere pisua duten".

garagardo ikastaroa
Lehenengo ekintza Garagardo 
ikastaroa izango da. Maiatzaren 
6an egingo dute, Sastiñan. "Lau 
orduko ikastaroa da, teorikoa 
eta praktikoa. Garagardoa egin-
go da eta garagardo desberdinak 
probatzeko aukera egongo da", 
Mujikaren hitzetan.

Parte hartzeko, aurrez eman 
beharko da izena, plazak muga-
tuak dira eta. Horretarako, ara-
mailurkt@gmail.com helbidera 
idatzi edota 688 69 57 63 telefo-
nora deitu beharko da. Ordain-
keta, 10 euro, egunean bertan 
egingo da.

2015ean egin zen sukaldaritza ikastaroa, lorabarri astearen baitan. goiena

Maiatzaren 6tik 13ra da 
aurtengo Lorabarri Astea  
bosgarren urtez antolatu du egitarau hori aramailur kontsumo elkarteak, herriko 
beste hainbat talderekin eta udalaren laguntzarekin eta babesarekin batera; lehen 
sektoreari buruzko ohiturak eta jakintzak ezagutzera ematea da helburua  

Maiatzak 6
• garagardo ikastaroa 

Sastiñan, 11:00-14:00. 

Maiatzak 7
• belar Meta, 10:00etan 

parkean.

Maiatzak 9
• buztin tailerra. 14:00-

16:00 eskolako haurrekin 
eta 17:00-19:00 
jubilatuen elkartean.

Maiatzak 10
• Hitzaldia Sastiñan: Ortu 

eta baso bioanitzen 
onurak, 19:00etan. iñaki 
etxebeste biologoaren 
eskutik.

Maiatzak 11
• altza porru komikhitzaldia, 

18:00etan, Sastiñan.

Maiatzak 13
• azoka, bixente goikoetxea 

plazan, 11:00-14:00.

asteko 
egitaraua

osteta kaleko konposta gunea. e.a.

Aramaion sortzen den errefus 
kopurua geroz eta txikiagoa da
2016ko datuen arabera, kopurua beherantz doa urtez 
urte, eta udalak egiten duen balorazioa positiboa da

E.A. aramaio
Eusko Jaurlaritzak ateratako 
dekretuaren arabera, Europatik 
datozen betebeharrak kontuan 
izanda, 2020rako udalerri bakoi-
tzak bere birziklatze tasak gu-
txienez %50era igotzea lortu 
behar du, legez.

Arlo horretan, iazko datuak 
aztertuta –2016–, bi ondorio na-
gusi atera ditu Aramaioko Uda-
lak: batetik, herrian sortzen den 
errefus kopurua geroz eta txi-
kiagoa dela. Udalaren esanetan, 
jaitsiera hori "organikoa gehia-
go birziklatzen delako" gertatzen 
da. Hain zuzen ere, hori da Udal 

Gobernuaren bigarren ondorioa. 
2015. urte amaieran martxan 
jarri zen Osteta kaleko konpost
-gunean hondakin organiko 
gehiago kudeatzen dela. Gaur 
egun, 40 familiak erabiltzen dute 
gune hori eta horrelako gehia-
go ezartzea aztertzen ari da 
Udala.

Gainontzeko hondakinei da-
gokienez, 2016an 216 kilo olio 
sortu ziren, 38.400 ontzi arin, 
15.380 kilo traste handi eta 24.125 
kilo kartoi.

Aurrerantzean ekimen berriak 
jarriko ditu martxan Udalak, 
kontzientziazioa areagotzeko.
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Eneko Azurmendi aramaio
Gaur egun, aramaioar bat gel-
ditzen da Arrasateko zaharren 
egoitzan. Hala ere, plaza hori 
hutsik gelditzen denean, ara-
maioarrek ez dute aukerarik 
izango egoitza horretako egoiliar 
izateko, Arabako Foru Aldun-
diaren eta Arrasateko Udalaren 
arteko hitzarmena berritu ez 

zelako bere garaian; Arrasateko 
Udalak bi plaza horiek behar 
zituela azaldu zion Aldundiari 
bere erabiltzaileentzako, eta, 
horren ondorioz, ez zuela hitzar-
mena berrituko.  

Aramaioko Udalarentzat ezin-
bestekoa zen plaza horiek bere-
ganatzea eta, ahal izanez gero, 
errealitate soziolinguistiko an-

tzerakoa zeukan leku batean 
izatea. Hala ere, Arrasateko 
Udalarekin hitzarmena ez be-
rritu arren, Arabako Foru Al-
dundiak momentu hartan bere 
horretan utzi zuen kontua, ez 
zuen alternatibarik bilatu nahi 
izan –aurreko legealdian izan 
zen hori, duela sei urte–. Hori 
ikusita, Aldundiarekin negozia-

zioak hasi zituen Aramaioko 
Udalak, "zerbait egin beharra" 
zegoelako plaza horiek berres-
kuratzeko, Lierni Altuna alka-
tearen esanetan. Negoziazio 
luzeen ostean lortu ahal izan 
zen helburua.

Aldundiak lehiaketa publiko-
ra atera zituen bi plazak eta 
GSR enpresa bakarrik aurkeztu 
zen. Beraz, Aretxabaletako egoi-
tzan bermatuta izango dituzte 
plaza horiek aramaioarrek. "Zen-
tro pribatu bat da, izatez, baina, 
guretako, publikoa izatea beza-
la izango litzateke", dio alkateak.  
Plaza horiek, behintzat, lortu 
dira eta Udalarentzat "oso pau-
so garrantzitsua" da hori. "Zo-
rionez, bi plaza hauek berres-
kuratu ditugu, herritik nahiko 
gertu, gainera, eta hori da ga-
rrantzitsuena Aramaioko he-
rriarentzako. Alde horretatik, 
pozik gaude", azpimarratu du 
Altunak.

azkeneko tramiteak 
Arabako Foru Aldundiak adi-
tzera eman duenez, Aretxabale-
tako egoitzako bi plazak hilabe-
te barru egongo dira erabilgarri. 
"Azkeneko tramiteak –kudeake-
ta, itxaron zerrenda, baldintzak, 

eta abar– egiten ari dira eta 
imajinatzen dut laster izango 
dela. Baina tramite horiek gi-
zarte langileek egiten dituzte 
eta haien esku dago", onartu du 
Altunak.

egoitza baten beharra 
Egoera hori ikusita, Aramaioko 
Udal Gobernuak garbi ikusten 
du herrian zaharrentzako egoi-
tza baten beharra dagoela. "Bi 
plaza berreskuratu ditugu, eta 
ez da gutxi, baina bi plaza txiki 
geratzen zaizkigula esango nuke. 
Are gehiago, egoitza txiki bat 
eduki beharko genuke Aramaion 
bertan", azaldu du Altunak. 
Hala ere, pausoz pauso joan behar 
dela uste du. "Ezer ez edukitze-
tik lehengo egoerara bueltatzea 
lortu dugu, behintzat, eta, orain-
goz, ez da gutxi. Jarraituko dugu 
gai hau lantzen", azaldu du Al-
tunak.

Herrian bertan egoitza izatea-
ren aukera hori, ordea, oraindik 
nahiko zail ikusten du alkateak. 
"Arabako Foru Aldundia pro-
bintzia mailako gizarte zerbitzuen 
mapa egiten ari da eta gu, gure 
egoera berezia kontuan hartuta, 
gurea aldarrikatzen ari gara, 
eta behar duguna eskatzen".

aretxabaletako GSr debagoiena egoitza. eneko azurMenDi

Aramaioarrek bi plaza 
Aretxabaletako egoitzan
orain arte arrasateko egoitzan bi plaza bermatuta zituzten, baina arabako Foru 
aldundiaren eta arrasateko udalaren arteko hitzarmena ez da berritu eta hemendik 
aurrera aretxabaletako egoitzako bi plaza bermatuta izango dituzte aramaioarrek

ArAMAion zAhArrEn 
EGoitzA BAtEn 
BEhArrA dAGoELA 
GArBi ikuStEn du 
udAL GoBErnuAk

Kapitala eredu duen mundu 
zoro honek erritmo bizia 
ezarri digu. Presaka bizitze 
horrek azken hamarkadetan 
izugarrizko aldaketa ezarri 
du gure elikaduran. 
Ekoizteko eta jakiak 
prestatzeko denborarik ez 
dugunez, erosotasunaren bila 
jaki prozesatuetara jotzen 
dugu bi aldiz pentsatu barik.

Azkenaldian hainbat 
zientzia artikulu eskura 
etorri zaizkit ia ohartu gabe. 
Zientzia azterketa sakonen 
ondorioen azalpen zorrotza, 
gomendioz josia… gaixotasun 
kroniko eta larriak gero eta 

adin txikiagoetan ematen ari 
dira, asma kasuak eta 
alergiak gora nabarmen, 
minbiziak izugarrizko 
gorakada izan du… eta 
horien guztien  oinarri eta 
erroan, nabarmen elikadura 
ohiturak eta jaki prozesatuak.

Jaki horietan erabili ohi 
diren kontserbagarri, 

gehigarri kimiko, eta abar 
lehen efektu larriak ematen 
ari dira guztion osasunean. 
Kontuak honela, gomendioa 
erraza bezain zaharra. 
Etxean egunean 
sukaldaturiko  sasoian 
sasoiko jaki osasuntsuak 
oinarri izango dituen 
elikadura!!! Horrela 
gaixotasun zerrenda luze bat 
ekidin ahal dugu eta sasoi 
fisiko hobea izan. Kristoren 
aurkikuntza!, gure 
aitona-amonen errezetak 
hauts artetik atera eta 
praktikan jarri beharko 
ditugu!

Elikadura eta osasuna

iker elexpuru

nirE ustEz

euSkaDiko orkeSTra

Bizente goikoetxearen omenez
euskadiko orkestra Sinfonikoak aramaioko musikagile ezagunaren 
omenezko kontzertua eskaini zuen oraingo asteko astelehenean, 
gasteizko principal antzokian. eoSek aramaioarraren obra liturgikoen 
aukeraketa bat berreskuratu eta interpretatu zuen haren heriotzaren 
mendeurrenean.

ArAMAioAr BAt 
dAGo orAindik 
ArrASAtEko 
EGoitzAn, BAinA 
AzkEnA izAnGo dA

"GAiXotASun 
kroniko EtA 
LArriAk GEroz EtA 
Adin tXikiAGoEtAn 
EMAtEn Ari dirA"
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Jokin Bereziartua bErgara
EH Bilduko zinegotzi Lauri As-
kargota eta Iosu Elortza izan 
ziren apirileko osoko bilkurako 
protagonistak. "Arrazoi pertso-
nalak" argudiatuta, zinegotzi 
kargua utzi zuten biek astelehe-
neko bilkuran; esker on hitzak 
izan zituzten eta une hunkiga-
rriak bizi izan ziren. Udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoa bete 
egin zen bi zinegotziak agurtze-
ko. Aitor Arantzabal eta Ainhoa 
Lete izango dira EH Bildu Udal 
taldean sartuko diren kide be-
rriak, maiatzeko osoko bilkuran.

askargorta: "ez da batere erraza" 
Lauri Askargorta 2007an izan 
zen lehenengoz zinegotzi hauta-
tua, Eusko Alkartasuna alderdi-
ko ordezkari gisa. "Egun berezia 
eta gogorra izan da. Horrenbes-
te jende ikusita eta txalo entzun-
da, gogorra egin zait hitza har-
tzea", esan zuen bilkuraren 
amaieran. Hamar urte egin ditu 
zinegotzi, eta askorako ematen 
duela dio: "Jende asko ezagutu 

dut eta gauza onak zein txarrak 
bizitzea tokatu zait. Azken finean, 
baina, Udalaren munduari gehia-
go zor diot nik eman diodana 
baino". Esker on hitzak izateaz 
gain, Askargortak dio jende gehie-
nak ez duela Udaleko funtziona-
mendua ezagutzen: "Komeniko 
litzateke mundu guztia hemendik 
pasatzea, ikusteko ez dela batere 
erraza. Herri oso bat kudeatu 
behar dela. Herri honetan jaio 
nintzen eta herri hau maite dut; 
beraz, ahalegindu naiz herria-
rendako onena ematen. Bizitako 
esperientzia onek zein txarrek 
asko erakutsi didate eta indartu 
egin naute; orain deskantsu bat 
hartuko dut eta gero, Udaletik 
kanpo bada ere, jarraituko dut 
herrian laguntzen". 

elortza: "asko ikasten da" 
Iosu Elortzak, bestalde, agintal-
di honetako bi urteak egin ditu 
zinegotzi: "Oso gustura nago 
egindakoarekin. Norberaren zir-
kunstantziak direnak dira eta, 
esaterako, lanarekin uztartzea 
ez da batere erraza. Dedikazio 
handia eskatzen du. Hori bai, 
esperientzia moduan oso positi-
boa da, asko ikasten da". 

lete: "eskertzekoa da euren lana"
Elena Lete alkateak ere, Udal 
Gobernuaren izenean, eskerrak 
eman zizkien Askargortari zein 
Elortzari Bergararen alde egin-
dako lanagatik: "Herrigintzan 
boluntario lan egiteko asmoa 
erakutsi dute. Oposizioan, baina 
herri honen alde lan egiteko nahia 
erakutsi dute eta hori eskertze-
koa da egin duten lana. Hemen 
lortutako esperientzia ez da ba-
karrik haiendako geratuko, bai-
zik eta herri osoarendako. Zor-
terik onena opa diegu ibilbide 
berrian eta ziur noizbait berriro 
ere topo egingo dugula". 

aurreko eta agintaldi honetako eH Bilduko ordezkariak osoko bilkuraren ostean, askargortarekin eta elortzarekin. jokin bereziarTua

Esker oneko hitz eta txalo 
artean egindako agurra
"arrazoi pertsonalak" argudiatuta, zinegotzi moduan dimititu dute EH bilduko Lauri 
askargortak eta iosu Elortzak; Elena Lete alkateak ere eskertu du haien lana: 
"oposizioan, baina herriaren alde egiteko borondatea erakutsi dute, eta eskertzekoa da" 

Aitor ArAntzABALEk 
EtA AinhoA LEtEk 
hArtuko dutE hAiEn 
zinEGotzi kArGuA 
MAiAtzEko BiLkurAn

J.B. bErgara
Bi arrazoi nagusi eman ditu 
Udalak txakurren inguruan as-
palditik onartuta dagoen orde-
nantza betearazteko: batetik, 
herritarren aldetik "kexa ugari" 
jaso dituzte jabeek kakak jaso-
tzen ez dituztela eta. "Bereziki 
eremu berdeetan eta beste toki 
zehatz batzuetan ugaritu egin 
dira txakur kakak: Ortuibarren, 
Martokoan, San Antonion eta 
San Lorentzon, esaterako", adie-
razi du Obra eta Zerbitzuetako, 
Auzoetako, Landa Garapeneko 
eta Ingurumeneko zinegotzi Lan-
der Arregik. Bestetik, batez ere 
lorategietan lan egiten duten 
udal langileak ere kexatu dira: 
"Bereziki udaberrian kaka pila 
bat topatu dituztela adierazi dute. 
Arazoa plazaratu beharra dago". 

Hala, maiatzaren 8tik aurrera, 
udaltzainak isunak jartzen ha-
siko zaizkie herri barruko edo-
zein tokitan –kalean zein lora-
tegietan– txakurren kaka jasotzen 
ez duten jabeei. Udalak gogora 
ekarri du herrian zehar horre-
tarako propio jarritako hainbat 
edukiontzi daudela; sei pipi-can 
ere badaude: "Baliabideak ba-
daude, erabili egin behar dira. 
Ardura hartu". Ordenantzak 
jasotzen duenez, isunak 300 euro 
artekoak izan daitezke. 

isunak txakur 
kakak jasotzen 
ez dituzten 
jabeendako
maiatzaren 8tik aurrera 
ordenantza betearaziko du 
udalak; isunak 300 euro 
artekoak izan daitezke

Korrika aguro, 
euskara motel

Korrikaren 20. erakustaldia 
jendetsua eta koloretsua izan 
da. Zorionak! Joseba 
Sarrionandiak, bere mezuan, 
baieztapen lapidarioa ozenki 
barreiatu zuen: "Euskara, 
beste hizkuntzak bezala, 
altxor unibertsal bat da 
denona delako, agortzen ez 
delako eta dohainekoa 
delako". Beste hau ere aitortu 
zuen: "Euskararen alde egitea 
normaltasunaren kontra 
egitea da oraindik". Halaxe 
da, Joseba. Honek 
kontrapuntua ezartzeko 
arrastoa ematen dit.

Korrikan ikusi izan ditugu 
udal, diputazio, Jaurlaritza 
eta zenbait organizazioren 
ordezkariak. Batzuek ahoa 
ongi puztu dute euskara 
laudoriotzeko. Ongi. Baina zer 
egiten dute TAO-OTA, 
udaltzain, ertzain, eta 
abarrekin? Hitz batean, 
herritarren zerbitzuan 
"eskaparatean" dabiltzan edo 
ibiliko diren langileekin ze 
plangintza dago? Esparru 
zabalagoan ere sar gintezke.

Eta ikastetxeetan, ikastola 
mordoa barne, ikasleak euren 
artean erdara hutsean aritzen 
badira eta egoera tamalgarri 
hori iraultzeko ezer ez bada 
egiten, zer espero genezake? 
Korrikak koloretsua bezain 
serioski erreibindikatzailea 
izan behar luke oraindik. 
Bernizak ez dezala barruko 
herdoil ustelgarria estali.

nirE ustEz

Andres osA 
'sAkonA'

Goiena komunitatea 
jardun / bErgara

Udaleku irekietan lan egiteko 
maiatzaren 5era bitartean Cu-
rriculuma bidaltzeko aukera 
dago, gaztejardun@topagunea.
com helbidera bidalita edo Jar-
duneko bulegora ekarrita (kul-
tura etxea). Derrigorrezko for-
mazio saioa maiatzaren 27an 
izango da, goizez eta arratsaldez.  

Udaleku irekietan 
begirale moduan lan 
egin gura duzu?

zuzEnkEta
apirilaren 12an kaleratu genuen 
Puntua aldizkarian, korrikaren 
gaineko argazki erreportajea 
argitaratu genuen. bertan, 
bergarari eskainitako bi orrietan, 
gaizki izendatu genuen 
argazkietako bat; Helduen 
Hezkuntza iraunkorraren eta 
Miguel altuna institutuaren 
ordezkariek lekukoa hartu zuten 
argazkian jardun euskara 
elkartea zela jarri genuen, 
akatsez, argazki oinean. barka 
eragozpenak.
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Jokin Bereziartua bErgara
Boni Laskurain eta Ernai ka-
leen arteko bidegorri zatia egi-
teko lanak apirilaren 3an hasi 
zituzten. Lanotarako aurreiku-
sitakoa epea sei hilabetekoa da, 
baina Udaleko ordezkariek uste 
dute lehenago amaituko direla. 
San Joxepe elkartearen parean 
hesi bat jarriko dute oinezkoen 
eta txirrindularien bideak ho-
beto bereizteko. Elena Lete al-
kateak nabarmendu du obrak 
hasi aurretik ere pasealekuari 
"bidegorri erabilera" ematen 
zaiola, oinezko zein txirrindu-
lari ugari igarotzen dira-eta 
bertatik. Horregatik, lanon hel-
buru nagusia "trafiko hori or-

denatzea" dela dio alkateak. 
Horrez gain, nabarmendu du 
gune horretan ikastetxe ugari 
eta hezkuntza osasun eta kirol 
instalazioak daudela; hortaz, 
erabilera handia duenez, "be-
reziki garrantzitsu" deritzo. 

Uda amaierarako bidegorri 
zatiak 600 metroko luzera izan-
go du, Udaleko aparejadore Edu 
Alvarezek azaldu duenez. Zati 
horretan, Boni Laskurain ka-
learen atzealdetik sartuko da 
bidegorria, eta beheranzkoan 
eskuinaldetik joango da. Hala, 
gaur egun bertan dauden eser-
leku eta kirol tresnak paseale-
kuaren beste aldean jarriko 
dituzte, lorategiaren ondoan, 
hain zuzen. Hilerri parean, ber-
degunetik joango da bidegorria, 
eta aurrerago, espaloitik. Hain 
zuzen, San Martin Herri Eskola 
pareko gunean espaloia handitu 
egingo dute oinezkoek zein bi-
zikletek toki handiagoa izan 
dezaten. Zubiari dagokionez, 
ezkerreko espaloia txirrindula-
riek erabiltzeko izango da, ber-
tatik pasako dela bidegorria. 
Eskuineko aldea, berriz, oinez-
koendako izango da. Hori bai, 
aipatzekoa da Alkabietako 7, 9 

eta 11. zenbakien aurrealdean 
–jabetza pribatukoak dira– ez 
dutela jabetza pribatuko lurren 
gaineko akordiorik lortu; zati 
horrek, beraz, egungo moduan 
jarraituko du.

Udalak Zetabi Arkitektura 
Bulegoari esleitu zion proiektu 
teknikoa –6.032 eurotan–, eta 
exekuzioaz Sasoi eraikuntza 
enpresa arduratzen dabil; proiek-
tua exekutatzeko aurrekontua 
180.000 euro inguru da. 

Mekolaldeko zubia, zabalik 
Bestalde, lauzpabost hilabeteko 
lanen ostean, martitzena ezkero 
zabalik dago oinezkoendako Me-
kolaldeko egurrezko zubia. La-
nak Urartetxe enpresak egin 
ditu eta pasabideak bi metro 
ditu zabaleran eta 35 metro lu-
zeran. Obra egiteko garaian au-
zokideen aurretiko kezkak kon-
tuan izan dira; bi behar nagusi 
adierazi zituzten, zabor bilketa 
eta mugikortasuna. Zabor bil-
keta ibaiaren bi aldetatik egin 
da eta garraio publikoa indar-
tzeaz gain, taxi zerbitzua finan-
tzatu zaie auzotarrei hilabeteo-
tan. Segurtasun ikuspegitik, 
uholde arriskua txikitu egin da.Bidegorriarako lanak asteon Boni laskurain kalean, agorrosin kanpoan. oiHana elorza

Boni Laskuraingo bidea 
bidegorri, uda amaieran
boni Laskurain eta Ernai kaleen arteko bidegorri zatia uda amaierarako bukatuta egongo 
dela espero du udalak, eta orain arte "bidegorri erabilera" izan duen pasabideko 
"trafikoa ordenatzea" da lanon helburu nagusia; aurrekontua: 186.000 euro inguru
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1.080 e 
bEza barne

rM 520 ES
zilindro-bolumena: 
50,20 cm3
pisua: 12 kilo

sasi-garbitzeko zure makina 
zaharra ekarri eta 

150 e emango 
dizkizugu 

rM 520 es berria erosten baduzu

Renove Planaz gozatu!
Merkatuko sasi-garbitzeko makina 

aurreratuena lor ezazu!

Telleria 2, labegaraieta, bergara. 943 76 31 52. www.comercialbrunet.com

Eta oparia 
Hiru puntako 
diskoa

Jokin Bereziartua bErgara
"Haur, gazte zein helduei zuzen-
dutako ekintzak antolatu ditugu 
udako egunetan ondo pasatu 
ahal izateko Bergaratik irten 
gabe. Kirola, ondarea, kultura, 
teknologia… arlo guztietako 
ekimen ugari izango dira. Uda-
leko sail ezberdinek elkarlanean 
egindako eskaintza oso interes-
garria eta erakargarria dela uste 
dugu eta bergararrak parte har-
tzera animatzen ditugu". Hitz 
horiek izan ditu asteon Maite 
Agirre zinegotziak Udalak uda-
ra begira antolatu duen "eskain-
tza zabala" azaltzeko. 

2 eta 12 urte arteko neska mu-
tikoei zuzendutako udaleku ire-

kiak uztailaren 3tik 28ra izango 
dira, 10:00etatik 13:00etara: "Era-
biltzaile kopuruak gora egin du 
izugarri. 2013an 283 ume izan 
ziren eta 2016an, berriz, 484", 
adierazi zuen aurkezpenean Izas-
kun Labaien zinegotziak. Eta, 
iazko arrakasta ikusita, kanpa-
mendu teknologikoak errepika-
tu egingo dituzte, umeak zein 
gaztetxoak teknologiaren eta 
zientziaren munduan barnera-
tzeko. Kirol kanpainari dago-
kionez, adin guztietarako ha-
maika jarduera eskainiko dira 
hainbat berritasunekin –hel-
duendako nordic walking ikas-
taroa, esaterako–, eta igerilekuan 
irakurzaletasuna bultzatzeko 

Bibliopiszina ekimenaren ba-
rruan, ekainaren 26tik uztailaren 
21era 15:00etatik 18:00etara, li-
buruak maileguan hartzeko au-
kera izango da. Bestalde, aur-
tengo berrikuntza nagusia da 
sormen tailerra; uztailaren 10etik 
21era izena ematen duten 10 eta 
12 urte arteko gazteek antzezlan 
bat sortuko dute. Amaitzeko, 
2007 eta 2009 urteen artean jaio-
takoendako uretako indusketa 
arkeologikoa egingo dute uztai-
laren 12an, duela 3.000 urte Aia-
raldean hondoratutako Uluburu 
itsasontziaren bueltan.   

Maiatzaren 12ra arte eman 
ahalko da izena, Agorrosin Ekin-
tza Gunera jota. 

herritik irteteko beharrik 
gabe, ekintza ugari udan
udalak sei multzotan banatu du udako eskaintza: udaleku irekiak –iaz 484 umek hartu 
zuten parte–, kanpamendu teknologikoak, kirol kanpaina, sormen tailerra, 'bibliopiszina' 
eta uretako indusketak; izena eman daiteke maiatzaren 12ra arte, agorrosinera jota

Jardun euskara elkarteak anto-
latuta, 2011 ezkero hizkuntzala-
ritzan doktore den Ibon Mante-
rolak hitzaldia eskainiko du 
maiatzaren 3an Irizar jauregian 
(19:30).  Euskararen biziberritzea: 
ziklo berrirako osagai batzuk 
du izenburu saioak; gaur egun 
ere irakasle da Manterola, EHUn, 
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikas-
ketak Sailean. 

Ibon Manterolaren 
hitzaldia maiatzaren 
3an Irizar jauregian

Domekan mozorro desfilea (12:00), 
II. auzo bazkaria (14:00), ume 
zein helduendako dantza saioa 
(17:00) eta DJ Julen Narbaizaren 
saioa izango dute karpan (20:30), 
besteak beste. Astelehenerako 
egitarauan, eskolarteko txirrin-
dularitza proba (11:00), meza na-
gusia (11:00), II. auzo krosa (17:00) 
eta umeendako jolasak (18:00) 
dira ekintza aipagarrienak. 

Labegaraietako jaiak 
apirilaren 30ean eta 
maiatzaren 1ean

Gorka Gereño sukaldariak gi-
datuta, 1920an Japonian gara-
tutako sukaldaritza makrobio-
tikoaren inguruko ikastaroa 
antolatu du UNEDek. Maiatzaren 
11n hasiko da (eguena), baina 
izena emateko epea maiatzaren 
7an itxiko dute. Izena emateko: 
943 76 90 33 edo csoriano@ber-
gara.une.es. Plaza mugatuak 
izango dira. 

UNEDen, sukaldaritza 
makrobiotikoaren 
inguruko ikastaroa

Independentzia 2026? izenburu-
pean, Sortuko bozeramaile Ar-
kaitz Rodriguezek hitzaldia es-
kainiko du maiatzaren 2an 
Arrano tabernan (19:30). Inde-
pendentistak sareko kide Maite 
Aristegik egingo ditu aurkezle 
lanak. "Euskal Herriko prozesu 
independentistaren berri izate-
ko aukera bikaina izango da", 
adierazi du Bergarako Sortuk. 

Sortuko eledun Arkaitz 
Rodriguez Arranon, 
maiatzaren 2an (19:30)



GoIena aldIzkarIa  2017-04-28  Egubakoitza kiroLa bergara      27

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Xabier urzelai bErgara
Duela bi urte, maiatzaren 23an, 
etxean galdu zuen Bergarak 
kategoria. Azken partidu hartan 
mahoneroek etxerako lanak ondo 
bete zituzten Martuteneri ira-
bazita (1-0), baina ez zen nahikoa 
izan. Berri txarrak iritsi ziren 
Agorrosinera, Zarautzek eta 
Hondarribiak euren partiduak 
irabazi zituztelako. Bada, bi den-

boraldi erregional preferentean 
lehian ibili ostean, bihar (17:00) 
Agorrosinek festa galanta bizi 
dezake, Bergarak ostera ere da-
gokion tokira bueltatzeko auke-
ra aparta duelako. 

Oraindik hiru jardunaldi ge-
ratzen zaizkio ligari, baina maho-
neroek 8 puntuko abantaila dute; 
hala, bi puntu behar dituzte 
matematikoki mailaz igotzeko, 

eta nahikoa izango da bihar 
Getariako mendean hartzea hel-
burua lortzeko –galduta ere, 
Urola derrigortuta dago Idiaza-
balen irabaztera–.

zaleen babesa gura dute 
Biharko deialdia egin du klubak, 
partidura joateko –sarrera doan 
da–. Ospakizunak gertu daude, 
baina bi puntu behar dira.

Bergarako talde erretratua, denboraldiaren aurkezpenean. iManol Soriano

Bergarak bi puntu behar 
ditu ametsa borobiltzeko
Hiru jardunaldi geratzen badira ere, bergara mailaz igo daiteke bihar. matematikak 
aldeko dituzte, partidua galduta ere posible da helburua betetzea, baina, urolari 
begira egon barik, getariakoren kontra irabazita hasi gura dituzte ospakizunak

Astelehenean, hilak 1, maila 
eskolarretako ziklismo laster-
keta egingo dute Labegaraietan 
–11:00etan hasita–, eta bertan 
batuko dira ibarreko klubetako 
ordezkari asko. Infantilak (2003 
eta 2004 urte bitartekoak) eta 
alebinak (2005-2006 urte bitarte-
koak). Benjamin mailakoek ere 
parte hartuko dute, baina lehia-
tu barik. 

Eskola mailako 
gaztetxoen ziklismo 
lasterketa etzidamu

X.u. bErgara
Kirol Egokituko Euskal Fede-
razioak Euskal Herriko Eslalom 
Txapelketa antolatuko du zapa-
turako Bergaran (10:30ean, pi-
lotalekuan), Kemen, Dordoka 
eta Gipuzkoako Kirol Egokituen 
Federazioarekin elkarlanean.

zer da eslaloma? 
Garun paralisia daukatenentza-
ko kirola da eslaloma. Bergara-
ko frontoian jarriko duten zir-
kuituan, gurpil aulkian dabiltzan 
kirolariek oztopoak saihestuz 

ibilbide osoa egin beharko dute 
ahalik eta denborarik laburre-
nean. Eta, Euskal Herriko kiro-
lariekin batera, iaz Kantabria-
koak ere izan ziren.

Hastapenak, aspaceren eskutik 
1992an hasi zen eslaloma gurpil 
aulkian ezagun egiten EAEn; 
izan ere, Aspace Gipuzkoak lehen 
taldea sortu zuen. Ordutik au-
rrera, beste autonomia erkidego 
batzuetara zabaldu zen, eta, hala, 
1993an Espainiako lehen txapel-
keta antolatu zuten.

euskal herriko eslalom 
txapelketa egingo dute bihar
Euskal Herritik eta kantabriatik etorritako kirolariak 
batuko dira bergarako pilotalekuan (10:30)

bergara SaSkibaloi elkarTea

leire martin pinedari babesa
araskik eta gironak gasteizen jokatutako emakumezkoen saskibaloi ligako 
partidua aprobetxatu zuten bergarako saskibaloi elkarteko kideek leire 
Martin pineda herrikidearekin elkartasun keinua izateko. Hala, taldeko 
ordezkariek araskiko neskekin batera erakutsi zuten pankarta, eta talde 
erretratua egin zuten.

aste barruan bergara kirol 
elkarteko infantil Txiki 
taldeak euskal Selekzioko 
u12 taldearen kontra jokatu 
du zubietan. carlos 
romerok eta pedro zafrak 
entrenatutako mutilak oso 
pozik itzuli ziren zubieta 
aldetik. "esperientzia 
benetan aberasgarria izan 
da jokalari guztiondako", 
adierazi du klubak. Bergarako eta euskal Selekzioko ordezkariak zubietan. bke

bergarako infantilek euskal selekzioa izan dute aurrean
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iManol Soriano

'go!azen'-ekin liluratuta
Domekan, Go!azen telebista saio arrakastatsuan oinarritutako antzerkia 
izan zen udal pilotalekuan, eta protagonistak bertatik bertara ikusteko 
gogoz zeuden neska-mutilez bete ziren harmailak. emanaldiaz gozatzeaz 
gainera, bukaeran, eurekin argazkiak ateratzeko aukera ere izan zuten. 

M.t. bErgara
Atzo iluntzean, Joseba Tapiak 
eta Koldo Izagirrek Hari mehe 
eta tinko hura Telesforo Mon-
zonen bizitzan oinarritutako 
ikuskizun musikatua eskaini 
zuten. Bada, bihar, zapatua, Xa-
bier Mendigurenek idatzitako 
Telesforo ez da Bogart antzezla-
na ikusteko aukera izango da 
Zabalotegi aretoan (20:00); Udalak 
Jardunen eta Olaso Dorrea Fun-
dazioaren laguntzarekin anto-
latu du. Sarrera 8 euro da.

Lapurdiko Iduzkilore antzerki 
taldeak taularatuko duen an-

tzezlan horretan, Humphrey 
Bogart eta Ingrid Bergman Ca-
sablanca filmeko protagonisten 
pare jartzen dituzte Telesforo 
Monzon eta Maria Josefa Ganu-
za senar-emazteak.

Hala, pelikula hori oinarri 
hartuta, naziengandik ihesi Eus-
kal Herritik alde egin behar izan 
zuten euskaldunen historia da-
karte gogora, eta Monzon Ma-
rokora eraman zuen Alsina 
itsasontziaren historia. Umore-
rik ere ez da falta izango kon-
takizunean. Hamar aktorek 
hartzen dute parte antzezlanean.

monzon, Casablanca filmeko 
protagonistaren pare
'telesforo ez da bogart' antzezlana taularatuko du bihar, 
zabalotegin, Lapurdiko iduzkilore antzerki taldeak (20:00)

'konposteroak' 
datoz herrira
zirika zirkus taldeak Konposteroak 
ikuskizuna taularatuko du 
domekan, apirilak 30, zabalotegi 
aretoan (18:00). umeei eta familiei 
zuzendutako antzezlan horretan, 
birziklapenaren gaia jorratzen dute 
karton jauna, kon fuso barruso 
eta plasti andereñoa protagonistek; 
betiere, umorez. antzerkia, musika 
eta zirkua uztartzen ditu 
emanaldiak. Sarrera: 4 euro. 

zirika zirkuS

Maite txintxurreta bErgara
Apirilaren 23an izan zen Libu-
ruaren Eguna, eta horren buel-
tako hainbat ekimen izan dira 
asteon herrian, Udal Liburute-
giaren eskutik. Oraindik, baina, 
ez dira bukatu ekimenok. Gaur 
goizean ikasleen bisitak izango 
dituzte eta arratsaldean, berriz, 
umeendako ipuin kontaketa.

San Martin Agirre Herri Es-
kolako, Mariaren Lagundiko eta 
Aranzadi Ikastolako  Lehen Hez-
kuntzako lehen mailako ikasleek 
liburutegira bisita egingo dute 
gaur goizean. Bisita horren ba-
rruan, Maite Frankoren eskutik 
ipuin kontaketa izango dute.

 Liburutegiko arduradun Mila 
Agirrezabalek dio urtero egiten 
dituzten bisita horiek "aukera 
polita" direla gainontzean libu-
rutegi zerbitzura jotzeko ohitu-
rarik ez dutenei ere zerbitzua 
ezagutarazteko.

Bestalde, arratsaldeko seietan, 
Maite Frankok berak beste ipuin 
kontaketa saio bat eskainiko 
du, irekia, eta 3-6 urte bitarteko 
umeei zuzendua.

balorazio positiboa
Orain arteko ekintzez "balorazio 
positiboa" egiten dutela dio Agi-
rrezabalek. Esaterako, astelehe-
nean Patxi Larrion idazle ber-
gararrarekin Feriatzaileak libu-
ruaren inguruko solasaldia egin 
zuten Irizarren, eta 40 pertsona 
inguru batu ziren. Bertan baka-
rrik ez; izan ere, martitzenean 
eta eguaztenean ere ipuin kon-
taketa saio bana izan zen, eta 
deialdiok ere "erantzun zabala" 
izan dutela nabarmendu du.

Liburuaren egunaren buelta-
koa garai berezia izan ohi da 
liburutegian, baina gainontzean 
ere, Agirrezabalek uste du zer-
bitzuak baduela presentzia he-
rrian, eta jendeak ezagutzen 
duela. Gainera, eskaintza gaur-
kotua izaten ahalegintzen dira, 
eta aldiro aldiro material berria 
ekartzen dute.

irakurgailuek badute jabea 
Apirilean zehar Udal Liburute-
gian maileguren bat egin duten 
guztiek liburu irakurgailu bat 
irabazteko zozketan parte har-
tzeko aukera izan dute. Aurten 
bi liburu irakurgailu zozketatu 

dituzte, eta badaukate jabea: 
Angelita Agirrebeña eta Raul 
Tercero, hain zuzen.

Liburutegiko arduradunek 
azaldu dute hilabete honetan 80 
pertsonatik gorak hartu dutela 
parte zozketa horretan. 

Feriatzaileak liburuari buruzko solasaldia Patxi larrionekin. M.T.

herrian irakurzaletasuna 
badela igarri da asteon 
apirilaren 23ko Liburaren nazioarteko Egunaren bueltan hainbat hitzordu izan dira 
azken egunotan, udal Liburutegiak antolatuta. gaur, bergarako ikastetxeetako 
ikasleen bisita gidatua eta umeei zuzendutako ipuin kontaketa saioak izango dira

udalak liburutegia prest eta txukun jarri nahi du, eta, erabiltzaileen 
erosotasuna hobetu eta erabilera errazteko asmoz, geletako 
berrantolaketa egin da. bestalde, liburutegiari presentzia emateko 
eta ikustarazteko, forjazko horma-irudia ere jarri dute eraikinean.

itxura berritua du liburutegiak

eraikinaren kanpoaldean jarri duten forjazko errotulua. Mila agirrezabal



Endesa liga Goiena Klubean!

Goiena Klubaren txokoa

goiena Klubera apirilaren 1etik 30era 
bitartean bazkidetuz gero, prezio berezia 
egingo dizugu: 10 euRo BakaRRIk!
www.goienakluba.com

40 €

10€

o r a i n

L E H E n

eta bazkidetzen 
zareten 
lehendabiziko 
100ak 100 euroko 
erosketa txartel 
baten zozketan 
sartuko zarete.

688 69 00 07

943 25 05 05 kluba@goiena.eus 

Euskara irabazle, denok irabazle!

ZUMELAGA jAtEtxEAri EskEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

KLUBA Jatetxea 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Irabazi bi lagunendako otordua

Plateruena kafe antzokiari esker 
Jon Gurrutxaga & Keu Agirretxea kontzerturako 
sarrerak ditugu.
Plateruenan, durangon. | Maiatzaren 7an, 13:00etan

PaRte haRtzeko: MaIatzaRen 2Ra aRte.
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “Plateruena / Amaia Antzokia” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu 
baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Irabazi bi lagunendako sarrerak

arrasateko udalari esker 
Arrasate Musikaleko Orkestraren eta Goikobalu 
Abesbatzaren kontzerturako sarrerak ditugu.
amaia antzokian, arrasaten. | Maiatzaren 6an, 20:00etan

BaskonIa - unICaJa 
PaRtIduRako 4 saRReRa BIkoItz dItuGu.
Maiatzaren 7an, 18:30ean Buesa Arenan  
jokatuko den partidurako. 

PaRte haRtzeko: MaIatzaRen 2Ra aRte.
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “Baskonia” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu 
baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus
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Eguaztenean, maiatzak 3, hitzor-
du berezia izango da Landatxo-
pe elkartean. Txiste kontaketa 
saioa egingo dute, eta protago-
nistak elkarteko kideak eurak 
izango dira. 18:00etan hasiko da 
saioa, eta jada badira animatu 
diren lau kide. Horietaz gain, 
baina, saioan bertan norbait 
animatzen bada ere, aukera izan-
go du txisteak kontatzeko.

Txiste kontaketa 
saioa eguaztenean 
Landatxopen

Maite txintxurreta antzuoLa
Maiatzaren 6an, Torresoroako 
areto nagusian, Txiruli kultur 
elkarteak Agian argian antzez-
lana taularatuko du, 19:00etan. 
Sarrera 5 euro da. Lan hori Car-
los de Petre dramaturgo argen-
tinarrak Venezuelan sortutako 
Antzerki Ezezaguna izeneko 
metodologian oinarrituta dago. 
Herriko jendearen sorkuntza eta 

proposamen desberdin bat ikus-
teko aukera da. 

Taldea bi venezuelarrez eta 
hiru euskaldunez osatuta dago. 
Abreu ahizpek De Petreren es-
kutik ikasi zuten Antzerki Eze-
zaguna, eta hona ekarri dute.

"Aktorea sortzaile autonomo 
moduan ulertzean datzan meto-
dologia da", azaldu du Marisol 
Abreu zuzendariak. Hala, "au-

rretiazko ezagutzak eta eskemak 
apurtzea" da bilatzen dutena. 

Lan egiteko era antzerki tra-
dizionalarekiko desberdina da: 
"Ez datza beste zuzendari batzuen 
gidoiak hartzean; alderantziz, 
ikerketa prozesu esperimental 
baten bidez, aktorea bere pertso-
naiaren rolaz jabetzen doa".

Prozesua taldearen eboluzioa-
ren menpe dago: "Lehen fasea 

ikerkuntzakoa da, non espresio 
ariketa ugari izaten diren, eta, 
pixkanaka, metodologiara pasa-
tzen goaz, zeinetan jarraibideak 
lantzen ditugun, inozentzia egoe-
rara heltzeko". Urtebetez aritu 
ziren ikerketan, eta duela hiru 
urte hasi ziren obrarekin.

aktoreen bizipenak
Lidice Abreuk azaldu duenez, 
metodologia horren emaitzak, 
"lehenik eta behin, norberaren-
dako dira ezustekoak. Prozesu 
honetan gauzak gertatzen diren 
bezala gertatzen dira, eta ez au-
rrez pentsatutakoaren arabera". 

Prozesuaren askatasuna izan 
zen Carmelo Muñoz gehien ha-
rritu zuena: "Denak balio du". 
Espero ez zuen tokietara eraman 
du bide honek Muñozen pertso-
naia: "Ez nago testuarekin lan 
egitera ohituta, clown munduan 
aritu izan naiz nagusiki; ordea, 
oraingoan, testu gehien duena 
naiz. Hori gertatu da inprobisa-
tzen ari naizenean burura dator-
kidana botatzen dudalako. Gra-
zia egitera ohitua nago, eta hemen 
kontrakoa da, dramatikoagoa". 

Iñaki Mata antzuolarrak ere 
deseraikitze ariketa egin behar 
izan du: "Aspaldidanik nabil 
antzerki munduan, eta zailena 
izan da horren ondorioz nituen 
hainbat aurreiritzi baztertzea. 
"Hutsunea bilatzea eta hutsetik 
hastea izan da nire lana", dio.

Alberto Iñurrieta, berriz,  orain 
arte ez da aktore lanetan ibili. 
Berarentzat, gogorrena "agerto-
kira atera beharra" izan da. "Bai-
na talde-lan polita izan da, oso 
prozesu eraikitzailea", dio. 

ikuslearen pertzepzioa
"Zerbait berria eta guztiz origi-
nala da, eta ikusleak ere hala 
jasoko du", dio zuzendariak, jen-
dea antzezlanera gonbidatuta.

Maiatzaren 6an, antzezlanaren 
ostean, foro bat egingo dute, "ba-
koitzaren begirada eta esperien-
tzia denon artean konpartitzeko", 
Mataren esanetan:  "Elkartruke 
hori garrantzitsua da hizkuntza 
berri honi buruz gehiago ikas-
teko. Sarri gertatzen da emanal-
dia ikusi ostean batek ez dakie-
la zer pentsatu ikusi duen ho-
rretaz. Entzuteko gogoa egoten 
da, eta, osteko solas horretan, 
sarri, zentzua hartzen diogu 
ikusi dugun horri", gaineratu 
du Iñurrietak. 

antzerki taldea osatzen duten kideak: Carmelo Muñoz, lidice abreu, Iñaki Mata, Marisol abreu eta alberto Iñurrieta. M.T.

Antzerki Ezezaguna 
ezagutzeko ordua 
carlos de petre dramaturgoak Venezuelan sortutako metodologia berezi batekin 
landutako antzezlana estreinatuko dute maiatzaren 6an torresoroan: Agian argian. 
bost kideko lantaldeak hiru urte baino gehiago jardun du obra lantzen

Hiru gizon elkarrekin dira 
bidean, eta bideari aurre 
egiteko orduan, 
zailtasunean eta 
itxaropenean, konplize 
bihurtu dira. Aldizka, lagun 
egiten dien argi bat ere 
sumatzen da, eta berarekin 
ordena berria dakar argiak.

Hori da maiatzaren 6an 
Torresoroan estreinatuko 
duten Agian argian 
antzezlanaren sinopsia.

iñaki Matak azaldu 
duenez, "esperantzarako 
leiho bat zabaltzen da 
Agian izenarekin". ohiko 
antzezlan bat izango ez 
denez, ildo bakar baten 
partez, ikusleek 
"norberarengan ezezaguna 
den zerbait ikustea" bilatu 
nahi dute. "Misteriora 
irekitzea eta misterio hori 
geureganatzea", alberto 
iñurrietak dioen moduan.

antzezlanaren 
nondik 
norakoak

M.A./M.t. antzuoLa
Marijo Deogracias Horrillo 
(Antzuola, 1973) Nafarroako 
Gobernuaren Hezkuntza De-
partamentuko kabinete-buru 
izendatu du Maria Solana kon-
tseilariak.

Informazio Zientzietan li-
zentziaduna da, EHUn (1996), 
eta Multimedia Komunikazioa 
EHU-EiTB masterra (2013) eta 
Gizarte Komunikazio masterra 
(2014) ditu. Tokiko hedabidee-
tan kazetari zein zuzendari 

lanetan jardundakoa da; bes-
teak beste, Arrasate Press-en 
eta Goienan. Kolaboratzaile 
ere ibili izan da, Argia aste-
karian, ETBn, Euskadi Irra-
tian, Arrosa irrati sarean eta 
Mujeres con Ciencia blogean.

Eusko Legebiltzarrean ahol-
kulari eta komunikazio lane-
tan ere ibili da bi legegintzal-
ditan.

2014tik hona formakuntzako 
ikerlari eta kontratatutako 
ikerlari gisa jardun du EHU-
ren Ikus-entzunezko Sailean.

marijo deogracias, nafarroako 
hezkuntza departamentura
Joan den astean antzuolarra kabinete-buru izendatu du 
kargua hartu berri duen maria solana kontseilariak

Janos Szasz zuzendariaren Koa-
derno handia (A nagy füzet) filma 
emango dute etzi Torresoroan 
(18:30), euskarazko azpitituluekin. 
Denboraldiko azkena izango da, 
eta David Martin Lucenaren esku 
egongo da hitzaurrea. II. Mundu 
Gerran girotuta, helduen mun-
duan bizitzeko "sentimendurik 
ez izaten" ikasten diharduten bi 
anaiaren istorioa da.

'Koaderno handia' 
filmaren emanaldia 
domekan Torresoroan
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eibar S.a.D.

hiru antzuolar, liga txapeldun
eibar futbol taldeko ohorezko mailako neska kadeteak liga txapeldun dira, 
eta talde horretan dihardute hiru antzuolarrek: uxue iparragirrek, jone 
jauregik eta nagore otaduik. argazkia lazkaon ateratakoa da, goierri 
gorri taldearen aurka 0-4 irabazi ostean txapeldun bilakatu zirenekoan. 
zorionak, beraz, lorpen horretan parte hartu duten armagin antzuolarrei!

Maite txintxurreta bErgara
Bihar, zapatua, 20:00etan izango 
dute partidua Josu Larrearen 
mutilek, Touringen aurka, Ore-
retan. Azken jardunaldian, Aste 
Santuko atsedenaldiaren aurre-
tik, Estalan 4-2 irabazi zioten 
Zarautzi, hirugarren dagoen 
taldeari. Horrenbestez, biharko 
norgehiagoka irabaziz gero, Erre-
gional Preferentera igoko da 
Antzuola Kirol Elkartea. 

Lau jardunaldi geratzen diren 
honetan, hiru puntu nahikoa 
dituzte igoera hori lortzeko; izan 
ere, Zarautzek partidu guztiak 
irabazita 37 puntu lor ditzake, 
eta Antzuolak egun 34 ditu, eta 
gol aldea alde. 

Igoera fasean bikain ari dira 
antzuolarrak, eta etxean jokatu 
dituzten norgehiagoka guztiak 
irabazi dituzte; Zarautzen aur-
kakoarekin, zazpi. Iaz denboral-
di bukaera oso desberdina izan 
zen gorriendako, eta, denboral-
di osoan asko sufrituta, maila 
galdu zuten. Oraingo honetan, 
beraz, aukera paregabea dute 

Lehen Erregionala atzean laga 
eta Erregional Preferentera itzul-
tzeko.

Partidu erabakigarria
Aste Santuko oporrak tarteko, bi 
asteko atsedenaldia izan dute, eta 
horrek "deskonektatzeko eta in-
darrak berreskuratzeko" balio 
izan die, eta, zapatura begira, 
"gogotsu" dago taldea. Touringen 
aurka etxeko partidua "nahiko 
erraz" jokatu bazuten ere, hi-
tzordu gogorra aurreikusten du 
Ibai Zabalok, taldeko kapitainak: 
"Zaila izango da, ziur. Etxetik 
kanpo gauzak asko aldatzen dira, 
eta eurek asko jokatuko dute; 
guri gehixeago kostatuko zaigu, 
baina aukerak sortu eta aprobe-
txatuz gero, irabaz dezakegu".

Helburua, lider bukatzea 
Iaz galdutako maila berresku-
ratzeko lehen helburu hori as-
teburu honetan lortuko balute 
ere, gorriak ez dira erlaxatuko, 
eta lehiakortasuna erakutsi nahi 
dute azkenengo hiru jardunal-
dietan ere. Izan ere, sailkapene-
ko lehen bi taldeak igoko badi-
ra ere, Zabalok azaldu duenez, 
denboraldia taldeko lider postuan 
amaitu nahi dute. Gaur-gaurkoz, 
bi puntuko aldea dute bigarren 
den Billabonarekiko: "Alde hori 
mantendu eta, ahal bada, han-
ditu egin nahi dugu, finala jo-
katu ahal izateko".  

Azken hiru jardunaldietan 
antzuolarrek aurkari izango 
dituzten talde guztiak taulan 
erditik behera kokatuta daude.

Igoera faseko beste taldean 
egun Oiartzun da liderra, eta 
bere atzetik Ordizia dago, pun-
tu bat gutxiagorekin. Beraz, 
taldeko lider moduan bukatzea 
lortzen badute, ziurrenik bieta-
ko bat aurkituko dute antzuo-
larrek finalean.

azken jardunaldian zarautzen aurka lortutako garaipena ospatzen, estalan. iManol Soriano

Erregional preferentera 
itzulera esku-eskura
zapatuan oreretan touringen aurka jokatuko duten partidua irabaziz gero, aurtengo 
helburua lortu eta iaz galdutako mailara itzuliko litzateke antzuola kirol Elkarteko 
lehen taldea. igoeraz gain, baina, denboraldia lider bukatu nahi dute gorriek

LAu JArdunALdi 
GErAtzEn dirEn 
honEtAn, hiru 
puntu nAhikoA 
dituztE iGotzEko

Ez lotsatzeko

8 hamarkada bete dira Intxortan faxistak geratu zituztela. 80 
urte, ahalik eta min gehien eragin asmoz, faxistek herritarren 
kontra bonbak jaurti zituztela. Gertatu zena kontatzen hasi 
zirela, ordea, ez dira hainbeste urte. Dezente gutxiago dira. 

Orain gutxi Gernikako bonbardaketa bizi izan zuen biktima 
baten lobak gogoratzen zuen ondo gogoan duela bere amama 
zenak zer nolako beldurrarekin kontatu zien bizi izandakoa 
eta ondotik zabaldu zen isiltasuna, ez kontatzea, gertaera 
ezabatzeko asmoa. Amamarengandik jaso zuen memoria bizia, 
bonbardaketatik bizirik atera zirenengandik testigantza jaso 
duten azkeneko belaunaldia. Joan egin dira gutxika orduko 
umeak; desagertu zuzeneko lekukotzak. Hori dela eta, 
lekukotza jaso dutenen zein gainerakoon ardura da gertatu 
zena errepika ez dadin bermatzea. Horixe gogoan 
errefuxiatuak ere izan dituzte gogoan aurten Gernikan; 
orduko biktimak eta egungoak egoera berbera bizitzen ari 
direlako. Eta ea guk zer egin genuen galdetzen digutenean, ez 
lotsatzeko.

nirE ustEz

mAriJo deogrACiAs

Datorren eguaztenera arte (maia-
tzak 5) eman daiteke izena uda-
leku irekietan. Uztailaren 3tik 
13ra izango dira, eta aurten ere 
azken bost egunetan ahiertarrak 
etorriko dira parte hartzera. 

Udaletxean egin daiteke izen 
ematea, aurrez eskolan banatu-
tako orria eta ordainketa ziur-
tagiria aurkeztuz. On line ere 
egin daiteke, Udalaren webgu-

nean eskuragarri dagoen lotu-
raren bitartez (www.antzuola.
com). Honako bi kontu hauetan 
egin daiteke diru sarrera: Ku-
txabank (2095 -5023-44-1060024477) 
eta Euskadiko Kutxa
(3035-0040-13-0400900009).

Bestalde, udaleku horietan 
begirale jardun nahi dutenek 
ere maiatzaren 5era arte aurkez 
ditzakete eskaerak. Eskaera orria, 
baldintzak eta informazio guztia 
Udalaren webgunean eta udale-
txeko idazkaritzan daude esku-
ragarri.

Maiatzaren 5era arte 
eman daiteke izena 
udalekuetan
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Larraitz zeberio ELgEta
Iazko aurrekontuaren likidazioa 
eginda, 68.998 euroko soberaki-
narekin itxi du 2016a Elgetako 
Udalak. Gotzon Goikoetxea idaz-
kariak argitu du 2016ko likida-
zioan Udalak ez duela gastuaren 
araua betetzen, baina ez betetze 
hori diru zaintzako soberakina 
ez erabiltzearen ondorioz ger-
tatu dela eta, hortaz, ez dela 
horrelakoetan legeak aurreikus-
ten duen plan ekonomiko finan-
tzarioa egin beharrik izango.

Aurreikusitako diru sarreren 
zein gastuen betetze maila %90tik 
gorakoa izan dela azaldu du 
Iraitz Lazkano alkateak, eta esan 
du alde hori gehienbat egiterik 
izan ez diren inbertsioengatik 
izan dela. "Balantzea azken ur-
teetan egon den orekatuena 
izango da", esan du, eta kobra-
gaitz modura izendatutako zen-
bait kopuru kobratzeko eginda-
ko ahaleginak isla izan duela 
likidazioan. "Aurtengo aurre-
kontuan erabili ahal izango dugu 
soberakin hori. Diru laguntzen 
arabera izan daiteke baserrita-
rren batzordeko inbertsioak 
ukitu behar izatea". 

Oposizioko Mikel Larreak ko-
bragaitzen inguruan esan zuen 
portzentaje "nahiko handia" iru-
ditzen zitzaiola. "Ikusita ahale-
gina eginez gero diru-bilketa 
hobetzen dela ahalegin horretan 
jarraitu beharko da", esan zuen.  

goi-tentsioko lerroa 
Astelehenean jaso du Udalak 
Gueñes-Itsaso lerro elektrikoa 
dela-eta aurkeztutako alegazioa-
ren erantzuna. Lazkanoren us-
tez "oso ondo oinarritutako ale-
gazioa da", baina Red Electrica 
de Españak ez du aintzat hartu. 
"Orain uste dut hamabost egu-
neko epea dugula erantzuteko 
eta saiatuko gara berriz ere gure 
zein bidegabeki kaltetuko diren 
hainbat eremuren interesak 
defendatzen zentzu handirik ez 
duen proiektu honen aurrean". 

Alkateak azaldu zuen Udalak 
aurkeztutako alegazioak bi pun-
tu hartzen zituela bereziki kon-
tuan. "Batetik, kontuan hartu 
barik daudela udaletxearenak 
diren hainbat bideren erabilera 
bai eraikuntza lanetarako bai 
etorkizunean dorreetara iriste-
ko. Udaletxea ez da kaltetu mo-
duan agertzen". Egoarbitzako, 
Goimendirako eta Azkonabie-
tarako bideak aipatu zituen. 
"Bestetik plan orokorrean babes 
bereziko eremu bezala agertzen 
diren hainbat gunetan kalteak 
eragingo direla jasotzen da: zuhai-
tzak botako dira —pagoak eta 
haritzak—, eta airetik pasako 
da lerro hori". 

Gu Geu Elgetako Mikel Larrea 
ere harrituta agertu da jasotako 
erantzunarekin. "Mehatxu  tan-
kera hartzen diot lehen para-
grafoari", esan zuen. "Baina 
azken finean pentsatu zitekeen 

erantzun hori etorriko zela ho-
rrelako entitate baten aldetik". 

eztabaida erraustegiaren harira 
Saioko gatazka alkateak oposi-
zioari luzatutako galdera batek 
eragin zuen. "Erraustegiaren 
inguruan hainbat galdera plan-
teatzen genituen mozio baten 
aurka bozkatu zenuten nahiz 
eta galdera horien erantzunik 
ez eduki. Larritzen zaituzte orain 
Gipuzkoa hipotekatu duen kon-
tratu hori ustela izan daitekeen 
enpresa batekin sinatu izana?". 
Oposizioak erantzun zuen egin-
dako lehiaketa publikoan hau-
tagaien gaitasun teknikoak eta 
ekonomikoak baloratuko zirela. 
"Okerkeriak egin badituzte bes-
te edozein bezala epaitegietara 
joan beharko dira", esan zuen 
Eduardo Zubiaurrek. Gaiak lu-
zerako eman zuen eta beste behin 
hondakinen kudeaketaren in-
guruko eztabaidan murgildu 
ziren udal ordezkariak.

eguneko zentroaren esleipena 
Gai zerrendan egon arren maia-
tzeko osoko bilkurarako utzi du 
udalbatzak erabakia. Garantia 
aurkeztea falta dela-eta mahai 
gainean utzi dute gaia asteon.

elgetako udalbatza, martitzenean egindako osoko bilkuran. l.z.

udalak 68.998 euroko 
soberakina 2016an
zertara erabakitzeko badago ere, 2017ko inbertsioetara bideratuko dute diru hori. 
martitzeneko osoko bilkuraren hasieran, bestalde, kanuto ugalde izan zuen gogoan 
alkateak. Elgetako zinegotzia zen eta 1937ko apirilaren 25ean fusilatu zuten

Ez dituztE kontuAn 
hArtu udALAk 
Goi-tEntSioko 
LErroAri EGindAko 
ALEGAzioAk 

kantsatzeke mendi taldeko Ibai etxaniz, Jose Mari Beristain presidentearekin. l.z.

umeendako bi irteera egingo 
ditu mendi taldeak aurten
andastora egingo dute lehenengoa maiatzaren 7an eta 
jakinarazi dute zabalik dutela izena emateko epea

L.z. ELgEta
Egitasmo berria du esku artean 
Kantsatzeke mendi taldeak. Nes-
ka-mutikoendako bi irteera an-
tolatuko dituzte aurten lehen 
aldiz. "Helburua da umeen artean 
ere mendirako afizioa sortzea", 
adierazi du taldeko presidente 
Jose Mari Beristainek. Bigarren 
irteera udazkenean egingo du-
tela adierazi du, urriaren 10ean, 
hain zuzen ere. Irteera horiek 
antolatzeko ardura hartu duen 
Ibai Etxanizek eman ditu azal-
pen gehiago: "Familian egiteko 
irteerak izango dira; izan ere, 
eskatzen dugu umeak arduradun 
batekin etortzeko. Lehena iza-
tera, ez dakigu zenbat lagunek 
emango duten izena, eta, orain-
goz, asmoa da autoetan joatea". 
Gutxienez pare bat mendi gida-
ri izango dira eta taldea 09:00etan 
abiatuko da Elgetatik. Asmoa 
da mendian lasai ibili eta baz-
kaldu ostean itzultzea. "Ez dugu 

adin tarterik ipini. Umeek ipi-
niko dute erritmoa", esan du. 
"Arrazolatik abiatuko gara. Uda-
latx eta Anboto artean dagoen 
tontortxo bat da Andasto eta 
bide izugarri polita da: pagadi 
batzuk pasatzen dira, erromatar 
galtzada eta errekatxo ere ba-
daude...". Etxanizek azaldu du 
Soraluzeko taldeak umeendako 
egiten dituen irteerak hartu 
dituztela oinarri: "Gehienez 600 
bat metroko desnibela eta 7-9 
kilometroko distantzia". Intere-
satuek maiatzaren 4rako eman 
behar dute izena. Prezioa da sei 
euro helduendako eta lau euro 
adingabeendako. 

Helduak kanpezura domekan 
Neguko hilabeteak kenduta, 
hilero antolatzen du irteera bat 
Kantsatzekek. Domekan Ioar 
ingurura joango dira. "Dozena 
bat lagun elkartu ohi gara, batez 
beste", esan du Beristainek.

Eibarko Kezka Dantza Taldeko 
Irati Kortabitarteren eta Olaia 
Gabirondoren gidaritzapean 
eguaztenean egin zuten lehen 
saioa, Spaloian. Aurrerantzean 
eguaztenetan egingo dituzte en-
tseguak: txikien taldeak 18:00etan, 
eta gaztetxoenak 18:45ean. Eus-
kal dantzak ikastearekin batera 
jaietako Herri Eguneko ikuski-
zuna prestatuko dute. 

32 neska-mutiko hasi 
berria den euskal 
dantzen ikastaroan

Iazkoak arrakasta handia izan 
zuen, eta aurten berriz egingo 
dute. Spaloia kafe antzokian 
izango da, maiatzaren 13an, 
10:00etatik 12:00etara eta prezioa 
hamar euro da —ikasleendako 
zortzi euro—. Interesatuek dei-
tu egin behar dute izena ema-
teko: Eneritz 680 68 28 83, Jani-
re 666 71 20 73 edo Maria Luisa 
615 74 68 89.

'Zumba' maratoia 
dago iragarrita 
maiatzaren 13rako
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Larraitz zeberio ELgEta
Intxortako erresistentziaren 80. 
urteurrena ez da Elgetan ohar-
kabean pasa. Proiekzioak, an-
tzezlanak, hitzaldiak, bisita gi-
datuak, memoria taldeen azoka, 
borrokaldien errekreazioa, ome-
naldi ekitaldia eta bazkaria egin 
dituzte apirilaren 20tik 23ra 
bitartean. Frankismoaren zigor-
gabetasunarekin amaitzeko es-
katu dute hainbat erakundek 
eta horrekin batera egia, justizia 
eta erreparazioa aldarrikatu 
dituzte. Frankismoaren krime-
nen aurkako kereilan parte har-
tzeko dei ere egin dute. 

Domekako omenaldi ekitaldian, 
bestalde, gerra sasoian hildako 
elgetarrak izan zituzten gogoan, 
eta horietako 21 izan ziren Egia-
ren Iturria oroigarria jaso zu-
tenak. Noski, senitartekoak 
gerturatu ziren oroigarria jaso-
tzera.

egia osatzeko lanetan aurrera 
Ekitaldi horretan egindako adie-
razpenetan edozein informazio 
edukiz gero emateko dei ere egin 
zuen Intxorta 1937 elkarteko 
Julia Mongek. "Fronte honetan 
erresistenteen bandoan 220 bat 
lagun hil ziren. Ehun inguruk 
lurperatuta jarraitzen dute, eta 
ez dakigu non", esan zuen. Datu 
gehiago eman ditu Iraitz Lazka-
no alkateak. "Erresistenteen 
bandoan egunero kontabilizatzen 
zituzten hildakoak plazan eta 
jasota dago informazio hori. 
Ehun bat hildakorekin hobi bat 
bada nonbait Elgetan", esan du.

Hilerri inguruan lurperatuko 
zituztela da ustea. "Behin pla-
zara ekarrita inguruan lurpe-
ratuko zituzten hildakoak, eta 
pentsatzekoa da hilerri inguruan 
izango zela. Kontua da Elgetako 
hilerritik ere sarri atera izan 
direla hezurrak, apur bat, edo-
nola. Gerta daiteke dena nahas-
tuta egotea, baina Elgetan non-
bait ehun bat hildakorekin hobi 
bat badela seguru".

Frankistek ere bajak izan zi-
tuzten. "Eibarrera jaisten zituz-
ten hildakoen gorpuak eta baja 
guztiak erregistratuta gelditzen 
ziren. Marokoarrekin, ordea, 
bestela egiten ziren gauzak. Hil 
orduko lurperatzen zituzten. 
Pentsatzekoa da Miraballes eta 
Gureixa inguruan beste hobi 
bat egon daitekeela". 

Ez da denbora luzea gizonezko 
batek gerra sasoian hildako bi 
lagunen gorpuzkinen kokapena 
eman duela Udalak zabaldutako 
testigantzen bulegoan. Bergara-
ko lurrak dira gaur egun eta 
kokapena markatuta gelditu da. 
Informazioa Bergarako Udalari 
helarazi zaio, lurpetik ateratze-
ko unearen zain.

Egia osatzen jarraitzeko 
ahaleginean asmo argia
Frankismoaren zigorgabetasuna amaitzeko aldarria egin dute Elgetan. Lau egunez 
askotariko ekitaldiak izan dira, eta herriko 21 biktimaren oroimenez beste 
horrenbeste 'Egiaren iturria' banatu dituzte udalak eta intxorta 1937 kultur elkarteak

Egun osoko irteera antolatu du 
Xalbadorpe elkarteak. Ordizia-
ra eta Donostiara egingo dute 
txangoa. Bazkaria, berriz, Agi-
nagako sagardotegian izango 
dela eman dute aditzera. Inte-
resatuek bihar, zapatua, eman 
behar dute izena. Elkarteko 
kideak Ozkarbi elkartean izan-
go dira 11:00etatik 12:00etara. 
Prezioa 30 euro da.

Erretiratuek irteera 
antolatu dute 
maiatzaren 10erako

"Udaberria iritsi da Haizea ta-
bernara", adierazi du Idigorasek. 
Urteak dira margotzen duela 
eta hainbat erakusketa ipini 
ditu aurretik ere Elgetan. Jaki-
narazi du akuarela bilduma 
duela ikusgai egunotan; izan 
ere, hainbat lan zintzilikatu ditu  
Haizea tabernako hormetan. 
Herritarrak erakusketa ikuste-
ra gonbidatu ditu.

Kontxi Idigorasen 
akuarelak ikusgai 
Haizea tabernan

l.z.

ipuinekin betetako kutxak
astelehenean egin zituen udal liburutegiko arduradunak liburuaren 
nazioarteko egunarekin lotutako ekintza bereziak. Mahaia ipini zuen 
plazan eta horrekin batera Kutxaka izeneko ipuin kontalaritza saioa egin 
zuten beatriz egizabalek eta cesar Marcosek 40 bat neska-mutikoren 
aurrean. Hainbat kutxatan gordetako ipuinak askatu zituzten plazan.

L.z. ELgEta
Mikel Urdangarin Spaloian izan-
go da gaur, barikua. Margolaria 
izeneko disko berria aurkeztuko 
du. Banda formatuan dator orain-
goan zornotzarra. Rafa Rueda, 
Koldo Uriarte, Angel Celada, 
Jon Cañaveras eta Nika Bitchias-
vili ditu bidelagun. Sarrera da 
hamabi euro leihatilan eta be-
deratzi euro aurrez erosita. 

dantzarako saio bereziak 
Domekan, berriz, apirileko He-
rrixa Dantzan saioa egingo dute 
antzokian, 19.00etan. Patxi Mon-

terok gidatuko du eta sarrera 
doan izango da. Horrekin bate-
ra, bi dantza saio berezi iragarri 
ditu Monterok hurrengo hila-
beterako. Gerard Godon soinu-
jole frantziarrarekin egingo dute 
Herrixa Dantzan maiatzaren 
7an. "Hogei urteko ibilbidean 
bederatzi CD argitaratu ditu, 
guztiak ere dantzarako musikaz 
osatuta", esan du Monterok. 
Maiatzaren 21ean, berriz, Kan-
tu eta Dantza Eguna egingo dute 
Elgetan. Bazkaria eta dantzaldia 
iragarri dituzte Jainaga eta Nar-
baiza trikitilariekin.

mikel urdangarin eta herrixa 
dantzan aste bukaeran spaloian
zornotzarrak 'margolaria' diskoa aurkeztuko du gaur 
eta dantzazaleek domekan dute hitzordua monterorekin

aurreskua domekan omendutako biktima elgetarren oroimenez. 

Memoria azoka, domekan, plazan. robert egby hitzaldia egiten, barikuan.

Martxa, domekan, frankismoaren zigorgabetasuna salatzeko. argazkiak: goiena
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oihana Elortza. oñati
Biodibertsitatea da Agenda 21en 
barruan herriko ikastetxeetan 
aurten lantzen ari diren gaia. 
Ez da gai arrotza, ordea. Ikas-
tetxeek badute horren berri eta 
euren curriculumean sartuta 
dute; maila guztietan egiten dute 
lanketa ezberdinen bat gai ho-
rren inguruan. Aurten, baina, 
modu berezian ari dira jorratzen, 
Araziren laguntzarekin.

Duela hamar urte hasi ziren 
Agenda 21 programarekin Oña-
tiko ikastetxeetan. Orain arte 
ura, energia, mugikortasuna, 
hondakinak eta elikadura landu 
dituzte, adibidez. "Oñatin dugun 
biodibertsitatea aztertu beharko 
dute, zein arazo dauden identi-
fikatu eta arazo horiei aurre 
egiteko proposamenak aurkeztu. 
Azkenik, alkatearekin elkartu-
ko dira hobekuntza proposamen 
horiek konpartitzeko", dio eki-
mena koordinatzen ari den Ara-
ziko Nerea Ibañezek.

denak 
Eskolako Agenda 21 garapen 
iraunkorra bultzatzeko helburua 
duen heziketa programa da, 
Ibañezen esanetan, ikasleen ar-
tean ohitura onak bultzatuz: 
"Alde batetik, gai zehatz bat 
lantzen dute oso modu lokalean. 
Hau da, tokiko errealitatea eza-

gutuz. Baliteke gazteek hobeto 
ezagutzea Afrikako animaliak 
Oñatikoak baino. Hortaz, pro-
gramaren helburuen artean ba-
dago bertakoa ondo ezagutzea, 
ezagutzen dena maitatzen baita. 
Beste alde batetik, udal ordez-
kariekin harremanak sendotzen 
dira eta ikasleek ikusten dute 
udaletxea gertuko tokia dela".

Haur Hezkuntzatik hasi eta 
Batxilergorainoko ikasleek har-
tzen dute parte Agenda 21en; 
aurten 1.555 ikaslek. "Irakaslee-
kin ikasturte osoan zehar el-
kartzen gara. Landu beharreko 
material didaktikoa ematen 
diegu, maila bakoitzean lantze-
ko eta gero saioak egiten dituz-
te ikasleekin, herrian dauden 
arazoak identifikatzeko eta haiek 
konpontzeko irtenbideak azter-
tzeko. Herriko zerrenda bate-
ratua sortzen da,  ikastetxe 
bakoitzeko ordezkariek oinarri 
hartuko dutena", dio Nerea 
Ibañezek.   

udal ordezkariei 
Ikastetxe bakoitza ikasturte ha-
sieratik ari da gaia lantzen ikas-
le eta irakasleek elkarrekin 
landutako eta adostutako pro-
posamenak udal ordezkariei 
jakinaraziko dizkiete. Osoko 
bilkuren aretora joango dira 
ikasleak maiatzaren 24an.

herriko biodibertsitatea 
lantzen ari dira ikasleak
Herrian dauden arazoak identifikatzeko eta haiek konpontzeko irtenbideak aztertzeko 
saioak egin dituzte agenda 21 programaren barruan. aste honetan egin dute bilera 
lehentasunak finkatzeko eta udal ordezkariei egin beharreko proposamenak aukeratzeko 

Musika kontzertuek eta karao-
keak emango diete hasiera Ola-
barrietako jaiei gaur, 22:00etan. 
Zapatuan, herri kirolak egongo 
dira 11:30ean eta umeendako 
jolasak 17:00etan. Erromeria eta 
kontzertuak ere egongo dira. 
Astelehenean jokatuko dira pi-
lota txapelketako finalak. Gaue-
tan autobusak egongo dira.   

Musika kontzertuekin 
hasiko dira gaur  
Olabarrietako jaiak

Langileen Egunaren harira, No-
sotras, mujeres del Euskalduna 
dokumentala emango dute da-
torren martitzenean, maiatzak 
2. Araitz Rodriguezek zuzendu-
tako lanak Euskaldunako On-
tzioletako borrokaren memoria 
jasotzen du, emakumeen ikus-
pegiarekin. Zinema aretoan 
izango da, 19:00etan.

'Nosotras, mujeres 
del Euskalduna' lana 
ikusgai martitzenean

Txopekua tiro zelaian, plater 
tiroketa txapelketa jokatuko da 
bihar, Pago-Uso elkarteak anto-
latuta. Modalitatea foso uniber-
tsala izango da, 25 platerera. 
Goizeko saioa 10:30etik 13:00eta-
ra izango da eta arratsaldekoa 
15:30etik 17:30era. Beharrezkoa 
izango da federazioko txartela 
eguneratua izatea.

Plater tiroketa egingo 
dute zapatuan,   
Pago-Usok antolatuta 

Debagoieneko Gurutze Gorriak 
antolatuta, desfibriladorea era-
biltzen ikasteko ikastaroa egin-
go dute maiatzaren 5ean eta 6an. 
Zortzi orduko ikastaroa izango 
da eta titulu ofiziala banatuko 
dute. Matrikularen prezioa 85 
euro da. Izena emateko edo in-
formazioa eskatzeko: altodeba@
cruzroja.es edo 678 40 15 86. 

Desfibriladorea 
erabiltzen ikasteko 
saioak egingo dituzte

Maiatzaren 6an izango da 
1981ekoen afaria Etxeberria ja-
tetxean. Hor sartzen dira 1961eko 
irailaren 1etik 1962ko abendua-
ren 31ra arte jaiotakoak. Izena 
emateko bideak, hauek: 688 80 
73 49 (Kepa Urteaga), 647 24 75 
98 (Ernesto Kortabarria) edo 645 
73 24 12 (Jabi Agirre). Meza eta 
poteoa izango dituzte aurretik.

1981ekoen kintadako 
afaria maiatzaren 6an 
egingo dute

ikastetxeetan nola ari diren jorratzen

arantzazu lete. 

Elkar hezi
"ikastetxean dauden zuhaitzen 
eta zuhaixken inbentarioa egin 
dugu eta haietan txorientzat 
habiak ipintzea erabaki dugu. 
gabonetako azoka iragartzeko 
kartelak biodibertsitatearen 
gaiarekin lotura zuzena izan 
zuen: aztarna ekologiko 
kontzeptua islatuz, bi oin 
irudikatu genituen eta azoka 
horretan oñatiko naturzaliak 
boluntariotza taldea gonbidatu 
genuen eta bertan parte hartu 
zuten informazioa ematen. 
natur eskolako erakusketa 
ikasle gehienek ikusi dute eta 
hainbatek Las 4 estaciones 
dokumentala ere bai. natur 
eskolara ere joan gara eta 
arazik maila bakoitzerako 
prestatutako fitxak ere landu 
ditugu".

lierni axpe. 

txantxiku ikastola
"aurten biodibertsitatea 
oinarri hartuta gure ikastolaren 
diagnostikoa egin dugu eta 
ikastola berdeagoa izateko 
konpromisoak hartuko ditugu. 
gurasoen parte hartzea ere 
bide beretik doa. ikastolarako 
jasangarritasun ikuspegia 
duten jarduera bereziak 
antolatzen dituzte. ikastolarako 
egiten diren ekintzez gain, 
udalera begira dagoen 
proiektua gauzatzen dugu 
urtero. ikastolan, gelaz gela, 
biodibertsitateari buruzko 
unitate Didaktikoa lantzen 
gabiltza. orain artekoan oso 
gustura dabiltza ikasleak gai 
honekin; bereziki, espezie 
berriak ezagutuz eta 
ekosistema ezberdinak 
bisitatuz".

J. zubillaga eta a. Beloki.

urgain
"eskolan eta inguruan dauden 
zuhaitzen izenak ikasi eta 
txartelak jarri ditugu, adibidez. 
basoetako animaliak ezagutu 
ditugu; baita inguruko espezie 
inbaditzaileak ere. emakumeen 
eguna eta bioaniztasuna lotze 
aldera, Wangari y los árboles 
de la paz bideoa ikusi genuen.  
ikastetxean eta inguruan 
txori-habiak eta janlekuak 
jartzea da aurreikusten ditugun 
beste ekintza batzuk; baita 
hegaztien eta animalien 
argazki bidezko inbentarioa 
egitea, besteak beste. 
araztegira, ollerietara, 
zumaiako flyschera, gesaltzara 
eta lemoizera egin diren 
irteeretan parte hartu dute 
ikasleek, baita natur eskolako 
ekintzetan ere".

Ia 2.000k ikusi zuten natur eskolaren Okilak eta biodibertsitatea erakusketa. naTur eSk.
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o. E. oñati
Eguenean –21:00–, maiatzak 4, 
estreinatuko da Goiena telebis-
tan Ikustenda egitasmoaren 
lehenengo saioa. Saioa sarean 
ere badago lehenagotik –biga-
rrena ere bai–. Izan ere, hori 
izango da jarduteko modua: au-
rrena www.ikustenda.eus-en ja-
rri, eta gero Goienan eman.
zer dela-eta erabaki duzu zeure 
proiektu bat martxan jartzea, eta 
zer ikusi ahalko dugu bertan? 
Askotariko lanak egin ditut Goie-
nan; gehien bete nautenak en-
tretenimendurako saioak izan 

dira, telebistakoak: Ekogune, 
Pedalka... Jendeari ere gustatu 
zaizkiola sumatu izan dut. Ha-
lakoak egiteko nahi beste auke-
ra ez –baliabideak ere mugatuak 
direlako–, eta bide berri batean 
saiatzea pentsatu dut. 20. Korri-
karen aitzakian eta Debagoie-
neko hiru euskaltzalerekin egin-
dako saioak dira aurrenekoak. 
Patxi Goikolea arrasatearra –ber-
tso eskolen sortzaile–, Xabier 
Ugarte oñatiarra –gitarra-jotzai-
lea, besteak beste– eta Anaje 
Narbaiza bergararra –Elayko 
langilea– dira, eta euren ibilbi-

dearen edo lanen errepasoa ager-
tuko da saioetan. Bakoitzak du 
bere esparrua, baina denek dute 
lotura berezia euskararekin. 
Aurreneko saioan, zehazki, An-
tzuolako Elay enpresako langi-
leak eta lana bera euskaldun-
tzera bidean egindako ahalegina 

izango da hizpidea, horretan 
zeresana izan zuen Anaje Nar-
baizarekin. 80ko hamarkadan 
hasi ziren Elayn hizkuntzareki-
ko ardura erakusten, eta 90ekoan 
jarri zuten martxan Euskal He-
rrian aitzindari izan zen Eus-
kara Plana. Gerora etorri dira 
beste hainbat eta hainbat en-
presa, baita Antzuolako beste 
bi nagusiak ere, Erreka eta Goiz-
per, eta hirurak lagungarri dira 
euskarak herrian, gaur egun, 
duen osasun onean. Enpresa 
haietako ordezkariak eta Beñar-
do Kortabarria alkatea ere azal-
duko dira saioan.
eta hauen ondotik? 
Askotariko pertsonak, gaiak... 
nahi nituzke saioetan jaso, De-
bagoieneko jendea eta kontuak... 
Martxan diren hurrengo saioak 
bizitza erdi kirolari eskaini dio-
ten hiru laguni buruzkoak dira: 

Reyes Azkoitia, Xabier Infante 
Artza eta Josu Larreategi. Ge-
rora, nahi nuke Pedalka-ren 
gisako saioren bat ere egin.
eta baliabideak? ekonomikoak, 
esan nahi dut.
Nere buruari gustukoen dudan 
hori egiteko aukera bat eman 
eta, horrez gain, neure ekarpe-
na egin nahian hasi dut bide 
hau, baina argi dago proiektuak 
bideragarri izan behar duela, 
gerora izango bada. Bailarako 
merkatariei promozio bideoak 
eskaintzen ari naiz; enpresetan 
ere joko dut atea. Debagoieneko 
eta debagoiendarrei buruzko eta 
entretenimendura bideratutako 
euskarazko egitasmo hau lagun-
tzeko ekarpen oro ondo etorriko 
da. Edozertarako, baita kritike-
tarako edo proposamenetarako 
ere, ikustenda@gmail.com da 
kontakturako bidea.

"lehen saioak 20. korrikaren 
aitzakian egindakoak dira"
julen iriondo 'ikustEnda' 
bakarkako egitasmo baten dihardu kazetari oñatiarrak

Julen Iriondo. goiena

Goi karguak eta herritarren heziketa

Ikusi dut Ipar Amerikako buru dan Trump harro asko bere 
herritarrei esaten bere eskuetan dagoela "bonba guztien ama" dena. 
Hori gutxi balitz, baita bota ere Afganistanen, 100 bat lagunen 
heriotza lortuz. Gutxiago ez izateko, Putin errusiar buruak esan du 
bere armategian dutela "bonba guztien aita", eta honek ere 
izugarrizko suntsiketa egiteko gaitasuna duela. Hurbilago, guztiok 
jakin dugu Blesaren eta Ratoren epaiketaren emaitza, diru 
kantitate dezente euren poltsikoetara desbideratzeagatik "txartel 
beltzen" jokoarekin. Epaiak errudun sententziatu ondoren, nola 
izan daiteke Auzitegi Nazionalak espetxetik libre uztea biak? Eta 
zergatik? Euren portaera prozesala erabat zentzuduna izan delako.

Eta nire galdera da, zer ikasten du herriak horrelakoekin? 
Pertsonak hiltzea beharrezkoa dela? Dirua lapurtu arren eta 
fiskoari iruzur egin arren, ondoren epaiketako portaera 
zentzuduna bada, nahiz lapurtutakoa ez itzuli, ez dela ezer 
pasatzen? Bitartean, gure ikastola, eskola eta unibertsitateetan 
maisuak saiatzen ari dira behar dan formazioa ematen. Zenbait 
ordu beharko dira horrelako egoera bat zuzentzeko?

nirE ustEz

Jose luis mAdinAgoitiA

Negozio bat ireki edo lan irtee-
ra berriak bilatzen dituztenek 
euren proiektuak abian jartzeko 
laguntza izan dezaten, Udalak 
aholkularitza zerbitzu eragin-
korra eskaintzea proposatu du 
EAJko udal taldeak. Adituen 
gaitasun eta eskarmentuaz ba-
liatu eta ekintzailetza sustatze-
ko mentoring programak abian 
jartzea ere planteatzen du EAJ-

ko udal taldeak. Horrez gain,  
jarduera ekintzaileak sustatu 
eta sendotzeko eta horiei jarrai-
pena emateko, adituen presta-
kuntzaz eta eskarmentuaz –MUko 
Enpresagintza Fakultatea...– ba-
liatu nahi du Oñatiko EAJren 
udal taldeak. Bestalde, langabeak 
lan munduan txertatzeko for-
mazio ikastaroak antolatzeko 
eskaera egin dio EAJk Udal Go-
bernuari: “Gure helburu nagu-
sia da ekonomia eta tokiko en-
plegua bultzatzea udalerriko 
enpleagarritasuna hobetzeko”.

Ekintzaileei 
laguntzeko zerbitzua 
eskatu du EAJk

oihana Elortza oñati
Udalarekin batera, ikastetxee-
tara oinez, bizikletan, patinetan 
edo patinetean joateko bideak 
landu dituzte herriko ikastetxeek 
azken ikasturteetan eta horrek 
duen garrantzia eta onura be-
rresten duen bideoa aurkeztu 
dute aste honetan. 

Irakasleek, gurasoek, ikasleek 
zein udal ordezkariek, guztiek 
arrazoi bat baino gehiago eman 
dituzte horrekin jarraitzeko, 
"herri atseginago baten alde". 
"Konturatu gara umeak biziago, 
aktiboago, datozela. Ingurume-
na zaintzeko modua ere bada, 
gainera", dio Maite Aiastuik 
herriko irakasleen izenean. Lier-
ni Axpe izan da gurasoen ordez-
karia: "Gu ere horrela joaten 
ginen ikastolara, baita eskolatik 
etxera ere. Bizipen haiek egun-
go haurrek ere izatea gurako 
genuke". Ikasleen izenean Aiert 
Alberdik hitz egin zuen bideoa-
ren aurkezpenean: "Taldean, 
lagunekin joaten gara eskolara 

eta oso ondo pasatzen dugu el-
karrekin. Gainera, kutsadura 
gutxiago sortzen dugu". 

Mapa 
Ikasleen laguntzarekin herriko 
gune batetik bestera zer distan-

tzia dagoen neurtu dute, metro-
tan eta minutuetan, eta kolore-
tako mapa batean jaso. "Hor 
ikusten da distantziak ez direla 
handiak. Denbora gutxian hel 
zaitezke herriko edozein puntu-
tara", esan du Nerea Zubiak.

eguazten iluntzean egin zuten aurkezpena udaletxean. o.e.

herrian oinez ibiltzearen 
onurak azalarazi dituzte
'bagabiltz' proiektuaren barruan, eskolarako joan-etorria oinez, patinetean edo 
bizikletan egitea ona dela arrazoitzeko argudioak ematen dituen bideoa landu dute 
ikastetxeek eta udalak. Herriko puntuak lotzen dituen mapa ere atera dute
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iManol Soriano

herriko Futbol txapelketa
Herriko futbol Txapelketako finalak jokatu ziren zapatuan. batetik, kopa 
erdiestera bidean, Shatoken Moüra eta kili-kolo taldeak lehiatu ziren; 4-0 
irabazi zuen kili-kolok. bestetik, ligako finala ere jokatu zen; albok eta 
kalañatasaray ziren finalistak. 2-2 amaitu zen partidua, eta penaltietan 
erabaki behar izan zuten txapelketa. azkenean, albokek irabazi zuen.

Kirol instalazioen diagnosia 
egiten eta etorkizuneko beharrak 
planifikatzen dihardu Udalak; 
betiere, testuinguru ekonomikoa 
aintzat harturik. 

Gaia herritarrekin batera lan-
du guran, talde eragilea sortu 
dute; herritarrek eta eragileek 
osatzen dute taldea. Egun dagoen 
kirol azpiegituraren eta etorki-
zun laburrean beharko denaren 
diagnosia egiten dihardute uneo-
tan kideek. 

Lan horretan, panel informa-
tiboak eta proposamenak jaso-
tzeko harrera-gunea jarri dute 
kiroldegian; herritarrek gaur 
arte helaraz ditzakete proposa-
menak.

Kirol instalazioen 
plangintza egiten ari 
da Oñatiko Udala

Partidu erabakigarria jokatuko 
du saskibaloi saileko lehen tal-
deak zapatuan, 18:00etan. Salle-
ko Renault Autonervion talde 
bizkaitarra izango du aurkari; 
sailkapenean berdinduta daude 
bi taldeak, zazpi garaipenekin.

Galtzen duenarentzat izango 
da hamabigarren postua –14 
talde daude txapelketan–; eta 
litekeena da denboraldia hama-
bigarren postuan amaitzen duen 
taldeak maila galtzea.

Gainera, oñatiarrek etxean 
jokatuko duten azken partidua 
izango da zapatukoa, hurrengo 
astean amaituko baitute txapel-
keta, Barakaldon; Paules Skoda 
taldearen aurka lehiatuko dira.

Partidu erabakigarria 
saskibaloiko lehen 
taldearentzat

iker oñate oñati
Lehen Maila Nazionalerako igoe-
ra fasean egoteko txartela er-
dietsita –asteburuko bi partiduak 
irabazi eta gero–, Izarraitz Muñoz 
Aloña Mendikoak aurrera begi-
ra jarri dira dagoeneko. Burgos 
izango dute hurrengo geltoki  
–aste barruan aditzera eman 
dutenez–. Bertan jokatuko dute 
igoera fasea, maiatzaren 12 eta 
14 bitartean. 

Asteburukoa atzean utzita, 
Burgosko norgehiagokei begira 
jarri da taldea, helburu garbi 
batekin. "Fasean egon ahal iza-
tea saria da guretzat. Beraz, 
gozatzera joango gara", esan du 
Aitor Aranburuk, Izarraitz Muño-
zeko entrenatzaileak.  

sei multzotan banatuta
Guztira, sei multzotan banatu 
dituzte igoera faserako sailkatu 
diren taldeak; lau talde daude 
horietako bakoitzean. Multzo 
bakoitzeko lehenengo taldeez 
gain, bigarren postua erdietsi 
dutenen artean emaitza onenak 

lortzen dituzten hiru taldeak 
ere mailaz igoko dira.

Hirugarren multzoan dira oña-
tiarrak; UBU San Pablo Inmo-
biliaria burgostarrak, BM Ma-
ristas iruindarrak eta Iplacea 
madrildarrak izango dituzte 
aurkari. 

atzera begira, asteburu borobila 
Asteburuan Oñatin bizi izanda-
ko esperientziari dagokionez, 
Aranburu pozik dago jokalarien 
errendimenduarekin: "Jokatze-
ko gogo handia erakutsi zuten; 
agerian geratu zen fasean esku 
hartzeko duten ilusioa. Oso ondo 
kudeatu zituzten nerbioak". 

Oñatiarrek norgehiagoka se-
rioak jokatu zituzten: gogor jar-
dun zuten defentsan, eta erasoan, 

berriz, eroso, talde-lanari esker, 
batez ere. Horrek, nola ez, era-
gina izan zuen asteburuko emai-
tzetan. Zapatuan 29-22 irabazi 
zioten Urduliz Eskubaloia tal-
deari; eta domekako finalean, 
bestalde, 34-24 gailendu zitzaiz-
kien arrasatearrei. 

Zaleek, berriz, gogoz jardun 
zuten; bete egin zuten kirolde-
gia, eta gozatu ederra hartu 
zuten taldearen garaipenekin. 
Hori islatzen zuen, behintzat, 
harmailetan sorturiko giroak. 
Haien laguntza eskertu du Aran-
buruk. "Ikaragarria izan zen 
Zubikoan sorturiko giroa. Hun-
kigarria da harmailak horrela 
ikustea. Ezin daiteke hitzez 
azaldu", adierazi du.

bigarren taldea, mailaz igota
Muñoz Izarraitz Aloña Mendik, 
bigarren taldeak, igoera erdietsi 
zuen, liga irabazita; Gipuzkoako 
Lehen Lurraldeko Txapelketan 
jardungo dute hurrengo denbo-
raldian. Martxoaren 5ean ziur-
tatu zuten igoera.

oñatiarrak garaipena ospatzen, Ford Mugarriren aurka jokatu ostean. araTz loSaDa

Burgosen jokatuko dute 
oñatiarrek igoera fasea
igoera fasean jarduteko txartela Ford mugarri arrasateren kontrako finalean 
eskuratu ostean (34-24), izarraitz muñoz aloña mendikoek hiru aste dituzte 
burgosen jokatuko duten fasea ondo prestatzeko

SEi MuLtzotAn 
BAnAtuko dituztE 
MAiLAz iGotzEko 
AhALEGinEAn 
dihArdutEn tALdEAk
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Arantzazuko Adiskideak elkar-
teak eta Arantzazu Gaur Fun-
dazioak, Donostiako Santa Ma-
riako basilikarekin elkarlanean, 
erakusketa eskainiko dute ba-
silikan bertan. Xavier Alvarez 
de Eulate frantziskotarraren 
zenbait lan jarri dituzte ikusgai; 
apirilaren 25ean ireki zuten era-
kusketa, eta interesa duenak 
uztailaren 25era arte izango du 

frantziskotarraren obrak ikus-
teko aukera. 

Donostiako Santa Mariako 
basilikako erakusketak Alvarez 
de Eulatek bere ibilbide artisti-
koan landuriko Paisaia seriaren 
baitako hainbat lan eskaintzen 
ditu. Irekiera egunean egin zu-
ten aurkezpen prentsaurrekoa, 
Donostian.

Alvarez de Eulatek lotura es-
tua zuen Oñatirekin, hainbaten 
artean, berak eginikoa baita 
Arantzazuko basilikako beirate 
koloretsua. 

Xavier Alvarez de 
Eulateren obrak, 
Donostian ikusgai

Sotorock musika festibala anto-
latu du Antixena gaztetxeak 
zapaturako, apirilaren 29rako; 
21:00etan hasiko da emanaldia, 
eraikineko sotoan.

Utopia, Nos La Suda eta Zuen 
Azkena talde oñatiarrek jardun-
go dute agertoki gainean. Hain 
zuzen, Utopiaren lehen kontzer-
tua izango da zapatukoa. 

Bestetik, sei urtez geldi egon 
ostean, oholtzara itzuliko da Nos 
La Suda. "Hainbat urtez geldi 
egon ostean, kontzertu berezia 
eskaini gura genuen", azaldu 
dute Nos La Sudako taldekideek. 

Ohiko formatutik ihesi, herri-
ko jaietan eskaini ohi den ka-
llejerua festibalaren antzeko 
izan gura du Sotorock-ek. Hala, 
lehen aldiz, eraikineko sotoa 
erabiliko dute kontzerturako; 
eta, horretarako, espazioa ego-
kitzen jardun dute orain arte.

Sotorock egingo dute 
zapatuan Antixena 
gaztetxean

musikal berriarekin dator 
ganbara txiki Abesbatza
'pinotxo, hariekin lotu gabe' musikala estreinatuko du 
ganbara txikik ekainaren 16 eta 17 bitartean

i.o. oñati
Guztira, hiru emanaldi eskaini-
ko dituzte Ganbara Txikiko ki-
deek. Kiroldegiko pilotalekuan 
finkatu dituzte hitzorduak.

Egubakoitzean, ekainaren 
16ean, eskainiko dute lehen saioa, 
18:30ean. Zapatuan, bestalde, bi 
emanaldi izango dira: 11:30ean 
eta 18:30ean.

Musikalean esku hartuko du-
tenek irailaz geroztik dihardute 
ikuskizunaren prestakuntzan 
murgildurik. Ganbara Txikiko 
30 kidez gain, Ganbara Txiki-
txoko hamar haurrek eta Gan-
bara Abesbatzako hiru partaidek 
jardungo dute agertoki gainean. 
Aitor Biainek zuzendu du ikus-
kizuna.

Interesa duenak eskuragarri 
ditu sarrerak; Txokolateixan 
eta Sacatuentrada webgunean 
jarri dituzte salgai. Maiatzaren 

31ra bitartean, sarrera 12 euro-
tan eskura daiteke. Hortik au-
rrera, 15 eurora igoko dute 
prezioa. Guztira, 1.425 sarrera 
jarri dituzte salgai; hau da, 475 
saio bakoitzerako.

Ganbara Txikik badu aurre-
karirik musikalen alorrean:  
Altxorraren Uhartea lana aur-
keztu zuten 2014ko urtarrilean. 
Oraingo ikuskizunarekin, bide 
beretik jarraitzea da asmoa. 
Alegia, Oñatin aurkeztu ostean, 
beste herri batzuetan jardutea.

disko grabaketa
Ganbara Txikiko kideek apiri-
laren 20an eta 21ean grabatu 
zituzten musikaleko abestiak; 
Eltzian izan zituzten grabaketa 
saioak. Hala, hogeita bat abesti 
biltzen dituen diskoa prest izan-
go dute musikala aurkezten du-
tenerako; salgai jarriko dute. 

iker oñate oñati
Ilunpetan argazki taldeak bi 
urtean behin eskaintzen duen 
egitasmoa da ARGI festibala. 
Hilabete osoko egitaraua anto-
latzen dute, herritarrek argaz-
kigintza garaikideaz gozatzeko 
aukera izan dezaten. 

Horretarako, herriko txoko 
ezberdinak baliatzen ditu festi-
balak. Aurten, besteak beste, 
Arantzazuko Gandiaga Topagu-
nea, kultur etxea, Santcti Espi-
ritu  unibertsitatea, Antixena 
gaztetxea eta herriko zenbait 
komertzio erabiliko dituzte an-
tolatzaileek. "Kalera atera gura 
dugu argazkilaritza, herritarrek 
disziplina ezberdinak ezagutu 
ditzaten", azaldu du Itziar Bas-
tarrikak, Ilunpetan argazki tal-
deko kide eta ARGI festibalaren 
antolatzaileak.

alberdi, ilunpetan, elortza...
Hainbat lagunek esku hartu 
dute egitarauan. Esaterako, he-
rrian bizi den Bernat Alberdi 
bilbotarrak Oñatiarrak erakus-

keta eskainiko du Antixeneko 
parkean eta gaztetxean. Maia-
tzaren 1etik 14ra egongo dira 
ikusgai haren argazkiak. 

Erakusketaren bidez, herrian 
bizi diren atzerritarrak ikusa-
raziko ditu Alberdik; hamabost 
erretratu eskainiko ditu horre-
tarako. Horietako lau parkean 
egongo dira ikusgai eta gaine-
rakoak, gaztetxean.

Bestetik, aipatzekoa da Ilun-
petan argazki taldeko kideek 
Sancti Espiritu unibertsitatean 
eskainiko duten erakusketa. 
Artxiboan eskuraturiko antzi-
nako irudiak eta horiek oinarri 
harturik azken urteetan atera-
tako argazkiak erabiliko dituz-
te. "Oñatik azken urteetan jasan 
duen bilakaera ikusarazi gura 

dugu; asmo horrekin hautatu 
ditugu argazkiak", esan du Bas-
tarrikak.

Erakusketa horretatik abiatu-
ta, gainera, bisita gidatua eskai-
niko du  Jerardo Elortzak, maia-
tzaren 6an. 11:00etan hasiko da 
hori.

Bestetik, erakusketez gainera,  
bestelako ekintzak ere eskain-
tzen ditu egitarauak: zinekluba, 
Photobook Club saioa eta Light-
painting tailerra, besteak beste.

argi arantzazu, lehenengoz
ARGI festibalak eta Arantzazu 
Gaur fundazioak, elkarlanean, 
ARGI Arantzazu egitasmoa an-
tolatu zuten otsail eta martxo 
bitartean; gaur hasiko den fes-
tibalak irauten duen bitartean 
Gandiaga Topagunean ikusgai 
egongo den argazkia  aukeratzea 
zen asmoa. 

Epaileek martxoaren 31n eman 
zuten euren erabakia aditzera: 
Patricia Bofill Bartzelonako ar-
gazkilariaren Más allá de la 
forma lana hobetsi zuten.

aurreko edizioko erakusketa herriko plazan. ilunpeTan argazki TalDea

Martxan dago ArGi 
festibala, gaur hasita
argi argazki festibalak hirugarren edizioari ekin dio gaur, hilak 28; maiatzaren 28ra 
arteko egitaraua prestatu dute. argazkigintza garaikidea herritarren esku jartzea du 
helburu egitasmoak, eta, hala, era guztietako ekintzak antolatu dituzte

hErriAn Bizi dirEn 
AtzErritArrAk 
ikuSArAziko ditu 
BErnAt ALBErdi 
BiLBotArrAk
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Xabier urzelai arrasatE
Eibar Futbol Taldeak etorkizuna 
bermatzeko dituen asmoak ez 
dira berriak. Taldea Lehenengo 
Mailan izanda, egungo zuzenda-
ritzak –Amaia Gorostiza buru– 
garbi du aurrera egin gura ba-
dute plan estrategikoan jasota 
duten Kirol Hiria proiektua gau-
zatu behar dutela, ezinbestekoa 
dela. Horretarako, baina, 40.000 
metro koadro inguru behar di-
tuzte –Agorrosingo instalazioak 
zazpi bider– eta lursail horietan, 
besteak beste, belar naturaleko 
bi zelai eta belar artifizialeko 
beste bi zelai egin gura dituzte, 
gainontzeko kirol ekipazioarekin 
batera. 

Ekainean hauteskundeak izan-
go dituzte, eta badirudi hauta-
gaitzak bat datozela Kirol Hiria 
proiektuak duen lehentasunean; 
bai, behintzat, Amaia Gorostiza-
ren eta German Albistegiren 
hautagaitzak. 

Ezberdintasunak, baina, Kirol 
Hiriaren kokalekuan datoz. Ei-
barrek duen orografiagatik Go-

rostizak zail ikusten du herrian 
bertan egin ahal izatea, eta bes-
teak beste, Bergara eta Elgeta jo 
ditu begiz. Eta, Albistegik garbi 
du kirol instalazio horiek Eiba-
rren egon behar dutela.

ibarreko alkateekin berbetan 
Hori horrela, GOIENA Bergara-
ko eta Elgetako alkateekin jarri 
da harremanetan. "Aurreko agin-
taldian egin ziren gestio batzuk 
Eibarko taldearekin. Ibili ziren 
plano gainean lanean, baina gero 
gaia geldi egon da hiru bat urtez 
edo", adierazi du Elgetako alka-
te Iraitz Lazkanok. "Orain hila-
bete batzuk etorri ziren berriz 
galdetzen ea zein aukera egon 
daitekeen proiektua Elgetan egi-
teko, eta hainbat aukera zituzte-

la esku artean. Baina hartu-eman 
bakarra izan dugu guk Eibarko 
ordezkariekin. Udal arkitektore-
kin egon gara ea ze aukera egon 
daitekeen ikusteko, baina hortik 
eta egunotan komunikabideetan 
agertu direnetara… Irakurri du-
gunez proiektua eginda daukate. 
Gu prest gaude alternatiba horiek 
zeintzuk diren entzuteko. Une 
honetan nik ez daukat alternati-
barik 40.000 metro karratuko 
lautada bat egiteko Elgetan. Bai-
na ondo ikusiko genuke, arau 
subsidiarioak aldatuz gero, in-
dustrialdean degradatuta dauden 
zonak erosten baldin badituzte, 
eta Forjas botata, hor bi futbol 
zelai egiten badituzte".

Bergararen kasuan, badirudi 
Eibarrek Larramendi industrial-
dea duela begiz jota, 300.000 me-
tro koadro daude bertan, baina 
Bergarako alkateak gogorarazi 
du hori Sprirena dela. Berez lur 
industriala dela, eta, berriro lu-
rrak kalifikatzekotan, jabeek 
Udalari baimena eskatu beharko 
lioketela.   

Iaz realaren kontra eibarrek jokatutako partiduko irudia; ikusteko dago zer gertatuko den atxabalpeko berdeguneekin. goiena

Eibarrek ibarrari bota dio 
begia kirol hiria egiteko
 FuTBola  Eibarko taldearen etorkizuna bermatzeko estrategikotzat jotzen dute kirol 
instalazio berriak egitea. Horretarako, baina, 40.000 metro koadroko lursaila behar 
dute, eta Eibarren ez dute aukera askorik; Elgeta eta bergara dituzte aukeren artean 

ELGEtAko 
udALArEkin ASpALdi 
hASi zEn EiBAr 
hArtu-EMAnEtAn, 
EzEr zEhAztu BArik

arrasateko jokalaria 17 zenbakiarekin, selekzioarekin. oinTxe!

irene murua kategoriaz igo dute 
espainiako selekzioan
 SaSkIBaloIa  muko jokalariak kadeteekin hasi zuen 
txapelketa, eta gazte mailara igo zuten segidan

X.u. arrasatE
Arrasateko Mondragon Uniber-
tsitateko lehenengo mailako 
kadetea da Irene Murua, eta 
Aste Santuan Espainiako Se-
lekzioarekin jardun du Zarago-
zan jokatutako txapelketan –
MHL Torneoa–. Bitxiena da 
txapelketa kadete mailakoekin 
jokatzen hasi zela –kategoria 
hori dagokio adinez–, eta segi-
dan mailaz igo zutela, hau da, 
gazte mailakoekin jokatzen 
amaitu zuela txapelketa. Eta, 
Elena Lahoz hautatzailearen 
aginduetara, hor ere Arrasate-
koa ondo moldatu da.

Finala irabazi, gainera 
Espainiako selekzioak irabazi 
egin zuen torneoa, finalean 51-45 
gailendu zen eta. Eta Arrasate-
ko jokalariak izan zuen zeresa-
na garaipen horretan, 11 puntu 
saskiratu zituen eta. "Irene oso 
ondo ibili da eta txapelketan 
gora egin du", jakinarazi dute 
Ointxeko ordezkariek.

ACBko taldeetako harrobian 
diharduten jokalariz osatutako 
selekzioa izan zen Espainiakoa, 
eta tartean bi euskaldun baino 
ez ziren egon hautatuta: Arra-
sateko Irene Murua eta Gerni-
kako June Zubiaga.

Martitzenean hasi zuten Berga-
ra Hiria txapelketa, promes eta 
senior mailetako kategorietan, 
baina lehenengo jardunaldiak 
ez zituen aparteko norgehiago-
kak utzi.

Promes mailan Alberdik eta 
Aizpuruk 22-4 irabazi zieten 
Etxeberriari eta Ibarlozari. Nor-
gehiagoka motza izan zen, ira-
bazleek txukun jokatu zuten, 
baina kontrarioek erraztasun 
handiak eman zizkieten. Senio-
rretako partidua hobea izan zen. 
Pradok eta Etchegoinek 22-13 
hartu zituzten mendean Peru 
Labaka eta Sarasa. Irabazleak 
txukun ibili ziren, eta, batez ere, 
Etchegoinek eskuin eskuan duen 
indarra erakutsi zuen. 

 PIloTa  Bergara Hiria 
torneoa hasi dute, 
ekainaren 5era arte

Euskadi Basque Country Mu-
riasko babesle izateko kanpaina 
jarri dute abian; izan ere, dato-
rren urtean maila bat gorago 
egon ahal izateko enpresa pri-
batuen eta erakunde publikoen 
babesarekin batera ezinbestekoa 
izango da babesleen laguntza.

Bada, 18 urtetik beherakoek 
25 euroko kuota ordaindu ahal 
izango dute urtean eta 18 urtetik 
gorakoek, 50 eurokoa. Eta, tru-
kean, babesleek hainbat aban-
taila izango dituzte: kamisetak 
eta ziklisten posterrak opari, 
bizikletako materialaren zozke-
tak egingo dituzte, ziklistekin 
entrenatzeko aukera izango dute, 
lasterketa taldearen auto barru-
tik bizitzeko aukera...  

 zIklISMoa  Muriasko 
babesle izateko 
kanpaina abian
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Xabier urzelai arrasatE
Aretxabaletaren eta Mondraren 
arteko derbi gosez dagoenak 
betekada ederra har dezake as-
teburuan, bi kategoriatan elka-
rren kontra neurtuko dituzte-e-
ta indarrak bi talde horiek. 
Ohorezko Erregionalean aurreal-
dean dabiltza bi taldeak, baina 
azken hilabeteotan UDAk gora-
kada nabarmena egin du, eta, 
zazpi puntura badaude ere, are-
txabaletarrek bigarren postuan 
dagoen Hernani dute begiz jota 
bost jardunaldi hauei begira. 

Mondra, berriz, kategoriara 
igo berria dela kontuan izanda, 
oso urte txukuna egiten dabil, 
baina azken hilabetean txaka-
laldi betean sartu dira, bost par-
tidutatik lau galdu egin dituzte 
eta. Domekako derbian, baina, 
zeresan gutxi izango du bi talde 
horiek non dauden sailkapenean; 
joanekoan, Mojategin, 1-1 egin 
zuten. 

aloñak sei puntura du salbazioa
Oñatiko taldearendako hil edo 
bizikoa izan daiteke domekako 
partidua, azkeneko postuan da-
goen Martuteneren bisita izan-
go du eta. Eta orain arte ligako 
txarrenak izan direnen kontra-
ko hutsegitea barkaezina izango 
litzateke. Azken emaitzak iku-
sita, Oñatiko taldeak ez du amo-

re eman duen itxurarik, asteak 
dira-eta partidurik galdu ez du-
tena. Baina garaipenak behar 
dituzte. Komeni da sei puntura 
dauden Hondarribia edo Beti 
Gazte atzealdekoen borrokan 
sartzea, eta domekakoa izan 

daiteke aldea txikitzen hasteko 
lehen pausoa.

Preferentean ere derbia
Zapatuan, berriz, Erregional 
Preferenteko derbia izango da 
jokoan, eta hor Mondra (34) da 
Aretxabaleta (33) baino puntu 
bat gehiago izanda postu bat 
gorago dagoena, nahiz eta biak 
dabiltzan jaitsiera postuetatik 
urrundu guran. Bi talde horiek 
oraindik egiteke dituzte lo lasai 
egiteko etxerako lanak.

Mondrako neskak lider, kopan
Emakumezkoen Kopari bi jar-
dunaldi geratzen zaizkio, eta 
orain momentuan Mondra da 
lider, 13 puntu batuta –talde 
batzuek jardunaldi bat gutxiago 
jokatu dute–. Zuri-moreek atse-
dena dute, eta laugarren dauden 
Bergarako neskek Eibarren jo-
katuko dute.

azken derbiak erregional Preferentean jokatu dituzte udak eta Mondrak. goiena

Aretxabaletak birritan 
hartuko du Mondra
 FuTBola  bi talde horien artean bina derbi izango dira asteburuan ibarran, bai 
ohorezko Erregionalean eta baita Erregional preferentean ere. benetako finala aloña 
mendik izango du: azken postuan dagoen martuteneren bisita izango du etxean

zAzpi puntuk 
BAnAtzEn dutE udA 
EtA MondrA; 
JoAnEkoAn 1-1 EGin 
zutEn MoJAtEGin

emakumezkoen igoera fasean arizmendik ere mailaz igotzeko 
borrokan jarraitzen du. ligan nagusitasun handia erakutsi ostean, 
igoera fasean, hainbat lesiorengatik, taldearen mailak beherakada 
izan zuen, eta hori igarri egin zen emaitzetan. Hala, promozio 
fasea nahiko ahul hasi zuten, baina azken hiru asteotan 
erreakzionatzeko gaitasuna erakutsi dute, hiru partiduak jarraian 
irabazi dituzte eta; tartean, lider dagoen anaitasunari.   

garaipen horiek taldea berpiztu dute ostera ere, eta 
matematikoki oraindik posible dute mailaz igotzea –laugarren 
daude 10 punturekin–. baina horretarako ezinbestekoa da geratzen 
diren hiru jardunaldietan emaitza positiboak lortzea. lehenengo 
finala domeka eguerdian dute (12:00, ibarra), oreretaren kontra.

arizmendiko neskak ere borrokan

ALoñAk tArtEA 
tXikitu BEhAr diE 
dErriGor BEti 
GAztEri EtA 
hondArriBiAri

arrasateko eta andoaingo pilotariak, 2015eko edizioan. goiena

Arrasatek eta oñatik hartuko 
dute esku herri Artekoan
 PIloTa  maiatzaren 7an hasiko dute txapelketa; bergarak 
ez du ordezkaritzarik izango aurtengo edizioan

X.u. oñatiko
Gertu dago aurtengo Herri Ar-
teko Pilota Txapelketa, Gipuz-
koako kluben artean dagoen 
txapelketa erakargarriena. Ber-
tan parte hartzeko ezinbestekoa 
da kadete mailan, gazte mailan 
eta senior mailan ordezkariak 
izatea, eta Debagoieneko kluben 
artean Arrasatek eta Oñatiko 
Aloña Mendik lortu dute taldeak 
osatzea. Kontrara, aurtengo no-
bedadeetako bat da txapelketa 

irabaztea zer den badakien Ber-
garak ez duela txapelketan or-
dezkaritzarik izango.

donostia eta zestoa kontrario 
Arrasatekoak lehenengo kanpo-
raketa fasean hasiko dira, maia-
tzaren 7an, eta Donostia izango 
dute kontrario. Oñatiarrek, be-
rriz, bigarren kanporaketa fasean 
hasiko dute torneoa, eta Zestoa-
ko pilotariak izango dituzte au-
rrean.

FutBolA

oHorezko erreg.
Aretxabaleta-Mondra
Domeka. 16:30. ibarra.
Aloña Mendi-Martute.
Domeka. 16:30. azkoaga.

erregional pref.
Aretxabaleta-Mondra
zapatua. 17:45. ibarra.
Bergara-Getariako
zapatua. 17:00. agorrosin

leHen erreg. igoera
touring-Antzuola
zapatua. 20:00. errenteri.
usurbil-Bergara
zapatua. 16:00. usurbil.

eMakuMezkoak, igoe.
Arizmendi-touring
Domeka. 12:00. ibarra.

eMakuMezkoak, kopa
Eibar-Bergara
Domeka. 15:30. unbe
Mondra (Atsedena).

Areto FutBolA

euSkaDiko Txapelk.
Elorrioko-Eskoriatza
zapatua. 18:00. elorrio.

udA Aretxa.-ferreres
zapatua. 18:00. ibarra.

gipuzkoako Txapelk.

zaldibi-Mondrate
gaur. 21:15. zaldibia.

Senior eMakuMezk.

Eskoriatza-idiazabal
zapatua. 18:00. eskoriat.

sAskiBAloiA

eba

pas pielagos-Mu
zapatua. 19:00. castañe.

euSkaDiko big. Maila

natra oñati-Salleko
zapatua. 18:00. zubikoa.

gip. Senior Maila

don Jabugo-Mu
zapatua. 20:00. irun.

gip. bigarren Maila

take-Soraluce BkE
zapatua. 14:00. Tolosa.

Senior eMakuMezko.

Eskoriatza (atsedena).

eskuBAloiA

eMakuMezkoen kopa

iturritxo-Elgoibar
zapatua. 16:00. zubikoa.

gizonezkoen kopa

urola-Muñoz izarraitz 
zapatua. 18:00. zumarra.

gipuzkoako Senior. 

Soraluce BkE-ormaizt.
Domeka. 11:30. labegai.

gipuzkoako kopa 

Arrasate-ordizia
zapatua. 16:00. iturripe.

slAlomA

euSkal Herriko Txap.

zapatuan, 10:00etan 
hasita, Bergarako 
frontoian.

ziklismoA

Maila eSkolarrak

Labegaraietan maila 
eskolarretako 
lasterketak.
Maiatzak 1, 11:00.

astEburuko Hitzorduak
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Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Udaberri Musikaldiaren barruan, 
Alberto Urretxo arrasatearrak 
bere proiektu berria aurkeztuko 
du: Soinu magikoak. Sarrerak 
bost eurotan eskura daitezke 
Amaia antzokiko leihatilan eta 
Arrasate.eus atarian.
Puntako musikariez gainera, toti 
Martinez de lezea duzu oraingoan 
bidelagun. zer moduz? 
Totirekin lan egitea amets bat 
zen niretzako; oso gustuko dut 
eta haren lan asko irakurri di-
tut. Iaz, udan, haren etxera joan 
eta elkarrekin ikuskizuna egitea 
proposatu nion. Hasieratik ondo 
ulertu genuen elkar; hark dioen 
moduan, zoratuta gaude biak! 
Izugarria da! Indar handia du 
eta oso konprometitua da. Asko 
ikasi dut harekin.  
Musika eta mitologia batzen dituzue 
ikuskizunean. nolakoa da, baina?    
Bi elementu nagusi ditu oina-
rrian: iaz argitaratu nuen Soi-
nuaren bidaia diskoa, batetik, 
–haren bilakaera dela esango 
nuke–; eta orain dela urte batzuk 
Totik Juan Luis Landarekin 
argitaratu zuen Euskal Herriko 
leiendak liburua, bestetik. Egi-
turari dagokionez, eguzki-lorea-
ri buruzko ipuinak zabalduko 
du saioa, eta ondoren, sei gai 
landuko ditugu: sorginak, dra-
goiak, erraldoiak, jainkosak, 
ipotxak eta laminak. Gai bakoi-
tzari Soinuaren bidaiak diskoko 
kantu bat jarriko diogu eta ha-
ren gainean Totik istorio bat 
kontatuko du euskaraz.
zuzeneko musikarekin lagunduta; 
izan ere, lau musikari izango zare-
te taularen gainean. 
Hala da, bai. Goi mailako mu-
sikari profesionalak guztiak: 
Adriana Grigoras, nire emazteak, 
biola joko du, Irini Gaitanik 
pianoa, eta nik, tronboia. Gon-
bidatu berezi bat izango dugu, 
baina, oraingoan: Maite Itoitz 
harpa-jole eta abeslaria. Eskar-
mentu handiko musikaria da 
hura ere. Totirekin errezital 

asko egin ditu eta haren bitartez 
ezagutu dugu. Plazera izan da!
konbinaketa ezberdinak egiten 
dituzue, beraz? 
Bai; esaterako, ipuin baten kon-
taketan biola bakarrik dago, 
beste baten hainbat musika tres-
naren nahasketa dago... Eta gai 
bakoitza Maite Itoitzek borobil-
du edo bukatuko du, duen ahots 
goxoarekin eta harparekin. Pie-
za batzuk diskokoak dira, baina 
ez guztiak; Totirekin elkarlanean, 
istorio bakoitzarentzako doinu 
aproposenak aurkitzen saiatu 
gara. Musika oso presente dago 
ikuskizunean.
Soinuaren bidaia lanarekin arra-
kasta izan duzu. 
Egia da, bai; 500 disko saldu 
ditugu eta 20 emanaldi baino 
gehiago eskaini ere bai. Euskal 
Herriaz gainera, Estatuan ere 
toki askotan aurkeztu dugu: 
Madrilen, Bartzelonan, Zarago-

zan, Valentzian... Eta atzerrian 
ere izan gara; esaterako, Seulen, 
nire anaiaren bitartez, eta berriz 
joateko gonbidapena jaso dugu 
hainbat tokitatik. Arrasaten 
aurkezteko gogo izugarria nuen, 
eta, ikuskizunaren estreinaldia 
bertan egitea kasualitatea izan 
bada ere, oso pozik nago. Emo-
zioen bidez musika beste modu 
baten entzuteko aukera eskain-
tzen dugu; ez da tronboi doinue-
kin osatutako disko bat soilik. 
Lelo bat du bildumak, eta zera 
da: denok daukagu bi bizitza, 
eta bigarrena bat bakarra du-
gunean konturatzen garenean 
hasten dela. Horixe da bilduma-
rekin adierazi gura izan duguna, 
eta Amaia antzokian eskuratze-
ko aukera izango duzue bihar.
ikuskizunera itzulita, nori gomen-
datuko zenioke?  
Publiko guztiari. Estilo honeta-
ko musikarekin batzuek atzera 
egiten dute, ulertuko ez duten 
beldur; baina lasai etorri, uler-
tzeko erraza da eta. Ordu eta 
erdi goxoa igarotzeko aukera 
izango duzue. Guk oso ondo 
pasatzen dugu eta zuek ere bai, 
seguru; ez dut ezagutzen inor 
gure lana Totik besteko mugara 
eramaten duenik. 

Bilboko orkestrako kide da alberto urretxo arrasatearra. a. u.

"totik musikarion lana 
mugaraino eramaten du"
alberto urretxo tronboi-JoLEa
ganbera-musikak lagunduta, toti martinez de Lezeak mitologia kondairak kontatutako ditu 
'soinu magikoak' ikuskizunean; bihar, zapatua, amaia antzokian 20:00etan  

"EMozioEn BidEz 
MuSikA EntzutEko 
BEStE Modu BAt 
ESkAini nAhi dioGu 
puBLiko GuztiAri"  

Iaz Bergaran egin zuten debagoieneko Trikitixa eguna. iManol Soriano

350 trikitilari eta pandero-jole 
elkartuko dira bihar oñatin
tailerrak eta kontzertuak egingo dituzte; bazkaria ere 
izango da, baina dagoeneko agortu dira 420 txartelak

A. A.  oñati
Bailarako eta inguruko herrie-
tako trikitizaleak batu eta elkar 
ezagutzeko helburuarekin sortu 
zuten orain dela hamahiru urte 
Debagoieneko Trikitixa Eguna. 
Bergarakoei lekukoa hartuta, 
Oñatiko Lizargarate Trikitizale 
Elkarteak eta Jose de Azpiazu 
Musika Eskolak antolatu dute 
biharko egitaraua.

350 lagun inguru batuko dira 
bihar Oñatin, eta, herriko tri-
kitilari eta panderoez gainera, 
Arrasatekoek, Aretxabaletakoek, 
Bergarakoek, Antzuolakoek, 
Aramaiokoek, Eskoriatzakoek, 
Elgetakoek eta Soraluzekoek 
hartuko dute parte.

tailerrak eta kontzertuak 
Goizeko hamarretan Unibertsi-
tateko plazan elkartuko dira eta  
askotariko tailerrak egingo di-
tuzte, 10:30ean hasita: "Trikitia-
rekin lotutako arlo ezberdinak 

landuko ditugu Lutxurditxorekin, 
Luis Astiazaranekin, Harkaitz 
Allurrekin eta Ines Osinagare-
kin; baina plaza mugatuak di-
tuzte eta dagoenekon beteta 
daude eskolako ikasleekin. Ho-
riez gainera, Aitor Furundarenak 
kultur etxeko zine aretoan Soi-
nu txikia soinu handiaren be-
taurrekoetatik hitzaldia egingo 
du eta interesa duten guztiei  
egin gura diegu bertaratzeko 
gonbidapena; 10:30ean hasiko 
da eta ez da aurrez izena eman 
behar", diote antolatzaileek.

Era berean, trikiti eta pande-
ro doinuekin gozatzeko hainbat 
aukera izango dira. "Ikasleek 
13:00etan egingo dute saioa Uni-
bertsitate aurrean eta toki berean 
17:00etan hasita, Debagoieneko 
trikiti taldeen emanaldiak izan-
go dira. Eguna bukatzeko, Los 
Zopilotes Txirriaus eta eMePe-
bo5t taldeen kontzertura etor-
tzeko gonbidapena ere baduzue".

2015ean bakarka eta zuzenean 
aurkeztu zuen lanaren ostean, 
martxoan kaleratu zuen Mikel 
Urdangarin musikariak Margo-
laria lana.  

Oraingoan, banda osoak la-
gunduta, hamar kanturekin 
osatutako bilduma sortu du zor-
notzarrak. Abeslariaren esane-
tan, disko hurbila, eskuzabala 
eta sendoa da. Kantu berriekin 

gizakiaren barrura begiratu 
samur bat botatzeko eta norbe-
raren bakardade gordinean bizi 
diren ahuleziak eta zalantzak 
askatasun kantu bilakatzeko 
baliatu dela dio.  

Bilduma berria zuzenean aur-
kezten ari da orain, eta Elgeta-
ko Spaloia antzokian eskainiko 
du kontzertua gaur, egubakoitza, 
22:00etan. Sarrerak hamabi eu-
rotan eskura daitezke kafe an-
tzokiko leihatilan edo, aurrez 
erosiz gero, bederatzi eurotan  
spaloia.eus atarian. 

Mikel Urdangarin 
Spaloia antzokian 
izango da gaur
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zapaTua, 29

09:00 kantari 5

09:30 plazako aulkitik: Hernialde

10:00 korapilo

10:30 kantari 6

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

12:30 #HrMT: beñat arnaiz

13:00 egun batez: gaztagile

13:30 kulturrizketak

14:00 amaia Dj

14:30 onein: Hirugiharra

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 kantari 5

16:30 korapilo

17:00 egun batez: gaztagile

17:30 amaia Dj

18:00 galdegazte

18:30 kantari 5

19:00 Hemen Debagoiena

20:00 kantari 5

20:30 amaia Dj

21:00 #HrMT: beñat arnaiz

21:30 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 galdegazte: alex Txikon

DoMeka, 30

09:00 kantari 6

09:30 egun batez: gaztagile

10:00 korapilo

10:30 kantari 5

11:00 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

11:30 amaia Dj

12:00 galdegazte: alex Txikon

12:30 #HrMT: beñat arnaiz

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 egun batez: gaztagile

14:30 kulturrizketak

15:00 plazako aulkitik: Hernialde

15:30 #HrMT: beñat arnaiz

16:00 amaia Dj

16:30 kantari 6

17:00 korapilo

17:30 Hemen Debagoiena

18:30 amaia Dj

19:00 #HrMT: beñat arnaiz

19:30 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

20:00 kantari 5

20:30 Hemen Debagoiena

21:30 kulturrizketak

22:00 amaia Dj

22:30 galdegazte

egubakoiTza, 28

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 kulturrizketak

13:00 kantari 5

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 gaurkoak

14:45 egun batez: gaztagile

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 gaurkoak

16:30 onein: Hirugiharra

17:00 gaurkoak

17:15 galdegazte: alex Txikon

17:45 gaurkoak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 ikustenda #batzuk: anaje 
narbaiza

19:30 kulturrizketak

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 kulturrizketak

21:30 amaia Dj

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 osoko bilkura: bergara

JuLEn iriondorEn SAio BErriA
‘Ikustenda #batzuk’ Maiatzak 4, 21:00

ikuSTenDa

kiLoMEtroEtAko kAntA AurkEztEko JAiALdiA
‘Ikuskizuna’ Maiatzak 3, 21:00

xabi urzelai

astEa goiEna tELEbistan

eguazTena, 3

EGunEko ALBiStEAk
‘Gaurkoak’ 

Eguaztena, 14:30

eguena, 4

MikEL MArkEz EtA MAidEr 
zABALEGi
‘Kulturrizketak’ 

Eguena, 21:30

aSTeleHena, 1

oñAtiko ApiriLEko oSoko 
BiLkurA
‘Osoko bilkura’ 

Astelehena, 21:00

MarTiTzena, 2

BErGArArEn futBoL 
pArtiduA
‘Harmailatik’ 

Martitzena, 21:30

goiena

goiena TelebiSTako 
prograMazio oSoa: 
goiena.eus/telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

Aitziber Aranburuzabala arrasatE
Oiartzungoa da Maider Zabale-
gi eta Errenteriakoa Mikel Mar-
kez, eta musikagintzan eskar-
mentu handia dute biek ala biek. 
Aspalditik ezagutzen dute elkar, 
eta noiztik eta nola gogora eka-
rrita hasi ziren berbetan, garai 
bateko Zerrajerako lantegiaren 
eraikineko platoan grabatu zu-
ten Kulturrizketak saioan. "Ni 
Alaitzekin eta zu Jose Mari Ca-
rrererekin zeundela Errenteria-
ko jai batzuetan ezagutu genue-
la elkar esango nuke", dio Za-
balegik; eta, "izan daiteke bai,  
baina aurrez ere bagenuen el-
karren berri, kantu txapelkete-
tan ibiltzen ginen eta", gainera-
tu zuen Markezek. 

gaur egun, giroa hoztu egin da
Oroitzapenen kutxan arakatuz  
segitu zuten bataren zein bes-
tearen musikagintzako hasta-
penak gogoratuz. "Oso natural-
ki irten zela oroitzen dut. Alai-
tzek eta biok plazetan jo nahi 
genuen eta horrela hasi ginen 
erromerietan jo eta jo", zioen 
Zabalegik. Markezek, berriz, 16 
urte zituenean lehen maketare-
kin herriz herri bueltaka hasi 
zela kontatu zuen. "Soziologia 
ikastaro trinko zoragarria zen. 
Lehenengo aldiz Zuberora joan, 
han kantatu, gero hurrengoan 
Baztanera... Herri guztia zain 
izaten zen, gonbidapen asko 
jasotzen genituen etxera bazkal-
tzera joateko edo lo egiteko tokia 
eskainita".  

Bat zetozen, orokorrean, an-
tolatzaileekiko harremana gaur 
egun hotzagoa dela. "Dena alda-
tu da, akaso, adinak eraginda, 
gu ere bai", zioen Markezek. 
"Hamalau urte egin ditut musi-
katik kanpo eta itzuli naizenean 
beste mundu baten aurkitu naiz: 
sare sozialak, webguneak... Ni-
retzat arrotzak dira eta gogorra 
egiten ari zait. Funtzionatzeko 
beste modu bat da gaur egun", 
gaineratu zion Zabalegik.

sorkuntzaz eta inspirazioaz
Berriz ere musikagintzan mur-
giltzeko arrazoiari buruz galde-
tuta aitonaren heriotza klabea 
izan zela erantzun zion Zabale-
gik: "Orain dela hiru urte gal-
detuz gero, ez nuela ezer jakin 
gura esango nizuke; baina, ai-
tona hiltzen ari zela gitarra modu 
berezian hartzen hasi nintzen. 
Hil zen egunean, gitarra eskue-
tan hartu, eta kantu bat goitik 
behera sortu nuen. Harrezkero 
geratu barik nabil, eta oso argi 
nuen, argitaletxeen laguntzare-
kin edo barik, 40 urte betetakoan, 
diskoa argitaratuko nuela".

"Ez dakit zer, baina inspirazioa 
sortzen duen zerbait badago eta 
barrutik ateratzen diren kantu 
horiek, gero, bere bidea egiten 
dute. Zure begiek 15 urte nituela 
idatzi nuen; anaiak erakutsitako 
akorde gutxi batzuk besterik ez 
nekien. Maiteminduta nengoen 

eta maiteminari aurre egiteko 
idatzi nuen, une hartan ez nuen 
pentsatu ere egin jendaurrean 
abestuko nuenik", zioen Marke-
zek, eta zera gaineratu Zabalegik: 
"Intuizioari kasu egin behar zaio-
la uste dut eta helburua barne
-poza sentitzea izan behar dela, 
larregi begiratu barik arrakasta 
izango duen edo ez".    

zuzenekoen xarma 
Iraganari nostalgiaz begiratuta, 
kontzertuen xarmaz, sare sozia-
len eta Youtuberen eraginez eta 
musika kontsumitzeko moduez 
ere luze egin zuten berba. "Lan 
berriarekin Oiartzunen egin 
nuen lehenengo kontzertuan, 
sekula sentitu gabeko adrenali-
na sentitu nuen", zioen Zabale-
gik. "Tokatu zitzaigun nerabe-
zaroan bizi izatea arrakasta, eta 
orain ezberdina da; baina ezber-
dina da arlo askotan", zioen 
Markezek, eta zera gaineratu: 
"Gaur egun kontzertura joan ez 
denak sarean du segituan ema-
naldi hori, nahiz eta, nire ustez, 
Youtubek ezin duen harrapatu 
zuzenekoetan sentitzen den zi-
rrara, eta eskerrak! Ikusteko 
dago nora eramango gaituen 
horrek guztiak". 

Maider zabalegi eta Mikel Markez Kulturrizketak saioa grabatzen. jagoba DoMingo

Aspaldiko lagunak diren 
bi abeslari aurrez aurre
maider zabalegi eta mikel markez musikari eskarmentudunak izango dira 
protagonista datorren eguenean, goiena telebistan, maiatzaren 4an, 21:30ean 
eskainiko den 'kulturrizketak' saioaren hurrengo emanaldian

irAGAnA noStALGiAz 
GAinBEGirAtutA, EtA 
EtorkizunAri EtA 
orAinAri iLuSioz 
hELtzEko indArrA
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iragarki saiLkatuak

1. etxebizitzak

101. SalDu

bergara. etxebizitza sal-
gai artzamendin. eguzki-
tsua. Hiru logelakoa. 
Trastelekua eta garajea. 
igogailurik ez dago. be-
rritua eta bizitzera sartze-
ko moduan dago. 145.000 
euro. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 655 72 
79 69 edo 943 76 06 53

103. errenTan eMan
arrasate. etxebizitza 
ematen da errentan, 
maiatzetik aurrera, aldai 
kalean. 3 lagunentzat 
aproposa eta erabat hor-
nitua. 700 euro gehi gas-
tuak. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 653 71 
78 82

bergara. etxebizitza ema-
ten da errentan barren-
kalen. bi logela. berokun-
tzarekin. guztiz berritua 
eta jantzia. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
629 38 29 96 

la Pineda (tarragona). 
apartamentua ematen 
dugu errentan, asteka, 
punta prima i urbanizazio 
itxian. Hondartzatik 50 
metrora dago eta igerile-
kua dauka. 4 lagunentza-
ko egokia. leku oso lasaia 
haurrekin joateko. autoa-
rentzat aparkalekua dau-
kagu. 669 23 44 00 
(ainhoa)

104. errenTan HarTu
arrasate. arrasaten 
errentan hartzeko etxebi-
zitza bila dabilen bikote 
langile bat gara. 653 72 
43 19 edo 667 80 12 55

bergara. etxebizitza 
behar dut errentan. bi lo-
gelakoarekin nahikoa da. 
berdin da jantzita ez ba-
dago ere. 632 77 35 38

2. garajeak

204. errenTan HarTu
arrasate. karabana gor-
detzeko leku bila gabiltza. 
653 70 84 09 

4. lana

401. eSkainTzak

402. eSkaerak
arrasate edo bergara. 
emakumea eskaintzen da 
pertsona nagusiak zain-
tzeko. orduka edo etxean 
bertan bizi izaten. 632 51 
85 01 

arrasate eta inguruak. 
emakumea eskaintzen da 
nagusiak zaindu edo gar-
biketa lanak egiteko. or-
duka. esperientziaduna 
eta lanerako errekonozi-
menduekin. 610 99 42 03 

arrasate. nagusiak zain-
duko nituzke egunez edo, 
astelehenetik egubakoi-
tzera bitartean, etxean 
bertan bizi izaten. Telefo-
noa: 618 28 91 28 

arrasate. neska euskal-
duna, pertsona nagusia 
zaintzeko pres nago. 618 
03 04 69 

arrasate. neska gertu 
arratsaldetan nagusiak 
eta umeak zaintzeko. 699 
69 96 69 

arrasate. zaintza lanetan 
lan egingo nuke, etxean 

bertan bizi izaten edo bes-
tela. 697 20 00 86 

bergara. etxeak garbitze-
ko edo pertsonak zaintze-
ko prest, egunean zehar 
edo orduka. 632 56 92 32 

debagoiena. lan bila na-
bil: orduka, sukaldari la-
guntzaile eta abar. 659 90 
85 13 

debagoiena. lan egiteko 
gertu: orduka, etxean ber-
tan bizi izanda… espe-
rientzia daukat. Telefonao: 
617 00 50 47 

debagoiena. 12:00ak eta 
14:00ak artean edo arra-
tsaldetan, garbiketak eta 
nagusiekin zaintza lanak 
egiteko gertu nago. 622 
24 86 64 

debagoiena. baserrietan, 
elkarte eta abarren gar-
biketan eta zaintza lane-
tan jarduteko gertu nago. 
632 65 26 58 (oscar) 

debagoiena. emakume 
arduratsua, esperientzia-
duna, nagusiak eta umeak 
zaintzeko gertu. etxean 
bertan bizi izaten, egun 
osoz, orduka, asteburue-
tan eta gauetan ere bai. 
berehala hasteko mo-
duan. 632 510 626 

debagoiena. emakume 
euskalduna eta esperien-
tziaduna etxeak eta lokal 
komertzialak garbitzeko 
prest. 663 04 53 99 

debagoiena. emakumea 
lan bila. esperientzia dut 
umeak zaintzen, etxeak 
garbitzen eta gaixo eta 
nagusiak zaindu eta la-
guntzen eta tailerrean. 
lan egiteko beharra dau-
kat, alarguna naiz-eta. 
647 10 58 72 edo 943 79 
96 25 

debagoiena. etxeak gar-
bitzeko edo pertsonen 
zaintzan lan egiteko ger-
tu. 631 81 48 37 edo 632 
21 82 01 

debagoiena. etxean ber-
tan bizi izaten edo egunez 
nagusiak zaintzen lan 
egiteko gertu nago. espe-
rientzia daukat. 605 60 
70 16 (elba) 

debagoiena. Mutila lane-
rako gertu. ordutegi ara-
zo barik. bizikleta meka-
nikari moduan lan egin 

izan dut. bestelako lane-
tan ere aritzeko gertu 
nago. 686 28 87 46 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen eta garbiketan 
lan egingo nuke. Telefo-
noa: 654 11 15 14 

debagoiena. neska ger-
tu umeak eta nagusiak 
zaintzeko, garbiketa lane-
tarako edota sukalde la-
guntzaile moduan aritze-
ko. 663 40 92 67 

lan bila. oñatiko gizon 
euskalduna lan bila; gar-
biketa edo zaintza lanak, 
tabernan, dendan edo 
bestelakoak egiteko prest. 
615 70 67 17 

oñati. emakume euskal-
duna pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko 
prest. baita garbiketa la-
nak egiteko ere. esperien-
tzia handiarekin. autoa 
daukat. 627 18 04 35, 943 
08 23 99

oñati, arrasate edo ber-
gara. Haurrak zaintzen 

edota garbitzen lan egin-
go nuke. Haur Hezkuntza-
ko ikasketak ditut. autoa 
daukat. 664 53 28 56 

5. irakaskuntza

501. jaSo
informatika. Word, excel 
eta outlook programei 
buruzko eskolak jaso nahi 
nituzke etxean. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 665 73 98 32

502. eMan
gantxilloa. gantxillo es-
kolak ematen dira arra-
saten. ordutegia adostu-
ko genuke. 629 77 05 82

7. aniMaliak

703. eMan
txakurkumeak opari. 
arratoi txakurkumeak 
oparitzen ditugu oñatin. 
bi hilabete eskas dituzte. 
lau ar eta bi eme dira eta 
ama ehiztari fina dute. 
616 01 40 17 edo 615 00 
69 35 

8. denetarik

802. eroSi
karabana. karabana ero-
siko nuke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
669 97 62 08

806. galDu
betaurrekoak aretxaba-
letan. betaurreko gradua-
tuak galdu nituen mar-
txoaren 20an zaraia kalea 
eta copreci artean. funda 
granatea daukate. nor-
baitek aurkitu baditu dei-
tu mesedez zenbaki ho-
netara: 656 75 30 57

bizikleta aretxabaletan. 
aretxabaletan, izotz taber-
na inguruan, bizikleta 
galdu nuen. zuria da eta 
letra urdinak ditu. Telefo-
noa: 605 73 75 24

808. beSTelakoak
zaldiendako zelaia. arra-
saten edo inguruan zal-
diak edukitzeko zelai bila 
gabiltza. 697 41 66 24

Goizalde 
taberna

Zerbitzaria behar 
da ostegun, ostiral 
eta zapatutarako.

943 05 73 08

arrasate
Okindegian 

langilea behar 
da. Esperientzia 

eta euskara 
beharrezkoak.
679 13 70 31

Ubera
Olañeta baserria 

eta 15 hektareako 
lursaila salgai 

(pinuak eta zelaiak).
943 76 35 09
677 21 46 82

943 25 05 05 

saiLkatuak@goiEna.Eus

www.goiEna.Eus/saiLkatuakk

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

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

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

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/Errentan. 
 Lokala saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

irAGArkiA JArtzEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	gela,	igogailua	eta	ganbara.	75.000€.
•	 Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berriztua,	bizitzera	sartzeko.	169.000€.
•	 Iraburu,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	altzariekin,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 Ibargarai,	87	m2,	3	logela,	trastelekua.	Garajea	aukeran.	165.000€.
•	 Matxiategi,	90	m2,	4	logela,	terraza	ganbaran.	Igogailua.	190.000€.
•	 Simon	Arrieta,	81	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	300.000€.
•	 Fraiskozuri,	100	m2,	4	logela.	Igogailua.	Berritzeko.	180.000€.
•	 Masterreka,	100	m2,	2	logela.	Igogailua.	Bizitzera	sartzeko.	200.000€.
•	 Martoko,	80	m2,	3	logela,	trastelekua,	igogailua.	Eguzkitsua.	135.000€.
•	 Zabalotegi,	80	m2,	3	logela,	Berritua.	Igogailua.	Eguzkitsua	177.000€.
•	 Martzial	Agirre	(Espoloia)	84	m2,	4	logela,	trastelekua	eta	garajea	barne.	235.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	
•	 Barrenkale,	116	m2,	5	gela.	AUKERA	ONA.	90.000€.
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Zubiaurre,	75	m2,	3	logela,	Igogailua.	Berritzeko.	60.000€.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	83	m2,	3	logela,	Berritzeko.	62.000€.
•	 Ola,	52	m2,	2	logela.	Berritzeko.	48.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.

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

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

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

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

ElGETA: 
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.

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

oroigarria

zure kuadrillako lagunak.
oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

Literatura eta musika
bizi ziren zurekiko

naturazale sutsua zinen
ta kuadrillan ironiko

utzi diguzun hutsuna ezerk
ez duen arren jantziko

Aritz guregan zizelkatuta
gelditu zara betiko.

2017ko apirilaren 15ean hil zen, 40 urte zituela.

aritz 
Mugarza Villar

oroigarria

Eskoriatzan, 2017ko apirilaren 28an.

Bizitza emango dut gure hildakoengandik ikasitako keinu 
bakoitzagatik.

Eta bizirik nagoela ospatuko dut, gure hildakoak irribarrez 
gogoratzeko.

Naizena naiz; gure hildakoen legatua.
Eskerrik asko am-ri, bidaiagatik.

1932-05-28 / 2010-04-19

Isabel diego ortiz

1941-06-26 / 2003-03-30

Jose Ignacio 
uribarri Jausoro

oroigarria

Hire kuadrilla.
oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

Samindurik dugu bihotza
motel bizitzaren garra.

Gaur faltan sumatzen dugu
zuk emandako indarra.

kepa 
Murua arriaran

oroigarria

mendizabal sendia.
arrasaten, 2017ko apirilaren 28an.

Beti gogoan izango zaitugu.

2017ko martxoaren 23an hil zen, Liman (peru), 86 urte zituela.

Jaione
Mendizabal arriola
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EskEr ona

bergaran, 2017ko apirilaren 28an.

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

bere emaztearen eta familiakoen aldetik.

2017ko apirilaren 10ean hil zen, 89 urte zituela.

antonio emilio 
dominguez Vazquez

EskEr ona

oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

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

—
ondra-meza zapatuan izango da, apirilaren 29an, 19:30ean,

oñatiko agustindarren elizan.
Elizkizunetara joango zaretenoi, aurrez esker mila.

2017ko apirilaren 20an hil zen, 87 urte zituela.

Felisa 
Murua aguirre

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
bergaran (osintxu), 2017ko apirilaren 28an.

urteurreneko meza domekan izango da, 
apirilaren 30ean, 12:00etan, osintxuko elizan.

2016ko apirilaren 30ean hil zen, 93 urte zituela.

luis 
urrutia Makazaga

EskEr ona

bergaran, 2017ko apirilaren 28an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

ignacio olabarriaren alarguna

2017ko apirilaren 20an hil zen, 91 urte zituela.

Carmen 
uribarren eguidazu

EskEr ona

oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.
—

ondra-meza zapatuan izango da, apirilaren 29an, 19:30ean
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko. 

Fermin Lasagabasterren alarguna

2017ko apirilaren 13an hil zen, 94 urte zituela.

rosario 
Bengoa lizarralde

urtEurrEna

aurrez esker on bertaratuko zareten guztioi. 
oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, 
apirilaren 29an, 19:00etan, mikel goiaingeruaren elizan.

'kamiñero'

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

Bittor 
olalde Beloki

EskEr ona

oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

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

—
ondra-meza zapatuan izango da, apirilaren 29an, 19:30ean,

oñatiko agustindarren elizan.
Elizkizunetara joango zaretenoi, aurrez esker mila.

2017ko apirilaren 15ean hil zen, 40 urte zituela.

 aritz 
Mugarza Villar

EskEr ona

Eskoriatzan, 2017ko apirilaren 28an.

Lerro hauen bidez mercheren sendiak eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan maitasuna eta 

elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.
—

Beti izango zara gure artean.

2017ko apirilaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

Merche 
alberdi zubizarreta

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

EskELak jartzEko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona 
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € /  Goiena Klubeko 
bazkideendako 142 €

 Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 140 € / 
Goiena Klubeko bazkideendako 125 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.

EskEr ona

bergaran, 2017ko apirilaren 28an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Beti egongo zara gure bihotzean.

(aiskar baserria)
Eugenio igarza Loidiren alarguna

2017ko apirilaren 7an hil zen, 87 urte zituela.

antoni 
agiriano kortazar

EskEr ona

oñatin, 2017ko apirilaren 28an.

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

—
bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko apirilaren 25ean hil zen, 86 urte zituela.

Maria luisa 
lazkanoiturburu Garmendia
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zorion agurrak

bErgara
intza goiti zubia
Maiatzaren 3an, 7 urte. 
zorionak eta muxu 
handi bat egoitzen, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

oñati
unai bellido gonzalez
Maiatzaren 3an, 8 urte. 
zorionak, maitia! beste 
urte bat gehiago bete 
duzu. jarraitu gure 
bizitzak alaitzen. Muxu 
handi-handi bat etxeko 
guztien eta, bereziki, 
izaroren partetik.

bErgara
oier iturbe 
garmendia
Maiatzaren 2an, 8 urte. 
zorionak, oier! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetzea eta 
muxu handi bat, 
etxeko danon partetik!

oñati
ion arabaolaza
Maiatzaren 1ean, 29 
urte. zorionak, ion! 
Muxu handi bat etxeko 
danon partetik eta 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean.

arrasatE
Haizea eta ibai 
Murgia
ibaik maiatzaren 1ean, 
11 urte beteko ditu eta 
Haizeak 6an, 8 urte. 
zorionak eta 
besarkada handi bat, 
familia osoaren 
partetik.

bErgara
nahia san Vicente
apirilaren 13an, 6 urte. 
zorionak, politt hori! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu pila bat, etxeko 
danon partetik.

oñati
oier laka sansinenea
apirilaren 14an, 7 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo pasatu zure 
eguna eta muxu pila 
bat etxekoen eta, 
batez ere, aneren eta 
eleneren partetik.

oñati
ohian buquete 
Maniega
apirilaren 14an, 7 urte. 
zorionak, txiki! ondo 
pasatu zure eguna 
aitaren, Dianaren eta 
familiaren partetik. 
Maite zaitugu, enano!

arEtxabaLEta
Haizea leiba arenaza
apirilaren 12an, 4 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze egune eta 
patxo erraldoi bat, 
etxeko danon partetik!

arrasatE
sara laverdy
apirilaren 11n, 32 urte. 
zorionak, tia Sari! 
Sebasen, oihaneren 
eta jonen partetik, 
patxo handi bat eta 
ondo pasatu zure 
eguna!

arrasatE
ekaitz zulueta 
algorta
apirilaren 14an, 7 urte. 
beti alai eta barreka 
dabilen geure 
azeriarendako, 
zorionak eta musu 
handi bat!

Eskoriatza
beñat arana romero
apirilaren 13an, 4 urte. 
zorionak, txipi! 4 
urtetxo betetzen 
dituzu, txapeldun! 
primeran pasatu zure 
eguna eta asko-asko 
jolastu eta dantzatu! 
Maite zaitugu!

arEtxabaLEta
ihintza, itoitz eta 
ekhi louvelli urrutia
ihintzak apirilaren 11n, 
lau urte eta ekhik eta 
itoitzek apirilaren 
23an, 9 urte. zorionak, 
hirukote! bat eta 
batzuk, korrika iritsi 
zaigu zuen eguna 
ospatzeko unea. patxo 
bana!

bErgara
iban da silva
apirilaren 21ean. 
zorionak, aitatxo! ondo 
ospatu zure 
urtebetetze eguna. 
asko maite zaitugu. 
Muxu eta besarkada 
handi bat, kenarren 
eta alaineren partetik.

bErgara
oihan gainza urzelai
apirilaren 22an, 6 urte. 
zorionak, oihan! 
Txapeldun! Muxu 
handi-handi bat 
etxekoen partetik. 
asko maite zaitugu!

arrasatE
irati jimenez aldama
apirilaren 20an, 7 urte. 
zorionak, laztana. Segi 
hain alai eta maitekor. 
zazpi tirakada eta 
besarkada erraldoi bat 
familiako danon eta, 
bereziki, ibairen eta 
goizaneren partetik.

antzuoLa
unai eraña belategi
apirilaren 20an, 9 urte. 
zorionak, unai! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze eguna 
eta opari asko jaso! 
patxo handi bat 
etxekoen partetik, 
maittia!

oñati
olaia urkia goenaga
apirilaren 20an, 2 urte. 
zorionak, olaia! etxeko 
sorgintxoak bi urte 
bete ditu! egun ederra 
pasatu! Muxu eta 
besarkada handi bat, 
familia osoren partetik.

arrasatE
Hugo Carmona 
iglesias
apirilaren 19an, 5 urte. 
zorionak, pitxon! 
zelako handia! 5 urte! 
primeran pasatuko 
dugu laguntxo 
guztiekin! Muxu pila. 
Maite zaitugu!

bErgara
irati urigoitia
apirilaren 26an, 9 urte. 
zorionak irati! zure 
aita lander, ama ana, 
anaia endika, 
lehengusina luzia, 
aitteitte karlos eta 
amama. egun polita 
pasatu bergaran!

arrasatE
izortz llodio ramos
apirilaren 25ean, 9 
urte. zorionak, 
Izortzito. ondo pasatu 
eguna, etxekoen 
partetik! Muxu handi 
bat!

arrasatE
Maddi 
urionabarrenetxea 
Porcel
apirilaren 25ean, 4 
urte. zorionak, Maddi! 
Sorgintxo handia 
egiten ari zara. Musu 
handi bat, etxeko 
guztien partetik.

otxandio
aimar arejolaleiba 
karrasko
apirilaren 26an, 3 urte. 
Segi holako alai eta 
potxolo izaten, 
atxabaltakoen partetik.

oñati
xabi jausoro
apirilaren 25ean, 7 
urte. zorionak, xabi! 
ondo pasatu egun 
berezi hau. patxo 
handi bat eta 
belarrittik zazpi 
tirakada.

ELgEta
intza aranzabal 
sarasua
apirilaren 24an, 5 urte. 
zorionak, maittia! 
aitatxoren, amatxoren 
eta zure ahizpa 
Maiderren partetik.

oñati
lander aranburu 
gomendio
apirilaren 14an, 11 
urte. zorionak, lander, 
11 urte! Segi orain arte 
bezala, alai eta 
zoriontsu. Muxu mordo 
bat etxeko guztien 
partetik.

1

txutxu-mutxuak

1. pedro Mari eta Maria Jesus
pedro M. uberak eta M. jesus letek 50 urte beteko 
dituzte ezkonduta apirilaren 29an. zorionik 
beroenak eta muxu handi bana bioi, familiakoen 
partetik!

3. Valle eta Juan
valle rodriguez eta juan curado bergararrek urrezko 
ezteiak ospatuko dituzte zapatuan. "Maitasunean 
elkarrekin egondako urteak dira garrantzitsuak. zuek lortu 
duzue eta oso harro gaude. zorionak, seme-alaben eta 
biloben partetik".

2. nica eta Aintziñe
nica valor arrasatearra eta aintziñe nazabal 
zaldibiarra zapatuan, apirilaren 29an, ezkonduko 
dira zaldibian! familiaren partetik, zorionak eta 
ondo pasatu bidaian Hegoirekin eta Hirunerekin!

4. ikasle frantsesak oñatin
frantziako argenton Sur creus-eko 20 ikasle eta bi irakasle 
etorri dira aste honetan oñatira, zuazola institutuak 
gonbidatuta. bilbo, arantzazu eta gasteiz ere ezagutu dituzte 
eta bihar, zapatua, bueltatuko dira etxera. oñatiarrak 
maiatzean joango dira frantziara, elkartrukean.

2 3

4
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urte 
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu 
goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu 
eta http://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean eta 
egubakoitzean goiena paperean.

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

ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren 
ordezkaritzaren batera edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

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

zorion agurrak

bErgara
Hur bilbao alvarez
apirilaren 28an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu eta 
zorionak beti! patxo 
handi bat etxeko 
danon partetik.

arEtxabaLEta
zaraitzu lazkano 
gorostiza
apirilaren 28an, 8 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu 
zeure egunian. Mila 
miloi muxutxo, danon 
partetik.

oñati
laia zurutuza garcia 
de albeniz
apirilaren 27an, 2 urte. 
zorionak, politt hori! 
patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

oñati
Paul erdozia 
barrenetxea-arando
apirilaren 26an, 
urtebete. etxeko 
txikixak jada urtetxo 
bat! zorionak, potxolo, 
familia guztixaren 
partetik. asko maitte 
zaittugu.

bErgara
ekiñe gonzalez 
jimenez
apirilaren 26an, 8 urte. 
anai, guraso eta 
aiton-amonen partetik, 
zorionak eta ondo 
pasatu!

bErgara
amalur egidazu 
arrillaga
apirilaren 26an, 7 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
ondo pasatu zure 
egunian, polit hori. 
patxo pila bat, etxeko 
danon partetik.

oñati
unax gende sanchez
apirilaren 30ean, 3 
urte. zorionak, maittia! 
ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetzean! 
Muxu handi bat, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik! 
asko maite zaitugu.

arEtxabaLEta
Peru ansa okarantza
apirilaren 24an, 4 urte. 
zorionak, peru! 
ondo-ondo pasatu 
zure laugarren 
urtebetetze egune!

arEtxabaLEta
oier otxoa diaz de 
gereñu
apirilaren 19an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
patxo potolo bat, 
etxekoen partetik! 
ederto pasatu eguna.

antzuoLa Eta 
arEtxabaLEta
danel gonzalez
apirilaren 10ean, 5 
urte. zorionak, 
txapeldun! etxeko 
danon partetik, patxo 
handi bat!

dEbagoiEna
xabat agirre 
txintxurreta
apirilaren 29an, 2 urte. 
zorionak familia 
osoaren partetik!

oñati
eneritz gereñu arregi
apirilaren 24an, 9 urte. 
zorionak, eneritz! 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo potolo bat, 
etxeko guztion 
partetik.

oñati
nahia guridi olalde
apirilaren 18an, 8 urte. 
zorionak, neska handi! 
ondo pasatu zure 
eguna eta opari asko 
jaso. Muxu pila bat, 
etxekoen partetik.

arrasatE
unax goñi
apirilaren 13an, 6 urte. 
zorionak eta patxo 
handi-handi bat familia 
osoaren partetik!

arEtxabaLEta
izaro aperribay 
elejalde
apirilaren 28an, 6 urte. 
patxo potolo bat 
etxeko guztien 
partetik, printzesa!

oñati
Maddi aurrekoetxea 
elorza
apirilaren 24an, 4 urte. 
Maddi, apirileko lore, 
zure begi eta jolasek 
bihotza betetzen 
digute.
zorionak, maitte!

oñati
june romero ugarte
apirilaren 18an, 4 urte. 
zorionak, potxola, 
familia osoaren 
partetik! Muxutxoak!

arrasatE
Maialen Velez de 
Mendizabal otero
apirilaren 13an, 9 urte. 
zorionak, Maialen! 9 
urte, guapisima! patxo 
potolo piloa, familia 
osoaren partetik!

arrasatE
ion Ferreira 
barrutiabengoa
apirilaren 10ean, 3 
urte. zorionak, maitia! 
zu gaurkoan ere beti 
bezain alai. asko maite 
zaitugu denok; bereziki 
aitatxok, amatxok eta 
Maddik. patxo handia! 

arrasatE
garazi garitaonaindia 
uribe
apirilaren 12an, 20 
urte. etxekoen partetik, 
zorionak!

arrasatE
izadi bragado 
alvarez
apirilaren 12an, 6 urte. 
zorionak, printzesa! 
oso ondo pasatu zure 
egunean. patxo 
erraldoi bat, etxekoon 
partetik!

bErgara
Maider eta izaro otero
apirilaren 6an, 12 urte. zorionak, printzesak! oso 
ondo pasatu zuren egunean eta urte askotarako! 
ama, aita, leire eta oxel. Muxu pila!

arEtxabaLEta
Maren oroiz 
antoñana
apirilaren 15ean, 8 
urte. zorionak, Maren! 
oso ondo pasatu zure 
egunean eta musu 
potolo bat etxekoen 
eta, bereziki, zure 
lehengusinen partetik.

arEtxabaLEta
libe zubillaga olabe
apirilaren 13an, 2 urte. 
zorionak, libe! ondo 
pasatu zure eguna eta 
besarkada handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
Danelen eta oxelen 
partetik!

arrasatE
xuban aginagalde 
Mondragon
apirilaren 12an. 
zorionak, xuban! 
urtetxo bat jada gure 
artien. jarraitxu 
poztazun horreaz, gure 
egunak alaitzen! 
etxeko danon partetik!

oñati
goretti zumalde 
irazabal
apirilaren 7an, 5 urte. 
zorionak, goretti, 
etxeko danon partetik. 
Muxu pila bat.

arrasatE
laia ezkurra iturbe
apirilaren 12an, 5 urte. 
zorionak, maitia! 
oinguan bai, bostekua 
zuretzat! ondo pasatu 
eguna. koloretako mila 
muxu!

oñati
katrin lazkano 
kortabarria
apirilaren 11n, 
urtebete. zorionak, 
katrin! patxo handi 
bat, etxeko danen eta, 
bereziki, lideren 
partetik!

oñati
Maren oleaga 
Mugarza
apirilaren 17an, 4 urte. 
zorionak, Maren! 
ondo-ondo ospatu 
zure eguna eta fuerte 
in putz kandelairi! 
patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

arEtxabaLEta
Maren axpe
apirilaren 17an, 4 urte. 
zorionak, Maren! 
etxeko danon partetik, 
patxo handi bat!

bErgara
oihan leston 
ezenarro
apirilaren 16an, 8 urte. 
zorionak, oihan! ondo 
pasatu zure egunean. 
8 muxu potolo 
etxekoen eta, bereziki, 
Marenen partetik.

arrasatE
unai torres Valdes
apirilaren 24an, 4 urte. 
zorionak laugarren 
urtebetetzean! egun 
polita pasa dezazula, 
asko maite zaituen 
lehengusu Hugoren 
partetik!

oñati
ane laskurain arregi
apirilaren 23an, 6 urte. 
zorionak, ane! patxo 
handi eta potolo pila 
bat, etxekuen partetik! 
ondo-ondo pasatu 
zure egunian! Maitte 
zaittugu, txiki!

bErgara
aiora unamuno lete
apirilaren 23an, 4 urte. 
zorionak, neska handi! 
ondo-ondo ospatu 
zure eguna, printzesa. 
Muxu potolo-potolo 
bat, danon partetik!

bErgara
Mikel igartza 
amasorrain
apirilaren 24an, 11 
urte. zorionak! jarraitu 
orain arte bezalako 
mutil jatorra izaten. 
Musu handi bat 
familiaren partetik.

oñati
ekain leibar zumalde
apirilaren 23an, 4 urte. 
zorionak, ekain! lau 
urte gure mutikuak! 
jarraittu zarien 
bezelakua izaten. asko 
maitte zaitugu. ondo 
pasatu zure egunian, 
etxeko danon partetik!

arrasatE
unax andres lopez
apirilaren 23an, 2 urte. 
zorionak, txikitxu! gure 
etxeko txapeldunak bi 
urte betetzen ditu. oso 
ondo pasatu zure 
egunean. patxo handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

oñati
ganix Mendibe garai
apirilaren 5ean, 3 urte. 
zorionak eta 
besarkada bat etxeko 
bihurrienari etxeko 
guztien eta, batez ere, 
ainhizeren partetik!
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agenda

imanoL soriano

ELGEtA Mikel urdangarin disko berria aurkezten
Margolaria da zornotzarraren azken lana eta hori bera aurkezteko kontzertua 
egingo du. Sarrerak salgai daude Spaloia.eus atarian: aurrez, bederatzi euro, 
eta, egunean, hamabi. 
Gaur, egubakoitza, Spaloian, 22:00etan. 

eguBAkoitzA 28
ESkoriAtzA 'Mugi Santa 
Marinara'
Herri kirolak eta kale jolasak 
umeendako. 
Santa Marina plazan, 16:45ean.

oñAti ipuin kontaketa
eneko etxegarairen saioa, 3-10 urte 
arteko umeendako. 
Ludotekan, 18:00etan.

oñAti 'Mirar más allá de la 
forma' erakusketa
argi festibalaren baitan, patricia 
bofillen erakusketa zabalduko dute. 
ikusgai, maiatzaren 28ra arte.
Gandiaga topagunean, 18:00etan.

ESkoriAtzA Liburuaren 
nazioarteko Eguna
Ipuin musikatua musika eskolako 
ikasleekin, Ezagutuz ulertu eta 
ulertuz maitatu lehiaketako sari 
banaketa eta Ipuin kontaketa txikia 
Dorleta kortazarrekin. 
Zaldibarren, 18:00etan.

BErGArA ipuin kontaketa
Maite frankoren saioa umeendako. 
Liburutegian, 18:00etan.

ArrASAtE San Andres jaiak
etxafuego jaurtiketarekin hasiko 
dituzte. 18:30ean buruhandiak, 
19:00etan jolasak eta 
txokolate-jana eta 23:00etan 
dantzaldia.
San Andresen, aipatutako 
orduetan.

ArrASAtE 'ina, nire ama 
afrikarra'
gilles riviere idazleak eta paxkal 
bourgoin margolariak gidatutako 
saioa, 7 urtetik gorakoendako. 
Kulturaten, 18:30ean.

ArrASAtE Anido gitarra 
laukotea
xiii. Musikaldiko lehen kontzertua. 
Parrokian, 20:00etan.

ArEtXABALEtA Maribel Salas 
eta Javier Merino
Monolokos bakarrizketa saioa 
eskainiko dute bi aktoreek. 
Sarrerak, lau euro.
Arkupen, 20:00etan.

oñAti olabarrietako jaiak
20:00etan etxafuego jaurtiketa eta 
22:00etan The kagas, Marianitoz 
blai eta Trikimailu taldeak. 
Aipatutako lekuan eta orduetan. 

oñAti 'Lekaixoka!'-ren kantua 
eta bideoklipa
Musika ardatz, jaialdi berezia izango 
da eta Txantxiku ikastolako aurpegi 
ezagunek parte hartuko dute. 
Zubikoan, 21:30ean. 

zApAtuA 29
BErGArA 'Bizi baratzea' 
liburuaren aurkezpena
jakoba errekondok zuzeneko 
irratsaioa egingo du liburua 
aurkezteko. ostean, solasaldia.
Elosuko elkartean, 09:00etan. 

ArrASAtE 'Emakumeak 
aniztasunean ereiten'
bailarako nekazariekin elkarlanean 
auzolana egingo dute garagartzako 
ortuetan.
Aipatutako lekuan, 10:15ean. 

oñAti debagoieneko trikiti 
Eguna
10:00etan, ongietorria; 10:30ean, 
tailerrak; 12:00etan, kalejira; 
13:00etan, eszenatokiko saioa; 
14:30ean, bazkaria; 17:00etan, 
kontzertua; 19:30ean, 
elektro-txarangarekin poteoa; eta, 
22:30ean, eMepebos5t eta los 
zopilotes Txirriaus taldeak.
Aipatutako orduetan.

ESkoriAtzA fit-bike saioa, 
kalean
bizikletak Santa Marina plazara 
aterako dituzte, ordu eta erdiko 
saioa egiteko, xabier azkaraterekin 
eta iker beitiarekin. 
Aipatutako lekuan, 10:30ean.

ArrASAtE San Andres jaiak
11:30ean puzgarriak; 13:00etan 
poteoa, 15:00etan bazkari herrikoia; 
17:15ean bigantxak; eta 23:00etan 
kontzertua.
San Andresen.

ArEtXABALEtA ipuin kontaketa
Izenak izan delako saioa egingo du 
eneko aritzak. 
Liburutegian, 11:30ean.

oñAti Bisita gidatuak
12:00etan Txokolateixan; eta 
13:00etan eta 17:00etan 
unibertsitatean eta parrokian. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

oñAti 'herrixa kantuan'
Txantxiku ikastolaren eta jose de 
azpiazu musika eskolaren eskutik.
Foruen plazan, 12:30ean.

ArrASAtE Saxofoi eta gaita 
ikasleen kontzertua
arrasate Musikaleko ikasleak. 
Musika eskolan, 12:30ean.

oñAti 'Sotorock' jaialdia
15:00etan bazkaria; eta, 21:00etan, 
zuen azkena, utopia eta nos la 
Suda taldeen kontzertua.
Aipatutako orduetan, gaztetxean.

ArEtXABALEtA Muralgintza
gaztelekuko agertokia margotzen 
bukatuko dute gazteek. 
Gaztelekuan, 17:00etan.

ArrASAtE Mahai-jolasak
gaztetxoendako ekintza. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ESkoritzA 'hi Selfie' lehiaketa
gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

ArEtXABALEtA Bullets of 
Misery eta krisis taldeak
lehena 18:30ean eta bigarrena 
20:30ean, zuzenean, Haizea 
tabernan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

ArEtXABALEtA Btres41 eta 
drop! taldeak
lehena 19:30ean eta bigarrena 
21:30ean, zuzenean, kixkor 
tabernan.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti 'Bookjockey' saioa
Errepidean delako saioa Miren 
pastor argazkilariarekin.
Foruen plazan, 22:30ean.

domekA 30
ELGEtA Mendi irteera ioarrera
kantsatzeke mendi taldearekin. 
Mendizaleen plazan, 08:00etan.

oñAti olabarrietako jaiak
10:00etan meza; 11:30ean herri 
kirolak; 14:30ean auzo bazkaria 
bertsolariekin; 17:30ean haur 
jolasak; 19:00etan erromeria; eta, 
22:00etan oñatiko taldeen 
kontzertua. 
Aipatutako lekuan eta orduetan.

oñAti Bisita gidatuak
12:00etan Txokolateixan; eta 
13:00etan eta 17:00etan 
unibertsitatean eta parrokian. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan. 

ArrASAtE San Andres jaiak
12:30ean poteoa; 17:00etan 
umeendako Patrulla canina 
ikuskizuna; 19:00etan 
buruhaundiak; eta 23:00etan 
agressive combat eta arkada Social 
taldeak. 
Aipatutako orduetan.

oñAti txantxiku ikastolako 
ikasle ohien bazkaria
50. urteurrena ospatuko dute 
elkarrekin. 
Zubikoan, 14:30ean.

ArrASAtE zinema
gaztetxoendako ekintza. 
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

ESkoriAtzA zinema
gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

ArEtXABALEtA zinema
gaztetxoendako ekintza. 
Gaztelekuan, 17:30ean.

AntzuoLA zinema
Koaderno handia filma emango 
dute, euskarazko azpitituluekin. 
Torresoroan, 18:30ean. 

ESkoriAtzA 'Barro rojo' 
ikuskizuna
ikuskizunaren protagonistak bidaia 
bat kontatuko du. berea eta osaba 
homosexual batena. Hitlerren 
europa eta francoren espainia 
bateratuko dituzte errealitate 
berean. javier liñenak zuzendutako 
lana. Sarrerak, lau euro.
Zaldibarren, 19:00etan. 

oñAti Erakusketa zabaldu 
eli garmendia tolosarraren eta 
ekaitz filarmendi aretxabaletarraren 
argazkiak ikusgai, argi festibalaren 
barruan. ikusgai, maiatzaren 14ra 
arte. 
Kultura etxean, 18:00etan.

ELGEtA herrixa dantzan 
patxi Monterok gidatutako saioa. 
Spaloian, 19:00etan.

ArrASAtE Alos Quartet eta 
oreka tx taldea 
xiii. musikaldiaren kontzertua 
egingo dute bi taldeek. 
Kulturaten, 20:00etan. 

AstelehenA 1
BErGArA txistulari bandaren 
kalejira
askotariko piezak joko dituzte 
labegaraietako jaietan. 
Labegaraietan, 10:00etan.
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oñAti olabarrietako jaiak
11:00etan meza; 12:00etan luntxa; 
13:00etan oñatz taldearen 
erakustaldia; 16:30ean mus 
txapelketa; eta 19:30ean jaien 
bukaera. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

ArrASAtE San Andres jaiak
11:30ean puzgarriak, 12:00etan 
meza, 13:30ean nagusien bazkaria 
eta 18:00etan jaien amaiera. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

oñAti Bisita gidatuak
12:00etan Txokolateixan; eta 
13:00etan eta 17:00etan 
unibertsitatean eta parrokian. 
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

BErGArA Eskolarteko 
txirrindularitza txapelketa
infantil eta alebin mailetako probak. 
Labegaraietan, 16:00etan.

mArtitzenA 2
ArrASAtE  umeen 
danborradarako izen-ematea
gaurtik eman daiteke izena SuDcen 
egoitzan, 16:30etik 18:00etara arte, 
lekuak bukatu arte. pertsona 
bakoitzak, gehienez, hiru ume 
apuntatu ditzake.
Aipatutako lekuan eta orduan.

ArEtXABALEtA  'okilak eta 
biodibertsitatea' erakusketa
natur eskolak bilduma. gainera, 
bisita  gidatuak egingo dituzte bi 
egunetan: maiatzaren 2an eta 17an, 
19:00etan.
Arkupen, aipatutako orduan. 

oñAti 'nosotras. Mujeres de 
Euskalduna' dokumentala
larraitz zuazoren dokumentala. 
euskaldunako ontziolen itxieraren 
aurka borroka egiteko asanbladan 
parte hartu zutenen lekukotzaren 
balio sinboliko eta politikoa 
erakusten du lanak.
Kultura etxean, 19:00etan.

BErGArA  Grabatuak ikusgai
josean San Torcuatok hamalau lan 
ipini ditu ikusgai. euskal kantuetan 
oinarritutako lanak dira: Loretxoa, 
Udazken koloretan, Bizkaia maite...
Reizabal gozotegian.

eguAztenA 3
AntzuoLA  txisteak kontatzen
erretiratuek kontatuko dituzte 
txisteak.
Landatxopen, 18:00etan.

ArrASAtE  Artzaintzaren 
ibilbidearen 10. etapa
Maiatzaren 28an egingo dute iruñea 
oka-okina ibilbidea. izena emateko 
eguna: martitzenak eta eguaztenak, 
19:30etik 20:30era.
Landatxopen, 18:00etan.

BErGArA 'Euskararen 
biziberritzea: ziklo berrirako 
osagai batzuk' hitzaldia
ibon Manterolaren hitzaldia, 
jardunek gonbidatuta.
Irizarren, 19:00etan.

dEBAGoiEnA 'desfibriladorea 
nola erabili?'
Debagoieneko gurutze gorriak 
ikastaroa egingo du maiatzaren 
5ean eta 6an oñatin. zortzi ordukoa 
izango da eta titulu ofiziala jasoko 
da. izena emateko: 943-76 55 76 
edo 678 40 15 86.
Izen-ematea, aipatutako 
telefonoetan.

eguenA 4
ESkoriAtzA  Literatura 
solasaldia
bemharden El origen liburuari 
buruzko solasaldia egingo dute, 
ruben arias koordinatzailearekin, 
gazteleraz. izenak aurrez eman 
behar dira, 943-71 31 35 
telefonoan edo biblioteka@
eskoriatza.eus helbidean.
Liburutegian, 18:00etan.

ArEtXABALEtA  'i. uribesaldo' 
liburuaren aurkezpena
aitor antxia egileak berak egingo du 
liburuaren aurkezpena. entzuleen 
galderak erantzungo ditu.
Arkupen, 19:00etan.

ArrASAtE  zea Mays, 
koolturren
ikasturteko azken emanaldian aiora 
renteriaren taldea izango da 
protagonista. Sarrerak, bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan

antonio zabala

ArrASAtE

aMaia anTzokia

El bar
Domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

El bebe jefazo
Domeka: 17:00.

oñAti

kulTura eTxea

Life
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

ArEtXABALEtA

arkupe

La bella y la 
bestia
zapatua: 19:30.
Domeka eta 
astelehena: 17:00, 
19:30.

EiBAr

coliSeo

Lady Macbeth
zapatua eta 
domeka: 17:00.
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00. 
astelehena: 20:30.

negacion
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

El bebe jefazo
zapatua eta 
domeka: 17:00.

anTzokia

Guardianes de la 
galaxia
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

GAStEiz

boulevarD

Guardianes de la 
galaxia
egubakoitzetik 
domekara: 23:00, 
00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
17:30, 18:30, 
19:30, 20:15, 
21:15.

Guardianes de la 
galaxia 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45.

plan de fuga
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 

17:50, 20:10, 
22:30.

Bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00.

fast & furius 8
egubakoitzetik 
eguaztenera: 16:45, 
19:30, 22:15.
eguenea: 16:45.
egubakoitzetik 
domekara: 23:45.

La bella y la 
bestia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:45, 21:30.

Los pitufos
egubakoitzetik 
eguenera: 16:20, 
18:20.

John Wick
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

A fondo
egubakoitzetik 
domekara: 23:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.

Life
egubakoitzetik 

eguenera: 16:15, 
22:45.

un golpe con 
estilo
egubakoitzetik 
eguenera: 18:25.

Mañana empieza 
todo
egubakoitzetik 
eguenera: 20:25.

El bar
egubakoitzetik 
eguenera: 22:10.

floriDa

El bebe jefazo
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00, 16:30.

plan de fuga
egubakoitzetik 
astelehenera: 
16:30, 18:20, 
20:30, 22:30.
Martitzenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Ballerina
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00.

fast & furius 8
egubakoitzetik 
eguenera: 17:25.

Alta sociedad

egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

El reino de las 
ranas (euskaraz)
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00.

Stefan zweig
egubakoitzetik 
astelehenera: 
16:30, 18:30.
Martitzenetik 
eguenera: 20:00.

Locas de alegria
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.

Guardianes de la 
galaxia 2
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

power rangers
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00.

Maravilloso 
boccaccio 
(jatorrizko 
bertsioan)
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

La bella y la 
bestia
egubakoitzetik 
astelehenera: 
12:00.

un italiano en 
noruega
egubakoitzetik 
astelehenera: 
16:30, 20:30, 
22:30.
Martitzenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

Contra la 
impunidad
egubakoitzetik 
astelehenera: 
16:30.

El otro lado de la 
esperanza
egubakoitzetik 
astelehenera: 
18:30.
Martitzenetik 
eguenera: 17:30.

dancing 
Beethoven
egubakoitzetik 
astelehenera: 
20:30.
Martitzenetik 
eguenera: 22:30.

zinEma

kriTika

El otro lado de la esperanza  
zuz.: aki kaurismäki. Herr.: finlandia (2016). aktoreak: Sherwan Haji, Sakari kuosmanen, ilkka koivula.

bitxia eta argia

aki kaurismäkiren pertsonaiak 
munduan dauden pertsona 
arruntak dira. zuzendari 
finlandiarrak munduari buruz 
duen ikuspegia ez da batere 
baikorra. gizarteak gaizki 
funtzionatzen du eta askotan 
jendea itota sentitzen da 
jasaten ari den egoerarengatik. 
ematen du zuzendariak ez 
duela agintariek eta 
erakundeek egiten duten 
lanean sinisten; bai, ordea, 
jende apalaren borondate 
onean. eta hori da El otro lado 
de la esperanza-n gertatzen 
dena. istorioan bi pertsonaia 
nagusi dauzkagu: bata Siriatik 
ihes egindako etorkin bat da. ez 
dauka ezer baina irtenbide bat 
topatu nahian europara ihes 
egiten du, finlandiara heldu arte. 
bestea finlandian bizi den 
gizona da. Duen bizitza grisetik 
ihes egin nahi du: emaztea eta 

lana uzten ditu, jatetxe bat 
zabaltzeko. Siriako gizona 
bezala, munduan bere tokia 
aurkitu nahi du. bien istorioak 
batuko dira elkartasunaren 
garrantzia aldarrikatzeko. Hori 
da geratzen zaigun bide bakarra. 
baina ez kezkatu. kaurismäki ez 
da panfletoak eta hitz handiak 
erabiltzen dituen pertsona. 

gaurko egungo gizarteari 
begirada bat ematen dio, baina 
ipuinen eta absurdoaren 
ukituarekin. bere pertsonaiak 
zakarrak baina bihozberak dira. 
keinu eta hitz gutxikoak, baina 
eskuzabalak eta elkarri 
laguntzeko prest. zuzendariak 
bere estilorekin azaltzen du bere 
unibertso argia eta bitxia. 

argazkiLariaxxxx
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Mireia Bikuña arrasatE
Youtuberrak gizartean barne-
ratuta dauden garai honetan, 
beste kontzeptu bat dator ate 
joka: booktuber izatearena. Bi-
deoak igo ordez, liburuen iruz-
kinak edo kritikak sarera igotzen 
dituzten pertsonak dira. Ikus-en-
tzunezkoak erabiltzen dituzte 
irakurritako liburuei buruzko 
iritzia emateko.

Bada, irakurzaletasuna, 
ikus-entzunezkoak eta Youtube 
baliatuz, Booktuberboom lehia-
keta deitu dute, lehen aldiz, 
EAEko liburutegiek eta Galtza-
gorri elkarteak.

besteekin konpartitzeko 
Youtube plataforman zintzilika-
tzen den liburu bati buruzko 
kritika edo iruzkina da booktu-

be-a; eta liburu hori gomenda-
tzeko bere buruari bideo-graba-
zioa egiten dion pertsona da 
booktuber-a.

Hori guztiori azpikultura di-
gital baten batzen hasi da. Ale-
gia, euren esperientzia litera-
rioak besteekin konpartitzeko  
sare eta plataforma berriak 
sortzen diharduten neska-mu-
tikoak dira.

14 eta 18 urte artekoendako 
Booktuberboom lehiaketa 14 eta 
18 urte arteko gazteendako da. 
Parte hartu gura dutenek eus-
karazko liburu bat irakurri eta 
horri buruzko booktube bat sor-
tu beharko dute. Bideoaren irau-
pena, gehienez, minutu eta er-
dikoa izango da, eta booktuber-
boom.wordpress.com helbidean 
dagoen izen-emate orria beteta 
bidali beharko da. Urriaren 24an 
bukatuko da epea.

Jasotako bideo guztiak Crea-
tive Commons lizentziapean 
argitaratuko dira, ikusleen bo-
toen bidez, sarietako bat banatu 
ahal izateko. Bestea epaimahaia 
osatuko duten hiru adituk au-
keratuko dute.

deialdia arrasaten 
Deialdia egin ostean, eta lehia-
keta sustatze aldera, hiru herri-
tan elkartuko dira. Horietako 
lehena maiatzaren 5ean Arra-
saten izango da, 18:30etik 20:30era 
arte.

Booktuber gazte batek gidatu-
ko ditu saioak eta iruzkin bat 
egiteko argibide guztiak eman-
go ditu: bideoa nola grabatu, 
nola berba egin komentarioa 
ulergarria izan dadin, testua 
nola idatzi gutxieneko eta gehie-
gizko denborara mugatzeko...

Beste bi deialdiak maiatzaren 
12an Tolosan eta 19an Deustun 
egingo dira.

ikastetxeetan ere bai 
Irakurzaletasuna bultzatzeko 
duen garrantziaz oharturik, ikas-
tetxeetan ere hasi dira fenome-
no horrekin lanean. Adibidez, 
Madrilgo Lycee Français ikas-
tetxean Libres como Libros pla-
taforma sortu dute irakasleen 
eta ikasleen artean.

Booktuber bat liburua irakurtzen. goiena

'Booktuber' izateko lehen 
urratsak egiteko deia
EaEko liburutegiek eta galtzagorri Elkarteak lehenengoz deitu dute liburuei buruzko 
iruzkinak eta kritikak Youtubera igotzeko aukera ematen duen 'booktuberboom' 
lehiaketa. interesatuek urriaren 24a baino lehen aurkeztu behar dituzte lanak

bukatzEko

Gernika, malkoak 
ezin lehortu

Duela 80 urte gertatu zen, 
apirilaren 26an. Baserritar eta 
kaletarrak merkatu egunean 
salerosketan, umeak jolasean 
eta gurasoak lanean ziren. Bat 
-batean sirena hotsa, bonbak, 
sua, bizirik zeuden gorputzak 
gorpu bihurturik, nahigabea, 
pozaren hurren negarra. Herri 
bat justifikaziorik gabe 
suntsitu zuen Francok 
Alemaniako nazien eta Italiako 
legionarioen laguntzaz.

Euskal erakunde eta 
ordezkariek sarraski eta dolu 
hori gogora ekartzea zilegi eta 
beharrezkoa da. Biktima 
gertatu ziren guztiak 
gogoratzea ezinbestekoa eta 
kanpotik etorritako nazien 
ondorengoek dolu horretan 
parte hartzea, Nagasakiko 
herriaren ordezkariak ere 
gurekin bat egitea eskertzekoa 
eta txalotzekoa. Bihotz mina 
eta harridura sortu dit, ordea, 
Idoia Mendia sozialistaren hitz 
jarioak: hau guztiau 
"abertzaleok Espainiaren 
aurkako tesi biktimistak 
elikatzeko" omen da. Mendia 
andreak erakusten duen 
hoztasun itxuragabea eta 
biktimekin enpatiarik eza eta 
Euskal Herriaren aurkako 
eraso ikaragarri honetan sortu 
duen desenfoke galanta ezin 
ditut onartu. Espainiako 
gobernuak ez du sekula dolu 
horretan bat egin eta horretan 
PPren gobernua eta PSOErena 
parean zaudete, Mendia 
andrea. 

azkEn bErba

AintzAne oiArBide

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


