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Mikel Urreizti, 
(Mutriku, 1993) Beroa 
Sortzeko Instalazioak erdi 
mailako lanbide heziketa 
egin ondoren, Energia 
Eraginkortasuna eta 
Eguzki Energia Termikoa 
goi mailako lanbide 
heziketa egin du, 
SANTILLAN enpresan 
egon da DUAL egiten, eta 
bertan egin diote 
lan-kontratua.

Iñigo Agirre, 
(Ondarroa, 1974) Energia 
Eraginkortasuna eta 
Eguzki Energia Termikoa 
goi mailako lanbide 
heziketa ikasi ondoren, 
orain, Euskal 
Trenbideetako Langileak 
Mugarik Gabe 
programarekin 
Mozambikera doa energia 
berriztagarrietako 
ezagutzak zabaltzera eta 
han laguntzera.

Alain Aranaz, 
(Nabarniz, 1990) 
Energia 
Eraginkortasuna eta 
Eguzki Energia 
Termikoa goi mailako 
lanbide heziketa ikasi 
eta ENERTEK energia 
berriztagarrien enpresa 
sortu berri du; bertan, 
biomasa, geometria eta 
energia berriztagarrien 
instalazioak egiten 
dituzte.

Markina-Xemein
94 616 90 02

Prestatu 
energiaren 
profesionala 
izateko!

Goi mailako lanbide heziketa 
honetan, eraikinetako klimatizazio 
instalazioen diseinu, muntaia eta 
mantentzeak egiten dira. Instalazio 
hauetan eguzki energia termikoko 
instalazioak eta beste energia 
berriztagarri batzuk nola integratzen 
diren ikasten da.
Industrian eta eraikinetan energia 
eraginkortasuna ebaluatzeko 
metodoak erabiliz, gai hauek 
aztertzen dira: argiztapena, hotz eta 
bero instalazioak, ur instalazioak, 
energia berriztagarriak eta ziurtagiri 
energetikoak. 
Hori guztiori, modu praktikoan eta 
talde-lanean oinarritutako erronka 
bidezko metodologia kooperatiboak 
erabiliz. Baita DUAL sisteman 
ikasteko aukerarekin.
Ikasketa hauek bukatzean IMT, IA eta 
GF2 Eusko Jaurlaritzako Industria 
karnetak eskuratzen dira.

Energia Eraginkortasuna eta 
Eguzki Energia Termikoa

info@leartik.com
www.leartik.com

Maite txintxurreta DEBAgoiEnA
Gaur egungo bizimoduaren on-
dorioz, sarri, erosketak egiteko 
astirik barik ibiltzen da jendea. 
Bada, bezeroei horretarako erraz-
tasunak ematea da, besteak bes-
te, Merkatari aplikazio berriak 
eskaintzen duen abantailetako 
bat. Erosketak bai, baina herrian 
bertan; oraingoz, Arrasaten. 

Hala, esaterako, lanetik atera 
eta denbora justuarekin dabile-
nak aplikazio honen bitartez 
bere konfiantzazko harakinari 
mezu bat idatzi ahal izango dio, 
gaueko afarirako behar dituen 
solomoak prest izan ditzan es-
katuaz. Ez hori bakarrik; izan 
ere, dendek euren produktuen 

argazkiak jar ditzakete ikusgai, 
eta horiek begiratzeko zein des-
kontu eta eskaintza berezien 
berri izateko ere erabili ahal 
izango dute herritarrek.

Hainbat motatako komertzioen-
tzat erabilgarri izango da Mer-
katari datozen egunetan: elika-
gai dendak, etxetresna dendak, 
arropa dendak, ile-apaindegiak, 
eta abar. Hain zuzen ere, ko-
mertzio txikia indartzea da apli-
kazioaren helburua.

aplikazioa jaitsi eta alta eman
Mugikorrerako edo tabletarako 
aplikazio hori Google Playn –An-
droid gailuentzat– eta App Sto-
ren –iPhone eta iPadentzat– des-
kargatu ahal izango da. Deba-
goienakomerkatari.eus helbidean 
deskarga egiteko lotura zuzena 
egongo da eskuragarri. 

Behin deskargatuta, zerbitzuan 
erabiltzaile moduan alta ematea 
beharrezkoa izango da. Hori, 
Merkatari darabilten komer-
tzioetan egin daiteke. Bertako 
dendariak saioa hasteko baime-
na bidali ahal izango dio mo-
mentuan bertan sakelakora, eta 
hortik aurrera posible izango 
da hura erabiltzea. Laster, ko-

mertzio horien kanpoaldean 
pegatina bat izango da ikusgai, 
bertan Merkatari darabiltela 
jakinarazteko.

Aplikazioaren bultzatzaileak 
dagoeneko hasi dira zenbait 
komertziorekin lanean, besteak 
beste: Traskilon, Lasagabaster, 
Kapikua, Sikol Lentzeria, Gare, 
Raos, Milar Elkoro, Aldedi, Ada-
ra, Chic Estilistak, Sofa Leku, 
Jose Aranzabal eta Alberto Iñu-
rrieta psikologoa.

gertutasuna helburu
Herriko merkatarientzat, ga-
rrantzitsuena gertutasuna, kon-
fiantza eta tratu ona eskaintzea 
da. Merkatari-k bezeroen eta 
dendarien arteko elkarreragina 
bultzatuko du, eta, esaterako, 
bezeroek egin duten erosketa 
bat edo jasotako arreta balora-
tzeko aukera izango dute. Horrek 
merkatariei aukera emango die 
indartu edo hobetu beharrekoak 
identifikatzeko eta bezeroa ho-
beto ezagutzeko. Gertutasuna 
eta konfiantza dira herrian ber-
tan salerostearen indargune 
nagusiak, eta, hain zuzen ere, 
horiek sustatu nahi dituzte Mer-
katari-ren bultzatzaileek. Asteon kulturaten egin diren informazio saioetako bat. maite txintxurreta

'Merkatari': komertzioak 
eta bezeroak gertuago 
Arrasaten martxan jarriko dute herriko denda txikien eta bezeroen arteko 
elkarreragina hobetzea helburu duen mugikorrerako erreminta berria. Doaneko 
aplikazioa da, eta google Playn eta App storen deskargatu ahal izango da
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raul uriarte 
goiEnAko koMErtziALA

"komertzioak plataforma 
batean batuko ditu"

"arrasateko komertzioen eta 
euren bezeroen arteko 
komunikazioa hobetzeko tresna 
erabilgarria da Merkatari. 
Herriko ahalik eta komertzio 
gehienak batuko dituen 
plataforma bat da; hala, 
aplikazio horren bitartez, 
herritarrek poltsikoan bertan 
izan dezakete euren 
konfiantzazko komertzioekiko 
komunikazio zuzenagoa 
ahalbidetuko duen erreminta. 
zenbat eta gehiago erabili, 
orduan eta osatuagoa izango da 
plataforma hori. Hasierako fase 
honetan sor daitezkeen 
zalantzak argitzeko eta 
aplikazioaren inguruko 
azalpenak emateko, nirekin jar 
daitezke kontaktuan merkatariak 
zein herritarrak, ruriarte@
goiena.eus helbide elektronikora 
idatzita edota 943 25 05 05 
telefonora deituta".

maier uranga 
MAitiA DEnDAko MErkAtAriA

"Gaur egun, jendeak asko 
erabiltzen du internet"

"merkatari aplikazioa bera 
ezagutzen hasi behar dugu 
orain, baina uste dut erabilgarria 
izan daitekeela herriko denda 
eta komertzio txikiendako. egia 
esan, ni oso ohituta nago 
interneteko erremintak 
erabiltzen, webgunea zein sare 
sozialak; asko saltzen dut 
internetetik, eta sare sozialetan 
idatzi eta erantzutera ohituta 
nago, nire egunerokotasunaren 
parte da. Horregatik, niretako, 
gauza naturala da, eta ez du 
aparteko zailtasunik izango 
Merkatari erabiltzeak. Orain, 
ahalik eta praktikoena izan 
dadin, erreminta berri hau 
zabaltzea eta herritarrak ere 
erabiltzen hasi daitezen tokatzen 
da. baina bueno, esan bezala, 
gaur egun, jendeak asko 
erabiltzen ditu internet eta 
mugikorreko aplikazioak, eta nik 
hori igartzen dut".

jose ramon otamendi 
hArAkinA

"enkarguak egiteko 
erabilgarria izan daiteke"

"Hau hasi besterik ez da egin, 
oraintxe jarri baita martxan 
Merkatari aplikazioa, eta joango 
gara ikusten ze erabilera duen. 
noski, halako tresna batek 
kalterik ez digu egingo; beraz, 
aurrera. lagundu baldin 
badezake, ongietorria izango da. 
Hortaz, proba egiteko prest 
gaude gu. egia da gure kasuan, 
harategi bat izanik, eta produktu 
freskoak saltzen dituzten 
gainontzeko dendetan, oro har, 
jende asko zer eramango duen 
pentsatu barik etortzen dela, eta 
ohitura duela dendan bertan 
ikusten duenaren arabera 
aukeratzeko erosi beharrekoa. 
baina, adibidez, enkarguak 
egiteko erabilgarria izan 
daitekeela uste dut. Hala, 
bezeroek aplikazioaren bitartez 
eskaerak egin eta gero bertara 
jasotzera etortzeko aukera 
eskaintzen du".

amaia aranzabal 
josE ArAnzABAL DEnDAkoA

"bezeroekiko feedbacka 
erraztuko digula uste dut"

'merkatari'-ri buruz diotena
erabiltzen hasteko laguntza 
Asteon hasi dira bultzatzaileak 
aplikazioa aurkezten. Hala, mer-
katariei zein herritarrei aplika-
zioaren inguruko azalpenak 
emateko saioak egin dituzte, eta 
halako saio gehiago egingo di-
tuzte datozen asteetan. 

Hurrengo hitzordua ekainaren 
27an izango da, martitzena, 
14:30ean, Kulturaten. Hurrengo 
bi martitzenetan ere, uztailaren 
4an eta 11n, saio bana egingo 
dute, leku eta ordu berean.

Informazio saio horietaz gain, 
baina, Goiena Komunikazio Tal-
deko komertzial Raul Uriartek 
laguntza saio pertsonalizatuak 
eskainiko dizkie merkatariei 
zein hala nahi duten herritarrei, 
eta sor daitezkeen zalantzei eran-
tzuna ematen lagunduko die.

Gainera, erreminta hori nola 
erabili azaltzen duten bideo tu-
torialak ere ikusi ahal izango 
dituzte erabiltzaileek Merkata-
ri plataforman bertan. 

Proiektua Goiena Komunika-
zio Taldeak eta ISEA Berrikun-
tza Zentroak jarri dute abian, 
Arrasateko Udalaren laguntza-
rekin eta Ibai-Arte elkartearen 
kolaborazioarekin.

"etxetresnekin eta sukaldeko 
altzariekin egiten dugu lan guk, 
eta aplikazio berri hau gurea 
bezalako komertzio txikiei 
laguntzeko erabilgarria izan 
daitekeela uste dut. azken 
finean, konfiantzazko 
bezeroarekin komunikazio 
zuzenagoa izatea errazten digu 
guri, eta ohiko bezero horiekin 
lortutako feedbacka eta 
harremana handiagoa izatea. 
egia esan, orain arte guk ez 
dugu halakoak erabiltzeko 
ohitura handirik izan, eta, 
horregatik, orain, poliki-poliki 
ikasten joatea tokatzen zaigu, 
eta herritarrei aplikazio honen 
berri eman eta hura erabiltzera 
animatzea. aste honetan 
Kulturaten egindako informazio 
saioetako batean parte hartu 
dugu, eta gure aldetik, behintzat, 
animatuta gaude, proba egiteko 
prest".

"Merkatari' 
aplikazioa 
daGoeneko 
deSkarGatzeko 
Moduan daGo"
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Maite txintxurreta DEBAgoiEnA
Julia Rodriguez da Agipaseko 
psikologoa, eta nahi duenak 666 
55 81 95 telefonoan eska dezake 
harekin hitzordua.
zertan datza aretxabaletan eskain-
tzen duzuen zerbitzua? 
Gurasokidetasun programak 
krisi egoeran dauden familiei 
ematen die arreta, betiere, umeak 
daudela tartean. Profil guztiak 
hartzen ditugu barne: banaketa 
prozesuan daudenetatik hasi eta 
familia eredu berrietaraino. Ba-
nanduta ez dauden baina seme-a-
labekin arazoak dituzten familiak 
ere artatzen ditugu. Zuzenean 
gurasoekin soilik egiten dugu 
lan, baina horrek, gero, seme-a-
labengan izango du eragina. 
iaz otsailean jarri zenuten martxan 
zerbitzua. ze erantzun izan du? 
Oso ona. Gizarte langileek bi-
deratzen dituzte hona familiak, 
baina ahoz ahokoak ere funtzio-
natu du, eta jendea bere kabuz 
ere etortzen da. Batez beste, 
zortzi ordutan sei pertsona etor-
tzen dira; gehienak, dibortzio 
egoeran dauden emakumeak.  
gurasoei kosta egiten zaie umeei  
esatea banandu egingo direla?
Jendeak azalpen asko eman nahi 
izaten dizkie umeei, eta ez da 
beharrezkoa. Esan behar zaie 
gurasoak banandu egingo dire-
la eta aurrerantzean zelakoa 

izango den bizimodua, drama 
barik eta bata bestearen kontra 
jarri barik; jarrera oso garran-
tzitsua da. Ez dugu espero behar 
segituan ondo hartuko dutenik, 
prozesu bat izan behar da. Hor-
tik aurrera, umeak galderak 
egiten hasiko dira, eta horiek 
erantzuten joan beharko dugu. 
nola lortu gurasoen arteko desber-
dintasunak alde batera lagatzea? 
Sarri ikusten den egoera da gu-
rasoetako bakoitzak, banandu-
tako bizia hastean, arau edo 
agindu kontraesankorrak ema-
ten dizkiela umeei. Bietako bat 

oso permisiboa bada eta bestea 
arduratzen bada arauak jarri 
eta betearazteaz, gerta daiteke 
umea baten alde jartzea eta bes-
teari kontra egitea. Hortaz, lan 
bat egin behar da umearen hez-
kuntza bien artean koordinatze-
ko eta hari bizitzarako gidalerro 
etiko batzuk emateko.  
zenbat iraun dezake egoera natu-
ralizatzeko prozesuak?
Gurasoek nahi duten beste. Bi-
zitza osoan haserre egoteak ez 
dio faborerik egiten umeari. Zo-
rionez, guraso gehienek esfortzua 
egiten dute, ez dute itsututa ja-
rraitzen, seme-alaben osasun 
mentala baitago jokoan. Bana-
keta prozesu bat gaizki egiten 
denean, ondorioa seme-alaba 
diktadoreak izan ohi dira. Erres-
petatzen ez dutenak, indarkeria 
darabiltenak, kontsumitzaileak...
Familia eredu berriekin ere lan egi-
ten duzula diozu.
Esaterako, banandu ostean bi-
kotekide berria topatu duten 
gurasoekin edota bere seme-a-
labak dituen beste pertsona ba-
tekin elkartu direnekin. Egoera 
konplikatuak dira. Gertatzen da 
batzuetan gurasoetako baten 
bikotekide berria gehiegi sartzen 
dela amaren edo aitaren pape-
rean. Guraso bakoitzak bere 
semearen edo alabaren ardura 
hartu behar du. 

Julia rodriguez, iralabarri plazan. m.t.

"koordinazioa behar da 
seme-alabak hezteko"
julia rodriguez AgiPAsEko gUrAsokiDEtAsUn PsikoLogoA
Agipasek, krisi egoeran dauden familiei arreta emateko gipuzkoako elkarteak, 
psikologo zerbitzua eskaintzen du hileko lehen martitzenetan Aretxabaletan

Ehun komertzio baino gehiago, 
merkataritza euskaraz eginez
Bergarako idazlaguna proiektuaren txanpa berrian beste 
21 saltokik parte hartuko dute; dagoeneko 120 bat dira

amaia txintxurreta BErgArA
Herriko merkataritzan euskara-
ri lehentasuna emateko ahalegi-
nean, Bergarako arropa eta oi-
netakoen 21 dendak euren era-
kusleihoetan lau bertso jarri eta 
aukeran ematen dituzten bertso 
oinak leku egokian jarriz, herri-
tarrei bertsoak osatzea proposa-
tu diete, ekainaren 29ra artean.

Hori da Idazlaguna proiektuaren 
baitan Bergaran asteotan landu-
ko duten ekimena. Hain justu ere, 
hiruzpalau hilean behin egiten 
diren halako edo antzerako eki-
menen bitartez, herriko merka-
taritzan euskarari lehentasuna 
emateko bidean, lortu gura dute 
herritarrak ere jabetzea hizkuntza 
paisaiak duen garrantziaz. 

bonuen zozketa 
Orain, bada, azken ekimen ho-
rretan parte hartzen dutenek 
bertsoak osatuta eta izen-abize-

nak jarrita, Jardun Euskara 
Elkartera helarazi beharko di-
tuzte; bulegora bertara joanda, 
idazlaguna@gmail.com helbide-
ra idatzita edo 605 71 24 69 zen-
bakira whatsapp mezua bidalita. 

Hori eginda, parte-hartzaileen 
artean 60 euroko bonuak zozke-
tatuko dituzte. Are gehiago, ber-
tsoa abestuz bidaliz gero, zozke-
tan bi aldiz sartuko dituzte. Eta 
horrez gainera, egunotan berta-
ko dendetan erosketaren bat 
egiten dutenei ere zozketarako 
txartela emango diete. Zozketa 
hilaren 30ean egingo dute.   

Idazlaguna proiektuaren eta 
oraingo ekimenaren antolatzai-
lea Jardun da, Bergarako Uda-
laren eta Bedelkarren babesa-
rekin; hala, Udalak adierazi du 
apustu garbia egiten duela "he-
rriko merkataritza indartzearen 
alde, eta herriko merkataritza 
euskaraz egitearen alde".

Goienerrek, Energia Berrizta-
garrien Sorkuntza eta Kontsu-
mo Kooperatibak, informazio 
bulegoa izango du martitzenean, 
ekainaren 20an, Arrasaten, 
Ereindajanek duen esparruan 
–Nafarroa etorbidea,  23–. 
18:00etatik 20:00ak arte izango 
dira eskualdeko boluntarioak 
informazioa ematen: "Koopera-
tiba ezagutzera emateko infor-

mazio-gune bat izango da, ar-
gindarraren fakturaren ingu-
ruko dudak azaltzeko, merka-
turatzaile aldaketak egiteko…", 
esplikatu dute. 

Orain ez ezik, uztailean ere 
birritan izango da informazio
-gunea: uztailaren 4an eta 18an, 
azaldutako ordu berean. 

Gaur egun, 4.500 bazkide ditu 
Goiener kooperatibak. "Bertako 
kide kontsumitzaileek kontsu-
mitzen duten beste energia be-
rriztagarri sortzeko helburua 
du", besteak beste.

Goienerrek 
informazio bulegoa 
izango du asteartean
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ubane Madera DEBAgoiEnA
Egunean 265 autobus pasatzen 
dira Eskoriatzatik, herri barru-
tik, saihesbidetik edo autobide-
tik. Eta kopuru hori handiegia 
dela partekatu zuten Marisol 
Garmendiarekin, Mugikortasun 
eta Lurralde Antolaketako foru
-diputatuarekin, astelehenean, 
Eskoriatzan. 

Izan ere, batzarra egin zuten 
Garmendiak eta Iñaki Pregok  
–Diputazioko Mugikortasun zu-
zendaria– eskualdeko hainbat 
udaletako alkaterekin eta zine-
gotzirekin. "Lurraldebusek De-
bagoienean duen eskaintza in-
dartu nahi dugu, praktikoagoa 
eta erakargarriagoa izan dadin", 
esplikatu zuen diputatuak. "Li-
neak arrazionalizatzea da hel-
burua", zehaztu zuen Unai El-
korok, Aretxabaletako alkateak 
eta Debagoieneko Mankomuni-
tateko presidenteak. "Badago, 
adibidez, linea bat pertsona ba-
karrak erabiltzen duena", ipini 
zuen adibide modura. 

autobusen abiadura 
Hori abiapuntu, Diputazioko 
ordezkariek proposamen berria 
aurkeztu zieten udal ordezkariei, 
oraingo zerbitzuaren erabilera
-datuek lagunduta. Eta bertakoek 
ekarpenak egin zizkioten hari. 
Orain, ekarpenok aztertu, haien 
arabera proposamena egokitu 
eta atzera ere aurkeztuko zaie 
eskualdeko ordezkariei.

Diputazioko ordezkariei hela-
razitako ekarpen batzuk aipatze 
aldera, autobusen abiaduraren 
gainean jardun zuten: "Kexu 
handiena da autobusak larregi-
ko abiaduran ibiltzen direla 
askotan", esplikatu du Elkorok.

linea zirkularra 
Horrekin batera, Eskoriatza eta 
Zumarraga arteko linea zirku-
larra aldatzeko proposamena 
ere izan zuten berbagai. 

Hain justu, linea hori Eskoria-
tzatik abiatu beharrean, Arra-

satetik abiatzea egokiagoa dela 
uste dute ordezkari guztiek; hor-
tik aurrera, "Arrasatetik hastea 
ondo ikusten dugu, baina Oña-
titik eskatu dugu zerbitzuaren 
maiztasuna ez txikitzea. Adibidez, 
zerbitzu zirkularra barik erdi
-zirkularra jartzen badute, gu 
horrekin ados gaude, ze ordu 
erdian behingo maiztasuna man-
tendu egingo litzateke", adierazi 
du Irati Etxeberriak, batzarrean 
egon zen Oñatiko zinegotziak. 

DG03 eta DG04 izenekin, gaur 
egun Eskoriatzatik irten eta 
Zumarragarako joan-etorria egi-
ten dute bi zerbitzuok, Legazpi-
tik eta Antzuolatik pasatuta. 

Horrela beharrean, linea erdi
-zirkularrak jarriz gero, zerbi-
tzuek honako ibilbide hau izan-
go lukete, Arrasatetik abiatuta, 
bi kasuetan: Arrasate-Elorre-
gi-Bergara-Antzuola-Deskar-
ga-Zumarraga eta buelta eta 

Arrasate-Elorregi-Oñati-Legaz-
pi-Zumarraga eta buelta.

bergara-eskoriatza, nagusi 
Aukera horien alde eginez gero, 
Debagoieneko autobus zerbitzu 
nagusia indartzea da Diputazioa-
ren proposamena; Bergara eta 
Eskoriatza lotzekoa, alegia. 

Bestalde, orokorrean, Arrasa-
te izango da eskualdeko autobus 
zerbitzuen erdigunea. "Datuek 
erakusten dute linea guztietako 
erabiltzaileen %40 inguru Arra-
saten igotzen edo jaisten dela; 
eta ondoren eta bata bestearen-
gandik alde gutxirekin datoz 
Bergara eta Aretxabaleta", jaki-
narazi du Elkorok. "Datu deiga-
rri bat ere eman ziguten: Deba-
goienean autobusean jende 
gehien ibiltzen den tartea eguer-
dia da; eskualde bakarra da 
ezaugarri hori duena", gainera-
tu du Debagoieneko Mankomu-
nitateko presidenteak.   

Batzarrean eskualdeko sei uda-
lerritako ordezkariak izan ziren: 
Arrasate, Bergara, Oñati, An-
tzuola, Aretxabaleta eta Esko-
riatzakoak. Kasu honetan, Ara-
maio ez da eskualdean sartzen, 
eta Elgetan, besteak beste, ez 
zuten batzarraren berri izan.  

Prego eta garmendia, eskualdeko ordezkariekin, astelehenean. gipuzKOaKO diputaziOa

autobus zerbitzua 
egokitu egingo dute
Debagoieneko hainbat udaletako ordezkariekin batzartu, eta eskualderako proposamen 
berria aurkeztu zien Marisol garmendiak, Mugikortasuneko foru diputatuak; besteak 
beste, Eskoriatzatik autobus larregi pasatzen direla partekatu zuten

bertako 
ordezkarien 
ekarpenak 
aztertuko ditu 
orain diputazioak

Arroza aniztasunaren sinbolotzat 
hartuta, eskualde mailako Mun-
duko arrozak ekimena egingo 
dute Arrasaten uztailaren 8an. 
Helburua da arroza prestatuz 
aniztasuna bistaratzea, elkar eza-
gutzea eta integrazioa sustatzea. 
SOS Arrazakeria elkarteko Jokin 
Ruizek ekimenaren aurkezpenean 
azaldu zuen arroza baliatuko dela, 
"munduko leku ezberdinetan era-

biltzen den elikagaia delako".  
Parte hartzeko ekainaren 23ra 
arte eman daiteke izena: www.
arrasate.eus; Ekin Emakumeen 
egoitzara deitu – 943 79 83 70– edo 
bertara joanda. 5-10 kideko taldeek 
parte har dezakete, baina banaka 
ere eman daiteke izena, eta gero 
talderen baten sartu.  

SOS Arrazakeriak, Ekin Ema-
kumeek, Elkarhezitzenek, Arra-
sateko Helduen Eskolak, IMMEk, 
Arrasateko Udalak, Gipuzkoako 
Aldundiak eta Jaurlaritzak an-
tolatutako ekimena da. 

Arroza prestatuz, 
integraziorako bidean 
urratsak egin guran

Guardia Zibila "armagabetu" 
egingo dela iragarrita eta "Eus-
kal Herri osoa" Oñatira joate-
ko gonbitarekin, bihar, zapatua, 
iluntzera bitarteko ekitaldiak 
iragarri dituzte Fan Hemendik 
egunaren baitan. Bake artisauen 
azokarekin hasiko dute eguna 
(11:30), poteoa egingo dute on-
doren Ona tabernatik abiatuta 
(12:00), herri bazkaria gero 

(14:30), Sinners-en kontzertua 
txosnagunean (19:00), manifes-
tazioa eta "armagabetzea" pla-
zatik abiatuta ondoren (20:00) 
eta amaitzeko kontzertuak, 
22:00etan, txosnagunean: Ga-
dafistes Brothers, Erokomeri 
eta Trapu Zikinak. 

"Euskal Herriak horrenbeste 
desira duen ekimen hau ondo 
egiten dela ziurtatzeko, Na-
zioarteko Egiaztatze Batzorde-
ko kide Ram Mannikkalingam 
Oñatin egongo da", diote, bes-
teak beste. 

Guardia Zibilaren 
"armagabetzea" 
irudikatuko dute Oñatin

Lau debagoiendar, EH Bilduko 
idazkaritzetarako hautagai
Maider otamendi, Larraitz Ugarte, Ander rodriguez eta 
nerea zubia dira aurkeztutako ordezkariak 

u.M. DEBAgoiEnA
Etxebizitza eta Oinarrizko Es-
kubideak izeneko idazkaritza-
rako hautagaia da Maider Ota-
mendi, (Eskoriatza, 1976). In-
geniaria da hura eta gaur egun, 
EH Bilduko legebiltzarkidea.

Larraitz Ugarte abokatua 
(Oñati, 1976), berriz, Estatu 
Eraikuntzarako idazkaritzara-
ko hautagaia da. EH Bilduko 
legebiltzarkidea, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko bozeramailea 
izandakoa ere bada. 

Haiekin batera, hautagai da, 
baita ere, Ander Rodriguez 
Lejarza arrasatearra (1982). 
Kasu horretan, Politika Sozia-
lak idazkaritzarako. Rodriguez, 
besteak beste, Gipuzkoako Po-
litika Sozialeko diputatu eta 
Arrasateko zinegotzi izandakoa 
da.

Eta azkenik, gaur egun Oña-
tiko zinegotzia den Nerea Zubia 

Blazquez (1983) da Parte-hartzea 
eta Gobernantza idazkaritza-
rako hautagaia.  Psikopedago-
gian lizentziaduna da hura.

euskalduna jauregian 
Gainontzeko idazkaritzetarako, 
Mahai Politikorako eta herrial-
deetako arduradun politiko kar-
guetarako hautagaiekin batera 
aurkeztuko dituzte lau deba-
goiendarrak bihar, zapatua, EH 
Bilduren prozesu eratzailearen 
baitan barne-kargu izan daite-
zen. Besteak beste, guztien gi-
dari izateko Arnaldo Otegi aur-
keztu dute, koordinatzaile na-
gusi. 

Bilboko Euskalduna jauregian 
egingo du EH Bilduk lehenengo 
kongresua, eta bertan, barne 
karguak aukeratzeaz gainera, 
Eztabaidarako Dokumentua eta 
Estatutuak bozkatuko dituzte, 
besteak beste. 
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Turistak

Maddi anE txopErEna iriBarrEn
httPs://LABUr.EUs/9iQB3

Paseo labur bat eman dut 
Donostiako Parte Zaharrean 
barna. Ordu erdian zenbatu 
ditut bost pentsio, hamar bat 
souvenir denda [...] hamarnaka 
pintxo ostatu [...] eta dozenaka 
ingeles, frantses eta 
identifikatzen ez dakidan beste 
zenbait hizkuntzatako turista.

Gero sartu naiz Interneten, 
kuriositatez begiratzeko auzo 
bereko etxeen alokairuen 
prezioa. Batek 1.790 euro, 
besteak 1.300, eta baten batek 
2.500 hilean ere bai: niretzat 
ezin ordainduzko kopuruak. 
Eta, ea ba... 1.000 eurotik 
beherako guztiak (gutxienak 

840 euro), txikiak izateaz gain, 
soilik irailetik ekainera 
erabilgarri (eta iragarkiak 
espresuki ikasleei zuzenduta).

Ondoren, burura etorri zait 
han bizi den lagun batek 
kontatutakoa: txirrina jo izan 
diotela maiz, haren etxea 
sekulako milioikaden truke 
erosteko prest zeudela esanez, 
eta ea jarriko duen salgai. Eta 
hark ezetz. [...] Antzeko 
iragarkiak ikusi izan ditut 
egunerokoan hartzen dudan 
autobusaren kristalean 
itsatsita: Utziguzu zeure etxea, 
eta zuk inolako tramiterik egin 
behar izan gabe jarriko dizugu 
alokagai.

Notizia bat ere irakurri 
nuen, Gipuzkoako hiriburuan 
beste hamalau hotel eraikiko 

dituztela dioena. Horietako 
bost eraikitze bidean edo 
eginak, eta besteen lizentziak 
emanak. Gogoan ditut Aste 
Santuan komunikabideetan 
aditutako esaldi loriatsuak 
ere: bete egin direla gela 
guztiak, eta horrek 
"aberastasuna" ekarriko duela 
Euskal Herrira.

Batzuk agian harrituko dira 
Tourists Go Home pintaketak 
irakurtzeagatik hiriko 
paretetan, edota etxeak eta 
hotelak okupatzeagatik 
sinbolikoki zein bizitzeko. 
Baina jar zaitezte 
Donostialdeko [...] gazte baten 
azalean: lan prekario baten 
pean, etxetik alde egin ezinik, 
nik hori eta gehiago ere 
eginen nuke.

hAnDik EtA hEMEnDik

Bolada larria izan dugu azkeneko bi hilabete hauetan. Eta, 
horren ondorioz, solasaldi eta komentario ugari entzun izan 
ditugu jendearen artean: "Denok pasatu behar dugu trantze 
horretatik".

Heriotzak ez dio adinari begiratzen, ezta ekonomiari, maila 
sozialari, azalaren koloreari, erlijioari…

Denak pasatu behar dugu hortik. 
Iritzi eta sinesmen desberdinak aurkitu daitezke gure gizarte 

honetan:
-Hil eta kito: harrak jan eta akabo.
-Berreragitea.
-Piztea.
-Eta abar.
Bakoitzak bere iritzia aukeratzen du. 
Edozelan ere, ez dakit norberak barneratuta al daukan, 

integraturik ote daukan bere 
bizitzan. 

Izan ere, pertsona batzuek, 
zientziaren arlotik, honako 
iritzi hau dute: "Gizakientzat 
garapena oinarrizko gaia den 
iritzi jenerala zabaltzen 
denetik, ondasunak eta gaitzak 
bizitza horren barruan 

etorkizuna menperatzen duten lorpen moduan hartzen dituzte" 
(A. Tornos).

Zientzia aldetik mundua eta natura gero eta gehiago 
menperatzen ari garela esaten zaigu eta mezu hori konturatu 
gabe sartzen da geure buruan.

Baina galdera honako hau da: menperatzen ote dugu heriotza 
eta bizitza?

Teknifikatuta dagoen mundu honetan eta hiri giroko 
munduan heriotzari zaion beldur berri hori ahalik eta gehien 
ezkutatzen ahalegintzen dira –zaharren egoitzak, ospitaleak, eta 
abar–.

Ez ote dugu gizatasuna galdu heriotzaren aurrean gizonek eta 
emakumeek izan duten jarrerarekin?

Ez ote zaigu zaila egiten heriotzari dagokion guztia gure 
izaera orokorrean integratzea, barneratzea?

Bai familia barruan, baita eskolan ere, gaiari heldu beharko 
litzaiokeela iruditzen zait.

Heriotza, Oñatiko 
gaia egun hauetan

zABALik

joxan Larrañaga

faMilia barruan 
eta eSkolan Gaiari 
heldu beharko 
litzaiokeela 
iruditzen zait
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Mireia bikuña ArrAsAtE
Gipuzkoako Eskubaloi 
Federazioak lehen aldiz egin 
du denboraldiko sariak eta 
aipamenak banatzeko gala. 
Eta han banatu ditu 
zilarrezko bi intsignia. 
Horietako bat Arrasate 
Eskubaloiko presidente Ines 
Azpiazurendako izan da.
"eskubaloiarekiko erakutsitako 
pasioarengatik" saritu zaituzte. 
Pozik zaude? 
Ezustea izan da guretzat. 
Federazioko presidente 
berriak lan egiteko modu 
berriak ekarri ditu eta 
aitortza hau asko eskertzen 
dugu. Bereziki, Donostialdetik 
harago, Debagoienean, 
adibidez, eskubaloiaren alde 
lan handia egiten dela 
ezagutarazteko balio duelako.
klubari indarra ematen dio 
honek? 
Bai. Aitortza orain dator eta 
nik jaso dut presidente 
moduan, baina sari honen 
atzean, pertsona askoren lana 
dago: Agustin Rodriguez, 
Juan Luis Isasmendi, Andoni 

Arando... Eta, hasierako 
urteetan, Josean 
Aranburuzabala, Mariano 
Arrieta... Hortaz, saria 
guztiona da. Urte askoan 
dihardugu gogor lanean. 
Arrasate Eskubaloin, 

aspalditik, balioak lantzen 
ditugu, eta erreferente izan 
gara, eta oraindik ere bagara.
umiltasunez, eskubaloia zabaldu 
gura duzue. 
Bai, eta harro gaude egiten 
dugun lanarekin. Futbolean 

edo beste kirolen batean 
jokatu gura ez dutenei, beste 
aukera bat ematen diegu. Bide 
hori elkarrekin egiten dugu. 
Elkartasuna, errespetua, 
lagunartea... Balio horiek 
lantzen ditugu. Noski, 
lehiakortasuna ez dugu 
ahazten. Balio sendoekin, 
lehiakor izan gura dugu.
Halako aitortzek lanean 
jarraitzeko indarra ematen dute? 
Bai. Denboraldi bakoitza 
istorio berri bat da. Diru 
laguntzak, jokalariak, 
entrenatzaileak... Klub txikia 
gara eta ahal dugun moduan 
bizirik irauten dugu. Zorionez, 
aurretik egiten den lan horrek 
fruituak ematen ditu.

Klubetik pasa diren 
jokalariekin eta 
arduradunekin dudan 
hartu-emana da benetako 
saria. Edo, egungo jokalariak 
animatzera joaten naizenean, 
eurengandik jasotzen dudan 
maitasuna.
osasuntsu dago arrasateko 
eskubaloia? 
Bai. Oso urte onak bizi izan 
ditugu Lehen Nazional 
Mailan. Talde sendoarekin, 
punta-puntan ibili gara. Baina 
ziklo aldaketa etorri zen, eta 
orain, harrobiarekin lanean 
dihardugu. Ez dakigu haren 
moduko talderik izango dugun 
berriro, baina horrek ez gaitu 
itsutzen.

Arrasate Eskubaloiko presidente ines Azpiazu. gOiena

"Aitortza honen atzean, 
pertsona askoren lana dago"
ines azPiazu ArrAsAtE EskUBALoiko PrEsiDEntEA

ProtAgonistA hAU BE BADogU!

Europako auzitegiak Espainia 
zigortu du Legebiltzarreko 
kideei bidezko epaiketa bat 
izateko eskubidea ez 
bermatzeagatik. Atutxa 
Legebiltzarreko presidente eta 
Bilbao eta Knörr mahaiko 
kide ohien kontra zabaldutako 
auzian akusatuei euren burua 
defendatzeko aukerarik ez 
emateagatik zigortu dute 
Espainia, eta sare sozialetan 
hizpide izan da gaia.

Atutxa, Knörr eta 
Bilbaori, arrazoia 

"Gazteak postalen atzean" 
daudela salatzeko, "bizirik 
dagoen herria" aldarrikatu 
dute Ernaiko hainbat kidek, 
turista mozorroa jantzita, 
Guggenheim museoan.

@end1ka: "Postalen atzean 
bagara. Turismo basatiak 
dakarren prekarizazioa salatu 
du Ernaik #HerriaBizirik".

@sagastaneku: "Inposatu 
nahi diguten postal 
prekarioaren aurrean 
#HerriaBizirik, bai horixe!".

'#Herriabizirik' traola 
'trending topic'

Hizpide izan da asteon, sare 
sozialetan, batez ere, 
Madrilen, Kongresuan, Unidos 
Podemos koalizioak 
aurkeztutako zentsura-mozioa. 
Mozioak ez du aurrera egin, 
EH Bilduren eta ERCren 
babesa bakarrik izan duelako, 
baina sare sozialetan hainbat 
eta hainbat iruzkin utzi ditu. 
Euskal Herrian ere trending 
topic bilakatu zen gaia, baita 
Mariano Rajoyren eta Pablo 
Iglesiasen arteko ika-mikak.

Espainiako Gorteetan 
zentsura-mozioa

Aste Zapatistaren 
pankarta kendu 
egin dute
Eskoriatzan Aste Zapatista 
dute oraingo hau. Udalerri 
horretan, halako eta bestelako 
ekintzak –ezkontza agurrak, 
adibidez– iragartzeko, ohitura 
dute herri sarrerako zubia 
baliatzeko. Eta oraingo aste 
hasieran ere hala egin zuten 
Aste Zapatista dela gogora 
ekartzeko. Baina, kexua 
helarazi dute jakinarazteko 
egun batetik bestera, pankarta 
hori zubitik kendu egin duela 
norbaitek. 

imanOl belOKi

gorA EtA BEhErA

Willis Drummond 
Oñatin izango da

Geroago eta gertuago dago 
Kilometroak 2017 ospakizuna. 
Eta horren adierazle da 
jaiaren antolatzaileek 
dagoeneko dena lotuta 
daukatela; horietako batek, 
gainera, ikus-entzule ugari 
erakarriko ditu, rock musika 
talde entzutetsua izango 
da-eta Kilometroak 2017ko 
azken kontzertua eskainiko 
duena: Willis Drummond 
talde baionarra. Haiekin 
batera, hori bai, taula 
partekatuko dute, besteak 
beste, Oñatiko Herstura eta 
Sharon Stoner eta Arrasateko 
Arkada Social musika 
taldeek.   

itUrri onEtik



EgUBAkoitzA  2017-06-16  gOiEnA ALDizkAriA8    gutunak
Futbola, bai ala ez?

MikEL kErExEta kortaBarria
AntzUoLA kiroL ELkArtEko 

PrEsiDEntEA

AntzUoLA

Ondorengo lerroak irakurri 
aurretik, badaezpada, 
idazlearen profila zein den 
kontuan hartu: futbolean oso 
txarra izandakoa, arauak 
ulertu justu eta bihotza 
zuri-gorria. Kuadrillan 
ziklistak, pilotariak, 
korrikalariak, "- futbol + 
carreras" esaldiarekin bat 
zetozenak eta futbolean epe 
motzean aritutako bakarra. Bi 
futbolariren aita eta Antzuola 
Kirol Elkarteko (AKE) 
presidentea. "Profil honekin 
presidentea, nola?", galdezka 
ari zara, ezta? Ni neu ere bai!

Futbol galaktikoari ematen 
zaion lilurak askotan itsutu 
egiten gaitu eta beste era 
bateko ereduak bistaratzeko 
zailtasunak ditugu. 

Dena zaku berean sartu eta 
analisirik egin gabe iritzi 
ematera ohituta gaude. Bai edo 
ez, ez dago beste ezertarako 
lekurik.

AKEk futbola aitzakia 
hartuta herrian bertan talde 
kirola egin eta disfrutatzeko 
modua eskaintzen du. 
Auzolanean eginiko eredu 
propioko proiektua da. 
Galaktikotik ez du ezer, oso 
lurtarra da!

AKEren hasiera, gehienetan 
gertatzen den moduan, posible 
zela amestu zuten zoro batzuen 
buruan egon zen. 
Ofizialtasuna, geroago, 1993-94 
denboraldian, Bigarren 
Erregional Mailan, kamiseta 

gorriarekin lehiatzen hasi zen 
taldeak eman zion.

Urteak pasa dira, eta, 
aldaketa dezente egon badira 
ere, hor jarraitzen dute 
jokalariek, gurasoek, 
bazkideek, batzordekideek, 
babesleek, laguntzaileek, meza 
ondorengo boleto erosleek, 
futboleroek, kontrakoek, 
AKEren kudeaketarekin 
kritikoek... Guzti-guztion 
artean AKE sustraitu eta 
proiektu sendo eta jasangarri 
bihurtu dugu.

Bi gurasok denboraldi 
hasieran futbol eskola sortu, 
eta, euren burua futbolaren 
kontrakoa izanik, seme-alabei 
jarraitu beharrean aurkitu eta 
kexaka ziren. Guraso hauek, 
larunbatean, AKE festan ikusi 
besterik ez zegoen! Gorriz 
jantzita eta AKEren eredua 
defendatzen zera entzun nien: 
"Hau ez dok futbola! Hau la 
ostia dok!". Izan ere, 
Erregional Mailako jokalariek 
zeramaten kamisetetan 
irakurri zitekeen moduan, 
AKE futbol taldea baino askoz 
gehiago da!

Beraz, futbola bai edo ez, 
hori galdetzea merezi al du?

Segi dezagun herri proiektua 
den AKE garatzen eta 
handitzen. Lan egiteko eredua 
indartuz helburuen lorpena 
eta mugarriak gainditzea 
ekarriko du. Hastapeneko 
futbol-ero haiek izan zituzten 
ametsak berritu eta 
gauzatzeko!

Besarkada goxo bana AKE 
sortu eta egunero jaten eman 
diozuen guztioi, ondoren 
etorriko zaretenoi, Pablitori 
eta bidelagun dudan Nekaneri.

Deskalifikazioak

josE antonio aMUndarain Eta 
aLBErto EtxEBErria
oñAti

Harrigarria, baina ez 
ustekabekoa, Lourdes Idoiagak 
eman duen azalpena 
komunikabideen aurrean; bi 
hitzekin baloratzen du Oñatiko 
Udalean EH Bilduk daraman 
lan guztia: inposizioa eta 
inprobisazioa.

Askotan esan izanaren 
poderioz sinesgarritasuna 
aspaldian galdu zuten hitzak 
dira horiek, herrian ez dago 
inongo arrazoirik Idoiagak 
planteatzen duen egoera 
deskribatzeko. Beste gauza bat 
da berari eta PNVri ez zaiela 
interesatzen EH Bildu egiten 
ari den lana. Hori dela eta, 
kexa eta zalaparta ateratzea 
komeni zaie komunikabideen 
oihartzuna baliatuz.

Gobernuan eta agintean 
dagoenak erabakiak hartu 
behar ditu, Lourdes Idoiagak 
berak lehen hartzen zituen 
bezala eta orain ahal balu 
hartuko lituzkeen bezala, 
baina ez dezala alkatea eta 
bere taldea egiten ari diren 
lana agintekeria (inposizioa) 
hitzarekin zikindu. 

PNVk asko maite duen beste 
hitza inprobisazioa da. Lourdes 
Idoiagak ere sarri erabiltzen 
du, ez dago EH Bilduren 
kontra egiteko bi hitz horiek 
baino sendabelar egokiagorik. 
Horren harira, gogorarazi 
bakarrik, herri programan 
oinarritutako eta legegintzaldi 
hasieran aurkeztutako lau 
urteko plangintza jarraituz lan 
egiten duela Udal Gobernuak. 

Nahita edo nahi gabe, Oñatin 
elkarbizitza okertzeko beste 
ariketa bat gehiago izan da 
PNVk eta Lourdes Idoiagak 
egindakoa. Titularra ematen 
dioten PNVren hitz horien 
gainetik, ordea, Oñatiko 
herrian eta herritarrekin 
batera lana sendo eta ugari 
egiten ari den alkate eta 
zinegotzi taldea dauzkagu eta 
haiek erantzungo diote 
herriari bere ekintzekin, orain 
arte egin duten bezala.

Garbiketa ideologikoa 
Bergaran

iBai rEdondo Eta iñigo akaitUrri 
BErgArAko sortU

BErgArA

Hijo de puta; Se vende; Hemen 
ezin da pilotan eta baloiarekin 
jolastu; Comeme la polla; Bihar 
8etatik-12etara ur mozketa 
egongo da Irizar kalean… 
Horrelako ehunka kartel eta 
pintada aurkituko dituzu 
Bergarako kaleetako paretetan. 
Gaztelu Etxera; Eraso 
sexistarik ez; Errekaleor 
bizirik; Maiatzak 1 kalera… 
bezalakoak aurkitzea, berriz, 
zail egingo zaizu. Zergatik? 
Bergarako Udalak erabaki 
duelako gai politiko edo 
sozialei buruzko kartel eta 
pankartak Bergarako 
kaleetatik kentzea. Bergarako 
jaietan, adibidez, ez dute egun 
bat ere iraun, Bergarako Udal 
Gobernuaren (PNV-PSOE) 
obsesio bilakatu direlako. Udal 
langileek adierazi digutenez, 
Udal Gobernuko arduradunek 
kartel politiko eta sozialak 
kentzeko agindua ematen diete 
behin eta berriz. Herriko 

kaleak eta, bereziki, 
kontenedore inguruak 
zaborrez gainezka daudenean, 
Udalaren kezka nagusia kartel 
eta pankartak izatea 
lotsagarria iruditzen zaigu.

Zergatik gertatzen da hau? 
Oso argi daukagu, Bergarako 
Udalak ez ditu nahi 
aldarrikapen politiko eta 
sozialak kaleetan, berauen 
aurka dagoelako eta herri 
aldarrikapenei beldur dielako. 
Are gehiago, Bergarako Udalak 
herriko kaleak hutsik nahi 
ditu. Kartel edo aldarrikapenez 
gain, Bergaran gero eta 
zailagoa da ezer antolatzea, 
Udalaren hamaika oztopo 
gainditu behar direlako. 
Bergarako Udala herritar eta 
eragile aktiboentzat 
izugarrizko oztopo bilakatu da, 
hori ari gara ikusten eta 
sufritzen kalean gauzak 
antolatzen saiatzen garenak: 
hezkuntza jaiak antolatzeko 
hamaika traba; taberna edo 
komertzioek kalean ekintzak 
antolatzeko oztopoak; ekitaldi 
politiko edo ekintza sozialak 
egiteko ezintasunak…

Honen guztiaren helburua da 
aldarrikapen politiko eta 
sozialak herriko kaleetatik 
desagertzea, baina, aldi berean, 
herriko giroa, kale giroa bera 
ere kaltetzen ari da Udal 
Gobernua, Udalak ez duelako 
ia ganorazko ezer antolatzen 
eta herritarrei ez dielako 
uzten. Gu ez gaude etsitzeko 
prest eta, Bergarako jaietan 
ikusi dugun bezala, beste asko 
ere ez. Udalaren oztopo eta 
traben gainetik Bergara alai, 
bizi eta aldarrikapenez betea 
egiten jarraituko dugu!

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

sanjuanak zuzenean!
MakaLaRen IGOeRa, eRReMenTaRI DanTza, san juan sua eTa 
DanBORRaDa zuzen-zuzenean

• Plazako Pantaila erraldoian
• Streaming bidez goiena.eus-en eta arrasate.eus-en.
• goiena telebiStan

Ekainak 23, ostirala

18:00etan makalaren igoera
21:30ean errementari dantza, San juan Sua eta danborrada

zu hemen zaude
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Xabi Gorostidi ArrAsAtE
"Argazkien legealdia izan da 
lehen bi urte hauetan, promozio 
behar itsuarekin. Baliteke XXI. 
mendea irudiaren aroa izatea, 
baina azalak behar du mamirik. 
Saldu kea eta airea ere sal lite-
ke, baina hori etorkizunerako 
gosea da", adierazi du Eneko 
Barberenak. 

"Mami" falta hori, besteak bes-
te, honako esparru hauetan iga-
rri du EH Bilduk: gazteria, tu-
rismoa, hezkuntza, berdintasu-
na, kultura eta ingurumena.

Kulturari dagokionez, zera 
kritikatu dute Kulturola proiek-
tuaren inguruan: "Bost edo sei 
milioiko eraikinak egitea pla-
nifikatu da, espazio horien era-
bileraz hausnartu gabe. Eta hori 
iragartzeaz gain, zer beste ekin-
tza egin du Udal Gobernuak 
kulturaren alorrean?".

Turismoan, aldiz, egin duten 
gauza bakarra "Arrasateko he-
rriak frogatutako eta baztertu-
tako Erdi Aroko azokak anto-
latzea" izan dela azaldu zuten, 

eta teknologia berrien arloan 
Biterin wifi konexioa jartzea 
besterik ez dutela egin esan 
zuten.

"oinordetza suntsitzen"
EH Bilduren ustez, EAJ eta 
PSE-EE koalizioa eurek aurretik 
utzitako oinordetza suntsitzen 
tematu zen agintaldiko lehen 
sei hilabeteetan. Adibide gisa 
jarri dituzte aurrez herritarren 
parte hartze prozesu bidez era-
bakitako bidegorria, azoka, el-
karteen arteko elkarlana eta 
hileta zibilak egiteko leku duina 
bertan behera utzi izana.

zikintasuna
Duela gutxi zabaldutako oha-
rrean bezala, garbiketa orde-

nantza berria onartu arren ka-
leek zikin jarraitzen dutela sa-
latu dute. 

"Garbitasunaren izenean egin 
omen dute lan, izen bereko or-
denantza ponposoa sortuz, bai-
na kartelekin, pintadekin eta 
pegatinekin itsuturik daudenez, 
bitartean, herria zikin dago; 
jaien ostean, igandeetan, edo 
alde zaharreko hainbat kaletan".

datozen bi urteetara begira
Legealdia amaitu bitartean ba-
tzordeetan, osoko bilkuretan eta 
aurrekontuetan lanean jarrai-
tuko dutela adierazi du Eneko 
Barberenak. 

"Oposizioa eginez arrasatea-
rren bizitza hobetzea izango da 
gure helburua, betiere, Euskal 
Herri libre baten iparrean. Ba-
dakigu eragile eta herritar asko 
ez daudela pozik gobernuaren 
egitekoarekin. Ezin gara etsipe-
nean erori. Arrasatek merezi 
du herritar eta eragile guztion 
lana eta ekarpena, eta horri 
sustengua emango diogu". 

Arrasateko EH Bilduko kide gehienak, martitzenean Pablo Urangako egoitzan egindako agerraldian. xabi gOrOstidi

"azal garestien eta 
argazkien" agintaldia
Berba horiek erabili ditu Eh Bilduk, EAj eta PsE-EE koalizioak gobernuan daramatzan 
bi urteak definitzeko. oihartzun mediatikoan zentratzea eta gazteria, berdintasun 
turismo, kultura eta ingurumen arloetan "ekimenik eza" kritikatu ditu

"baliteke XXi. 
Mendea irudien 
aroa izatea, baina 
azalak behar du 
MaMirik"

mirari altube

arizmendi ikastolakoen eguna
aurreko egubakoitzean arizmendi ikastolaren jaiaren epizentro bilakatu 
zen biteri. askotariko ekintzak egin zituzten bertan, ikasleen parte hartze 
handiarekin. ez zen ezer falta izan; ikuskizun musikalak, jolasak, 
puzgarriak, eta, irudian ikusten denez, baita aurpegia margotzeko tailerrak 
ere, eta ikasleak, gurasoak eta irakasleak primeran aritu ziren. 

garai, Ezkurra, Mendieta eta Artola, jaietako egitaraua esku artean dutela. a. vitOria

adin guztietarako ekintzekin, 
ate joka datoz san juan jaiak
Arlo gastronomikoak berebiziko garrantzia izango du 
eta eraso sexistarik gabeko festak izatea espero dute

X.G. ArrAsAtE
Askotariko ekintzaz betetako 
egitaraua prestatu dute udal 
ordezkariek eta txosna batzor-
deko kideek 2017ko San Juan 
jaiei begira.

Aurkezpen ekitaldian, egita-
rauari buruzko xehetasunak 
eman dituzte EAJko Anuska 
Ezkurra eta Juan Ramon Men-
dietak, AEDko Itxaro Artolak 
eta Kultura Saileko Jon Garai 
teknikariak.

Egitaraua prestatzeko orduan, 
adin guztietako arrasatearren-
tzat ekintzak egoteko helburua-
rekin egin dute lan. "Gazteengan 

duen arrakasta ikusita, Goa-
zen-ekoen ikuskizuna ekarri 
dugu, eta Esne Beltza eta Mikel 
Urdangarin bezalako musikari 
ezagunak ere bai. Sanjuanetan 
ezinezkoa zenez, txikienentzat 
Pirritx eta Porrotxen ikuskizu-
na programatu dugu uztailaren 
2rako", adierazi du Jon Garaik.

Arlo gastronomikoari dago-
kionez, 23ko gazte-bazkariak, 
dragoi-janak eta Zuk iñ, zuk jan 
herri bazkariak pisu nabaria 
izango dute, eta eraso sexistarik 
gabeko festak izateko desioa 
adierazi dute aurkezpen pren-
tsaurrekoan. 
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Umeak 5 urtera arte      6 €

Erretiratuak      7 €

Gizonezkoak       8 €

Bizarra moztea      5 €

Tarifak

Uribarri etorbidea 16, behea

ARRASATE 632 18 45 30

OrDUTEGIA AsTELEHEnETIk zAPATUrA 09:00 - 14:00 
16:00 - 20:00

IGAndEETAn 
ITxITA

sagardo garaia amaituta,
erretegi moduan orain.

UDAko
MEnUAk
karta.
Plater konbinatuak gauean.
....

lurrindegia

Olarte kalea 10
tel.: 943 79 52 50

Zapatu honetan, hileko hiruga-
rren zapatuetako ohiturarekin 
bat eginez, eskualdeko baserri-
tarren produktuak erosteko au-
kera izango da Seber Altuben. 

antzerki eta guzti
Nerea Lazpiur Debagoieneko 
Toki Garapeneko teknikariak  
azaldu duenez, hilero ekintza 
osagarri bat egiten saiatzen dira, 
azokak puntu dinamikoagoa 
izan dezan. "Oraingo honetan, 
Debagaraia Landa Garapenaren 
eta Debagoieneko Turismoaren 
ekimenez, kale antzerkia egingo 
du Bapatean taldeak". 

Garai On Naturartearen loka-
lean entseatzen dute eta Base-
rriko porrusalda izeneko ikus-
kizuna eskainiko dute.

Hamabost postu
Debagoieneko hamaika eta kan-
potik etorritako beste lau postu 
jarriko dituzte. Garaiko baraz-
kiak, okela ekologikoa eta egu-
rrarekin landutako tresnak 
izango dira, besteak beste.

Ekaineko 
baserritarren azoka 
antzerkiarekin dator 

Xabi Gorostidi ArrAsAtE
Arrasateko Udaleko Enplegu 
Sailak, agintaldiko lehenengo 
bi urteetan egindakoak plaza-
ratzeko eta egun dituen lan-ildoak 
azaltzeko, agerraldia egin du 
aste honetan. 

langabezia, hiru puntu behera
Emandako datuen artean lehena 
2015etik 2017ra Arrasateko lan-
gabezia tasa %15,54 izatetik 
%12,18koa izatera pasa dela izan 
zen. 2017ko martxoko datuei 
erreparatuta, 1.315 langabe zeu-
den herrian; ia erdia (%48,84),  
45 urtetik gorakoak. 

Arazo horri aurre egiteko en-
plegua sortzera bideratutako 
diru-poltsa bi urtean %10 han-

ditu dutela nabarmendu zuen 
Maria Ubarretxenak. "2015ean 
793.094 euro zen eta aurten, al-
diz, 880.619 euro. Horrez gain, 
azken bi urteetan langabe ba-
koitzeko Udalak bideratzen duen 
dirua 489 euro izatetik 657 euro 
izatera pasa da". 

Partida horretako ekintzen 
artean, Udalak herriko hogei 
langile zuzenean kontratatzeko 
384.600 erabiliko dituela azpi-
marratu zuten. 

Horrez gain, herriko enprese-
tan Arrasateko langabeak kon-
tratatzeko diru laguntzei dago-
kienez, 70 kontratu finantzatzen 
laguntzeko asmoa daukatela 
adierazi zuten, horretarako 
160.250 euro bideratuta.

lau lan ildo berri
Asteartean egindako agerraldian, 
Enplegu Sailean martxan jarri-
tako lau lan-ildoren berri eman 
zuen Juan Karlos Garitanok, 
Enplegu Saileko buruak. 

Horietako lehena herriko en-
presa txikietara egiten ari diren 
bisitak dira. Egubakoitzero egi-
ten dituzte, eta jada bederatzi 
egin dituzte. Bi helburu nagusi 
dituzte bisita horiek: alde bate-
tik, Udalaren enplegu programak 
aurkeztea; eta bestetik, enpresen 
errealitateak ezagutzea. 

"Euren beharrak jaso, ikusi 
eta Udalean martxan ditugun 
programak erakustea da asmoa, 
gure planteamenduak benetan 
euren beharretara egokitzen 

diren edo ez ikusteko. Hala, 
beharrezkoak diren kasuetan 
gure programak moldatu ditza-
kegu, eraginkorragoak eta la-
gungarriagoak izateko", azaldu 
du Garitanok. 

Bigarrena udal lurretan neka-
zaritza jarduerak jartzeko egi-
tasmoa da, horretarako, bazter-
keria egoeran edo lana aurki-
tzeko zailtasunak dituzten per-
tsonak kontratatuta. Horren 
baitan, Neikerren eskutik hasi 
dira aztertzen zein aktibitate 
ekonomiko aktibatu ahal izango 
liratekeen Udalak dituen lur 
publikoak erabiliz. Honela azal-
du zuen Enplegu Saileko buru 
Juan Karlos Garitanok zein as-
mok bultzatuta jarri duten mar-
txan ekimena. "Horren helburua 
da lehen sektoreko jarduera 
batekin baliatuta, zero kilometro 
eta ekonomia zirkularra ardatz 
duen proiektua garatzea, baz-
tertze egoeran daudenekin eta 
lan mundura salto egiteko zail-
tasunak dituztenekin, horien 
laneratzea bultzatzeko".

Hirugarrena langileak enpre-
sen beharrei erantzuteko gai 
izateko formazio plan bat da eta 
laugarrena, aldiz, enpresa be-
rriak Arrasatera erakartzeko 
Ekai Center aholkularitza en-
presarekin elkarlanean garatzen 
ari diren plana da. 

1.306 enpresa arrasaten
Enplegu Sailak emandako in-
formazioaren arabera, Arrasaten 
1.306 enpresa daude eta horie-
tatik 1.214k (%93) bederatzi lan-
gile edo gutxiago dituzte. 

Horien artean, gehiengoa zero 
eta bi langile artean dituzten 
enpresak dira: 938, hain zuzen. 
Hiru eta bost langile artean di-
tuztenak 206 dira eta sei eta 
bederatzi langile dituztenak, 
berriz, 70 dira.

Enplegu Saileko teknikari Marga garmendia eta bertako buru den Juan karlos garitano, alkatea erdian dutela. a. txintxurreta

enpleguari bultzada 
emateko lau lan-ildo
herriko 70 langabe kontratatzeko laguntzak emateaz gain, Udal gobernuak lan 
zuzena eman nahi die beste hogeiri. Lau neurrien barruan, baztertze egoeran 
daudenek jabego publikoko lurretan nekazaritza jarduerak egiteko ekimena dago

Aurten 52 urte beteko dituztenek 
irailaren 16an egingo dute hi-
rugarren kintada.

Bertara joan nahi dutenek 3035 
0055 17 0551058385 kontuan 60 
euroko diru sarrera egin behar-
ko dute uztailaren 9a baino lehen, 
betiere, norberaren izena jarriz.

Antolatzaileek adinkideak ani-
matu nahi dituzte, ahalik eta 
gehien izate aldera. 

1965ean jaiotakoen 
bazkarirako izena 
emateko deia
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Xabi Gorostidi ArrAsAtE
Jaramako zirkuituan egindako 
sei lasterketetan erregulartasun 
erakustaldi itzela egin du Xabi 
Fernandez Purito-k. Denboraldi 
hasieran iazko emaitzak hobe-
tzeko baldintzak zituela esan 
zuen, eta ez du kalerik egin.  
bi lasterketaren faltan, lehen pos-
tua poltsikoan daukazu; zorionak! 
Aurten, primeran atera dira 
lasterketak, oso maila onean 
aritu gara. Lehen asteburuan 
lidergoan jarri nintzen, eta, las-
terketa guztietan podiumetik 
jaitsi gabe aritu naizenez, erre-
gulartasunak eman ditu fruituak. 
Irailean txapelketako azken bi 
lasterketak jokatuko dira, baina, 
horietan puntuatu gabe ere, lehen 
postuari eutsiko diogu.
beraz, iazko amesgaiztoa ez da 
errepikatuko? 
Iaz bi probaren faltan lehena 
nintzen, baina azken asteburu-
ko lehen lasterketaren aurretik 
izandako arazo mekaniko batek 
aurreko sei lasterketetako lana 
pikutara bota zuen. Aurten ez 
dut apenas arazorik izan. Nire 
aurkariek bat edo beste izan 
dute, eta horrek eragin du, hein 
batean, bi lasterketaren faltan 
matematikoki garaile izatea. 

nola joan da azken aste bukaera?  
Bero itzela egin du. Auto barruan 
tenperatura 65 gradukoa zen, 
eta autoan zerbait erretzen ze-
bilen sentsazioa neukan une 
askotan. Klasifikazioan bigarren 
denborarik onena egin nuen, 
eta lehenengo lasterketan biga-
rren geratu nintzen larrialdi 
handirik gabe. 
azken lasterketan arazo mekani-
koekin estu ibili zinen, ezta?  
Beroaren eraginez arazoak ager-
tzen hasi ziren. Lehenik, balaz-
tak. Ezin nuen nahi nuen lekuan 
frenatu eta bihurgune batzuetan 
luze joaten nintzen. Eta hiru 
itzuliren faltan, enbrage gabe 
geratu nintzen. Azeleragailuari 
une konkretu batzuetan kolpeak 
emanez martxak sar daitezke, 
baina denbora luzea galtzen da. 
Beraz, hirugarrenarekiko nuen 
abantaila xahutu nuen, eta azken 
itzulietan tapoi lanak egin ni-
tuen bigarren geratzeko.
sei probatan bi lehen postu, hiru 
bigarren eta hirugarren bat. Horri 
bi pole gehitu behar zaizkio. ezin 
gehiago eskatu... 
Ez nuen espero hain goiz txa-
peldun izatea, baina hala da. 
Nire ustez, bi faktore klabe dau-
de aurtengo errendimendu ona 

baldintzatu dutenak. Lehenik 
eta behin, aurten ekipamendu 
aldetik prestatuago egon gara, 
babesleen ekarpenei esker, eta, 
bestalde, iaz baino esperientzia 
handiagoarekin ekion diogu 
txapelketari. Asko ikasi dut nire 
aurkariengandik, Espainia mai-
lan goialdean aritu diren pilotuak 
direlako. 

Xabi Fernadez, Seat Leon autoarekin, boxean. vivi garcia (autOHebdO spOrt)

"Martxak enbrage gabe 
sartzen amaitu nuen"
Xabi Fernandez 'Purito' AUto giDAriA
Bikain ekin zion race turismos denboraldiari, eta, aurreko asteburuko emaitzei esker, 
matematikoki irabazle da, txapelketa amaitzeko bi lasterketaren faltan

X.G. ArrAsAtE
Arrasateko kirol talde gehienek 
amaitu dute jada aurtengo den-
boraldia, eta, momentu hori 
aporbetxatuz, urteko kirolari 
onena aukeratzeko tartetxoa ere 
hartu dute. 

Hamasei kirolariren artean
Herriko kirol kazetariek hama-
sei arrasatearrez osatutako ze-
rrenda egin dute, eta hauek dira 
hautagaiak: Eneko Carrascal 
luzera-jauziko atleta, Mondra 
Futbol Taldea, Dragoi Gimnasia 
Taldea, Xabi Fernandez Purito 

auto gidaria, Istar Dapena per-
tika-jauzilaria, Arrasate Rugby 
Taldea, Ander Ruiz Mondrako 
kapitain eta atezaina, Josu He-
rrero eskubaloi jokalaria, Malen 
Ruiz de Azua pertika-jauzilaria, 
Iñigo Uribarren atleta, Aitor 
Lasagabaster karateka, Irene 
Murua saskibaloi jokalaria, Xu-
bane Garai txirrindularia eta 
Mikel Gonzalez futbolaria. 

Iazko irabazle Malen Ruiz de 
Azuaren lekukoa hartzeko eki-
taldia 18:00etan izango da, osoko 
bilkura aretoan, eta kirol ibilbi-
dearen saria ere banatuko dute. 

arrasateko kirol sariak 
banatuko dituzte gaur
herriko klubek kirolari-zerrenda zabal baten artean 
aukeratu dute euren ustez urteko onena nor izan den

baserritarren azoka eta 
kale antzerkia

ekainak
zapatua
arrasateko seber altube 
plazan (08:00 - 14:30)
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kale antzerkia 
“baserriko Porrusalda”
serber altube plaza (12:00)
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Xabi Gorostidi ArrAsAtE
Beste urte batez, Lore Gazteak 
eta Txikitxu-Arrostaitz dantza 
taldeek Haur Dantzarien Eguna 
antolatu dute, domekan eskual-
deko eta Euskal Herritik etorri-
tako dantzariak Arrasatera 
ekartzeko.

240 haur inguru 
Iazko zifraren antzera, aurten 
ere hamar dantza talde eta 240 
haur dantzari arituko dira Arra-
sateko kaleetan zehar euren  
trebeziak erakusten.

Debagoieneko talde hauek izan-
go dira etzi: Arrasateko Lore 
Gazteak eta Txikitxu-Arrostaitz, 
Aretxabaletako Leizarra, An-
tzuolako Oinarin, Aramaioko 
Lagun-artean, Bergarako Moises 
Aspiazu eta Soraluzeko Ametsa, 
hain zuzen ere.

Urrunagotik etorritakoak ere 
izango dira, hala nola Gipuz-
koatik Oiartzungo Elizalde dan-
tza taldea, Bizkaitik Markina-Xe-
meingo Zerutxu dantza taldea 
eta Nafarroatik Iruñeko dantza 

taldea. Guztiak aurretik Arra-
saten izandakoak, eta errepika-
tzeko gogoz datoz. 

dantzak, goiz eta arratsalde
Dantzari guztiak Zaldibarren 
elkartuko dira eta jarraian ka-
lejiratxoa hasiko dute. Hamai-
ketakoa egin ostean, 11:30ean 
goizekoa alardeari ekingo diote, 
eta, besteak beste, Arbolapetan, 
Seber Altuben, Herriko Plazan 
eta Biterin egingo dute dantza 
hamar taldeetako ordezkariek.

Goiz parteko esfortzuaren on-
doren, tradizioari jarraipena 
emanez, kanpotik etorritako 
dantzariek Arrasateko dantza-
rien etxe eta elkarte gastrono-
mikoetan bazkalduko dute, eta 
17:15ean ekingo diote arratsal-
deko alardeari. Behin azken 
erakustaldiak eginda, larrain 
dantza herrikoia hasiko da, 18:30 
aldera.

Amaitzeko, dantzarako gogoz 
geratu direnentzat, Gauargi erro-
meriaren emanaldia izango da, 
19:00etan. 

iazko Haur Dantzarien Egunak utzitako irudi polit bat. gOiena

herriko kaleak, haur 
dantzarien erakustoki
Domekan Euskal herri osotik etorritako 240 gaztetxo inguru batuko dira Arrasaten, 
haur Dantzarien Egunean. goizean kalejira egingo dute herriko kaleak euren 
dantzekin alaituz, eta bazkalostean herriko Plazan jarraituko dute

haMar dantza 
talde eta 240 haur 
inGuru ibiliko dira 
arraSateko 
kaleetan zehar

Zapatuan emanaldi berezia egin-
go dute San Juan Bataiatzailea 
parrokian. Bertan, Elai abesba-
tzak hemeretzi kantuko emanal-
dia egingo du; horietako zazpi 
abesti, parrokiako koruko gizo-
nezkoekin abestuko dituzte.

Mamma Mia musikaleko eta 
Ennio Morricone konpositore 
handiaren piezak abestuko di-
tuzte, besteak beste.

Elai abesbatzaren 
kantaldia parrokiako 
koruarekin

Ostiral gauez rock-and-rolla nahi 
dutenek hitzordua daukate gaur 
Arrasateko gaztetxean. 

Rotten XII, Criminal Remains 
eta State Alerta taldeak igoko 
dira agertokira, 22:00etatik au-
rrera. Lehenek diskoa grabatu 
berri dute, bigarrenek diskoa 
aurkeztuko dute eta abadiñarrek 
2016an grabatutako doinuak 
ekarriko dituzte.

'Clockwork Mondra' 
punk-rock jaialdia 
gaur Gaztetxean

• 10:00 zaldibarren 
kalejiraren hasiera.

• 11:00 Hamaiketakoa 
Herriko plazan.

• 11:30 goizeko alardea: 
dantzak arbolapetan, 
seber altuben, Herriko 
plazan eta biterin.

• 17:15 arratsaldeko 
alardea Herriko plazan.

• 18:30 larrain dantza 
herrikoa.

• 19:00 gauargi erromeria.

domekarako 
egitaraua

Bidean

Joan den zapatuan, Debagoieneko Caritasek Bidean 
proiekturako gune berri bat zabaldu zuen. Bidean izena darama, 
zeren, oraindik orain, gure gizarte honetan badaude gizon eta 
emakume asko bazterrean gelditzen direnak. Gizartearen 
baitan, ekonomia nagusi dela, bazterkeria indarrean dago, eta, 
nahi eta nahi ez, gertatzen da. Pertsona horien eta beraien 
dramaren berri, askotxo dakigu Caritasen jarduten garenok. 
Gizarte zuzenago baten alde borrokak aurrera jarraitzen duen 
bitartean, bazterrean aurkitzen diren pertsonak bidean sartu 
behar ditugu. Ez arrastoan, baizik duintasunera eta 
askatasunera eramango dituzten prozesuetan. 

Debagoienean, bazterkeria ekonomikoari, alboratze kulturala 
ere gaineratu behar diogu. Egoera honek kultur aniztasuna 
lantzera eraman gaitu, etorkin berriekin Euskal Herri berria 
izango denaren Bidean pausoak ematen hasteko. Utopia hitzak 
grekoz lekurik ez daukana, inon aurkitzen ez dena esan nahi du. 
Utopiaren bultzadaz, eskuzabaltasunez eta justiziaz, eraiki 
dezagun anaitasuna!

nirE UstEz

Horazio argaratE

Urte osoan ikasitakoak jendau-
rrean erakusteko emanaldia 
egingo dute gaur Arrasate Mu-
sikaleko ikasleek. Hain zuzen 
ere, Amaia Udal Antzokian 
izango da, arratsaldeko sei eta 
erdietan. 

Bertan, talde mistoek, 4 eta 
6 urte bitarteko ikasleek, or-
kestra gazteak, hari-talde gaz-
teak eta ballet taldeak hartuko 
dut parte.

zapatuan danborradan
Tradizioari jarraiki, Arrasate 
Musikaleko Bandako kideek 
haurren danborradan hartuko 
dute parte, bihar, zapatua, hi-
lak 17, arratsaldeko zazpietan 
hasita.

Arrasate Musikalen 
kurtso amaierako 
kontzertua gaur

Azken bospasei urteetan bezala, 
Kulturateko Margo Taldeko ikas-
leek euren margoen erakusketa 
aterako dute kalera; hain zuzen, 
Seber Altubera. 

"180 ikasleko taldea daukagu, 
helduen eta gazteen artean, eta 
haien 65 lan inguru jarriko di-
tugu erakusketan", azaldu du 
Amaia Bengoak, Margo Taldeko 
irakasleak.

era guztietako lanak
"Askotariko margoak egongo 
dira ikusgai. Gehienak figura-
tiboak, baina baita abstrakturen 
bat edo beste ere". Koadroak 
erosteko aukera ere izango da. 
"Margoren bat gustatuz gero, 
egilearekin negoziatzen da".

Kulturateko Margo 
taldekoen erakusketa 
gaur seber Altuben
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M.a. ArEtxABALEtA
Gaur, egubakoitza, emango dio-
te bukaera ikasturteari Lekai-
xoka bertso eskolako kideek, 
eta jaialdia egin gura dute ho-
rretarako. Punta-puntako ber-
tsolarien ekitaldia izango da; 
batetik, eskolako kide diren 
Oihana eta Haizea Arana ahiz-
pek jardungo dute –Euskal He-
rriko eskolarteko finalean izan 
da Oihana–, eta, bestetik, Miren 
Amurizak; gai-jartzaile lanetan, 
ostera, Aitor Lizarazu ibiliko 
da. Ekitaldia udaletxe zaharrean 
izango da, 19:30ean.

ikasturtea agurtuko du gaur 
Lekaixoka bertso eskolak
oihana eta haizea Arana bertsolari gazteek eta Miren 
Amurizak ekitalditxoa eskainiko dute udaletxe zaharrean

Hiru bertsolariak goiena telebistan. gOiena

Loramendi elkartearen bazki-
deek batzar orokorra dute da-
torren ekainaren 21ean, eguaz-
tena; lehenengo deia 18:00etan 
da eta bigarrena, 18:30ean. Hona 
hemen landuko dituzten gaiak: 
2016eko jardueren aurkezpena 
eta diru kontuen azalpena; 2017ko 
plangintzaren eta diru kontuen 
aurkezpena; eta bukaeran, gal-
derak egiteko aukera izango da.

Batzar orokorra 
egingo du Loramendik 
eguaztenean

Juan Manuel Etxebarriak San 
Juan jaien gaineko hitzaldia es-
kainiko du ekainaren 22an (18:30), 
udaletxe zaharrean: San Juanak 
lehen eta orain. Loramendi el-
karteak jaien gainean antolatu 
duen hitzaldi sortaren barruan 
dago. Euskal Filologian doktorea 
da, eta Jose Miguel Barandiara-
nen Etnografiako Etniker-Bizkaia 
taldeko kidea.

san Juan jaietako 
ohituren gaineko 
hitzaldia eguenean

eneko azurmendi ArEtxABALEtA
Emakumeendako defentsa per-
tsonaleko hastapen ikastaroa 
eskainiko du Julio Gallegok, 
Arrasate Judo Taldeko kideak, 
bihar eta uztailaren 1ean, 
10:00etan, Ibarra kiroldegian.

Esperientzia handia du Galle-
gok horrelako ikastaroetan –en-
trenatzaile nazional titulua dau-
ka– eta adierazi du, orokorrean, 
funtzionatzen duela. "Defentsa 
pertsonalaren oinarriak erakus-
ten ditut. Egiteko errazak eta  
eraginkorrak diren hainbat mu-
gimendu ikasiko dituzte berta-

ratzen direnek. Eguneroko bi-
zitzan izaten diren hainbat 
egoera aztertuko ditugu eta 
bakoitzean zer egin daitekeen 
azalduko diet parte-hartzaileei", 
azaldu du.

Bi orduko saioak izango dira. 
Gallegoren esanetan, "oso dina-
mikoa" izango da ikastaroa, jo-
lasen bitartez egingo da eta.

Plaza mugatuak izango ditu 
ikastaroak; izan ere, gehienez, 
hogei pertsonako taldeak izango 
dira. Interesa daukanak kirol-
degian bertan eman ahal izango 
du izena, saioa hasi aurretik. 

Emakumeendako defentsa 
pertsonal ikastaroa egingo dute
Udalak eta Arrasate judo taldeak antolatuta, bi saio 
egongo dira: bihar, zapatua, eta uztailaren 1ean

Mirari altube ArEtxABALEtA
Udalbatza osatu zenetik bi urte 
pasatu dira, eta Udal Gobernuak 
agintaldi erdiaren balorazioa 
egin du: "Oso positiboa izan da, 
bai Udalarentzat, baita guretzat 
pertsonalki ere, esperientzia 
benetan aberasgarria izaten da-
bilelako", jakinarazi dute, eta 
gaineratu: "Gehienok udal ku-
deaketan esperientzia gabeak 
ginen eta azken bi urteotan de-
zente ikasteaz gain, lanean ari-
tu gara ilusio handiarekin".

gertutasuna eta gardentasuna 
Bi aspektu nabarmendu gura 
izan dituzte: batetik, Udala he-
rritarrengana gerturatzea. "Go-
bernatze eredu berri bat eskaini 
genuen kanpainan, eta bete du-
gulakoan gaude". Eta gaineratu 
dute herritar mordoa gerturatu 
zaiela kezkak, iradokizunak eta 
eskaerak agertzeko: "Herriaren 
eta herritarren behar eta kezkei 
erantzuteko ezinbesteko jotzen 
dugu jarrera ireki eta negozia-
tzailea". Eta horrela jokatu ezean 

ezinezkoak izango liratekeela 
hainbat proiektu; adibidez, ta-
natorioa tokiz aldatzeko akordioa, 
"auzokideen lasaitasunerako"; 
Coprecirekin lortutako hitzar-
mena, "Aretxabaletan bertan 
hazi ahal izateko"; eta agustin-
darrekin adostutako akordioa, 
komentua erosteko.

Nabarmendu duten bigarren 
aspektua gardentasuna da, "bul-
tzada galanta" eman diotela dio-
te: "Alderdi guztiak Gobernu 
Batzordean izaten direnez, ez da 
inongo pisuzko erabakirik har-
tzen guztiak jakinean izan gabe. 
Horrek ez du esan nahi erabaki 
guztietan ados gaudenik, baina 
ez dago ezkutuko jokorik". 

kiroldegia bideratuta 
Ekintza zehatzei dagokienez, 
hiru azpimarratu ditu Udal Go-
bernuak. Bata, kultura arloan 
egindako "ahalegina": "Bai kultur 
ekitaldiak, bai aisialdi ekintzak 
kalera ateratzeko ahalegina egin 
da, ahal den heinean. Jendea-
rengana hurbiltze hau erantzun 

bikaina jasotzen dabil. Hortaz, 
bide horretatik jarraituko dugu".

Bestetik, Ongizate arloaren 
barruan abian jarriko duten kale 
hezitzaileen proiektua aipatu 
dute: "Apustu handia da, bai 
ekonomikoki, bai lan aldetik; 
baina ilusio handiarekin hasi 
dugu, gazteen artean eragin po-
sitiboa izango duelakoan".

Eta hirugarrenik, kiroldegiaren 
kudeaketa nabarmendu dute: 
"Aurreko agintaldian, denen 
ahotan zebilen gaia. Gaur egun, 
gaia bideraturik dago, erabil-
tzaile kopurua nabarmen igo da 
eta ekonomikoki erabat bidera-
garria da". Eta horretarako egin-
dako lana goraipatu dute.

Balorazioa eginda, aurrera 
begira jarri dira, "hobetzen" ja-
rraitzeko: "Gauza asko dauzka-
gu hobetzeko, hala nola herrita-
rrei erantzun azkarragoa ematea, 
arreta ordutegi zabalagoa ema-
tea, administrazioan eraginkor-
tasuna hobetzea eta agintaldian 
gauzatu ezin diren proiektuak 
etorkizunerako bideratzea".

Aretxabaletako Udal gobernuko kideak, eguaztenean, agintaldiaren balorazioa egin bitartean. mirari altube

orain artekoarekin pozik, 
aurrera begira lanean
Agintaldi erdiaren balorazioa egin du Udal gobernuak. Bi urteak oso positiboak izan 
direla nabarmendu dute, "bai Udalarentzat, bai pertsonalki", eta azpimarratu dituzte 
herritarrengana hurbiltzeko egindako ahalegina eta gardentasunari emandako bultzada
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20550 ARETXABALETA

Uztailaren 3an hasiko diren uda-
leku irekietan 325 neska-mutiko 
elkartuko dira 35 begiralerekin 
batera. Horren berri emateko bi-
lera egingo dute gurasoekin mar-
titzenean, hilaren 20an, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan (19:00). 
Funtzionamenduaren gainean 
egingo dute berba, baita hartuta-
ko neurri berriei buruz ere, eta 
begiraleak aurkeztuko dituzte. 

Udalekuetan izango 
diren umeen 
gurasoekin bilera

m.a.

Miren aranzabalendako saria
Ostegun bidaiariak ekimeneko saritua miren aranzabal elorriarra izan da. 
enpresa ikasketen zati bat Kanadan egin duen ikasleak horren berri eman 
zien express tabernan elkartutakoei. "Jende asko elkartu zen eta oso 
gustura egon nintzen", jakanarazi du aranzabalek, unai elkoro alkatearen 
eskutik 100 euroko saria jasota.

Mirari altube ArEtxABALEtA
Aretxabaletako txistulari taldeak 
Gasteizko Santa Maria Ainge-
ruena parrokian du emanaldia 
bihar, zapatua, 20:45ean. Ez du 
bakarrik jardungo, beste bi txis-
tulari talde izango ditu lagun: 
Abetxuko auzokoa (Gasteiz) eta 
Durangokoa; eta bi abesbatza-
rekin osatuko dute taldea, Lan-
graizko Santorcariz eta Abetxu-
koko Vicente Garcia abesbatze-
kin, hain zuzen ere.

lanean buru-belarri 
Buru-belarri dabiltza entsegue-
tan azken asteotan; azkenekoa 
astelehenean egin zuten, Are-
txabaletan, eta hurrengoa, en-
tsegu nagusia, bihar izango da, 
kontzertu aurretik. "Oso gustu-
ra gabiltza. Egia da pieza berriak 
gertatu beharrak lan handia 
daukala atzean: etxeko entse-
guak, Gasteiz aldera joan-etorriak 
elkarrekin jarduteko… Baina 
gustura egiten diren lanak dira", 
jakinarazi du Antzine Mendia 
txistulariak. Hain zuzen, Deme-
trio Iriarteren urteurrenaren 
harira hasi ziren halako elkar-
lanetan, eta ordutik dute harre-
mana Gasteiz aldekoekin.

talde indartsua 
Azken urteotan indar handia-
rekin dabil lanean taldea: "Zor-
tzi-hamar bat elkartzen gara, 
eta, zenbat eta gehiago izan, 
hobeto, elkar animatzeko. Garai 
batean gutxi batzuk ibili ziren, 
eta hor jarraitu zutenek bai du-
tela meritua! Egia esan, oso gus-
tura gabiltza bai txistua jotzen, 
bai lagun artean", dio Mendiak. 
Harrobia sortzea da hurrengo 
erronka. "Pare bat ikasle daude, 
eta ea jarraitzen duten". 

Saltsa askotako instrumentua 
dela txistua gaineratu du, eta 
azken urteotan beste plaza ba-
tzuetan dabiltzala deskubritzen: 
"Abesbatzekin, metalekin… egin 
ditugu elkarlanak, eta oso ani-
matuta gaude".

Txistulari taldeko hainbat kide asteleheneko entseguan. mirari altube

herriko txistu doinuak 
Gasteiz aldean zabaltzen
Aretxabaletako txistulari taldeak kontzertua eskainiko du santa Maria Aingeruena 
parrokian bihar, zapatua. Abetxukoko eta Durangoko txistulari taldeekin batera 
jardungo du eta Abetxukoko eta Langraizko abesbatzekin elkarlanean

leizarra musika eskolako 
irakaslea da azken urteotan eta 
hark bultzatu du bihar 
gasteizen egingo duten 
kontzertua.
nolatan sortu da hainbat 
talderen arteko elkarlana? 
lagun batek behin eta berriz 
esaten zidan zergatik ez egin 
abesbatzen eta txistularien 
arteko emanaldi bat. aurrera 
egitea erabaki dugu horrekin 
eta harremana dudan hainbat 
talde elkartuko gara.
zelako kontzertua izango 
da? 
talde bakoitzak hamar minutu 
izango ditu bakarka jotzeko; 
hortaz, txistulariok hiru bat 
kantu joko ditugu: batetik, erdi 
aroko piezatxo bat, neuk 
moldatutakoa; eta bestetik, 
sarri jo izan ditugun bi kanta 

ezagun: Mendiko soinuak eta 
Pello Joxepe. eta abesbatzekin 
batera jotzeko beste hiru pieza 
gertatu ditugu: Maitia nun zira, 
Agur jaunak berezi bat 
txisturako eta abesbatzarako 
moldatu dudana, eta, 
bukatzeko, isidro ansorenaren 
Mendi aldera.
honezkero hainbat entsegu 
egingo zenituzten 
elkarrekin, ezta? 
bai; talde bakoitzak bere 
aldetik jardun du lanean eta 
eskoriatzako apotzagako 
elkartean ere elkartu ginen 
txistulari guztiok. bihar, 
kontzertu aurretik, ostera, 
entsegu nagusia egingo dugu.
aretxabaletarrak 
gonbidatuko zenituzke? 
bai horixe, ekitaldi polita 
izango da eta animatu!

m.a.

"Hainbat abesti 
moldatu ditut 
ekitaldirako" 
jose luis Cantabrana 
txistU irAkAsLEA

Garbiketa garbitu guran

Ohi bezala, Aretxabaletako Udalak zerbitzu batzuk zuzenean 
kudeatzen ditu; beste batzuk, aldiz, azpikontratatuta daude. 
Kale-garbitasunarekin lotutako kontratua azaroan bukatuko den 
neurrian, uste dut une aproposa izan daitekeela hausnarketa 
egiteko eta datozen urteotarako bideari ekiteko. Gutxienez, 
ondoko lau atal hauek dira hausnarketa-ariketa honetan kontuan 
hartu beharrekoak: kostua, langileak, zerbitzuaren balio erantsia 
eta aretxabaletarrak. Ariketa horretatik bildutako konklusio 
nabarmenenak dira kostua 384.000 eurotik 250.000 eurora pasatuko 
litzatekeela, urtean 130.000 euro aurreratuz. Eta horren eraginez, 
aretxabaletarrok beste zerbitzu batzuetarako diru gehiago izango 
genuke erabilgarri, zerbitzuaren kalitatean atzera egin gabe. 

Gainera, gaur egungo enpresa lan horretan espezializatua izan 
arren, Udaleko teknikariak ere gai izango lirateke lan horri 
ekiteko, ezta? Bide horretatik, lan-poltsa bat sortu eta beste 2 
edo 3 langile ere kontrata litezke. 

Ea gure ordezkari politikoek ere ariketa praktiko hau egiten 
duten. Herritarrekin batera eginez gero, askoz hobeto.

nirE UstEz

inaxio garro
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imanol beloki EskoriAtzA
Duela lau urte jarri zen martxan 
Ibarraundi museoko konpost
-gunea. Luis Ezeiza herri esko-
lako jangelako janari-hondarrak 
hara eraman, eta ongarria lortzen 
zuten. Ongarria ikasleen artean 
banatu izan da, bakoitzak etxean 
zikloa itxi zezan. Aurten, aldiz, 
zikloa ixteko, Ibarraundi mu-
seoaren kanpoaldean lorategi 
jangarri bat prestatu dute, kon-
postaren balioa haurrei barne-
ratzeko.

Lorategi hori nekazaritza eko-
logikoaren printzipioak jarraituz 
landuko dute; hau da, naturaren 
zikloak errespetatzen dituen 
teknikak erabiliz eta sintesiko 
produktu kimikoak baztertuz. 
Loreen arteko konbinazioak 
erabiliko dituzte landareek izan 
ditzaketen gaixotasun edo izu-
rriteei aurre egiteko, eta beraiek 
sortutako konpostarekin onga-
rrituko dute lurra. "Zomorroek 
eragin ditzaketen izurriteen 
kontrako landare batzuk jarri 
ditugu, bestelako landareei ez 

eragiteko", esan du Saioa Al-
tzuak, Ibarraundiko teknikariak.

lorategiak lau gune 
Lorategi jangarriak lau gune 
ditu: cherry tomateak, lonbardak 
–azak–, landetako piperrak eta 
Gernikako kalabazak jarri di-
tuzte; guztiak ere,  lore usaintsuz 
inguratuta.

Lorategiaren ardura, berriz, 
eskolako haurrek izango dute, 
baina Jose Arana zaharren egoi-
tzako zenbait egoiliar ere izan-
go dituzte bidelagun lan horre-
tan.

Produktua lehengai bihurtu 
Proiektu horrekin, haurrek eko-
nomia zirkularraren oinarriak 
barneratuko dituzte; hau da, 

beste ekonomia mota bat, non 
bukaerako produktua lehengai 
bihurtzen den berriz, eta ziklo 
ekonomiko etengabe eta jasan-
garrian bueltaka jarraitzen duen. 
Gune horretan, janari hondaki-
nak eta hari lotutako arazoak 
gutxieneko neurrietara murriz-
tuko lirateke, zikloa ixtea lortzen 
baita; alegia, jangelako jana-
ri-hondarretatik lurra ongarri-
tzen da, berriro janari gehiago 
lortzeko.

Elikagai asko ez dituztela azal-
du du Altzuak, baina helburua 
haurrek ikustea eta ikastea dela 
gaineratu du: "Ez dute elikagai 
askorik aterako. Hala ere, kon-
postak zertarako balio duen eta 
janari-hondarrak lehengai nola 
bihur daitezkeen erakutsi nahi 
diegu egitasmo honen bitartez".

konpost-gunea 
"Egunero fin-fin joaten dira es-
kolako umeak jangelako honda-
rrekin konposta egitera, eta esan 
beharra dago oso konpost ona 
egiten dutela…". 

ibarraundi museoaren kanpoaldean jarri berri duten baratze-lorategia, lau gunetan banatuta. ibarraundi museOa

abian da ibarraundiko 
baratze-lorategia
Duela lau urte jangelako hondarrekin egindako konposta erabili dute lau gune dituen 
lorategi jangarria egiteko. Luis Ezeiza herri Eskolako haurrek izango dute zaintzeko 
ardura, eta jose Arana zaharren egoitzako zenbait egoiliar bidelagun izango dituzte

nekazaritza 
ekoloGikoaren 
printzipioak 
Jarraituz eGin dute 
landaketa

Eskoriatzako kirol Elkartekoak talde argazkian Al-Andalusen. esKOriatza Ke

kirol elkartekoek bikain eman 
diote amaiera denboraldiari
Elkarteko kideek eta jokalariek bazkaria egin zuten pasa 
den zapatuan Arrasateko Al-Andalus elkartean

i.b EskoriAtzA
Eskoriatzako Kirol Elkarteak 
denboraldiari amaiera emateko 
festa antolatu zuen pasa den 
zapaturako Arrasateko Al-An-
dalus elkartean. Batetik, elkar-
teko kide eta jokalariek egun 
ederra pasatzeko eta, bestetik, 
kirolariek egin duten lana ai-
tortzeko.

ezin agurrik esan
Aitziber Soriano Txori saskiba-
loi jokalaria beteranoena da 
Eskoriatzako taldean, hamabost 
urte inguru egin ditu bertan, 
eta saskibaloia uztea erabaki 

du. Hala ere klubean jarraituko 
du, baina saskibaloian beharrean 
senior mailako areto-futbol tal-
dearekin hasiko da datorren 
denboraldian. 

Elkartean jarraitzeko asmoa 
adierazi du, eta zapatuan egin 
zioten omenaldia eskertu du: 
"Klubean oso gustura nago, eta, 
saskibaloia utzi arren, areto
-futbola probatu nahi dut. Ome-
naldia, bestalde, zoragarria izan 
zen. Argazki zaharrez eta tes-
tigantzaz osatutako bideo bat 
eta taldeko kamiseta jokalari 
guztien sinadurekin eman zi-
daten…".

i.b EskoriAtzA
Hildako mendizale eskoriatza-
rren oroimenez bi urtean behin 
antolatzen duten Txikirri-txiki-
rri mendi ibilaldia domekan 
egingo dute. Aurten hamaika-
garren edizioa izango da, eta  
ibilbide aldaketarekin dator, 
gainera.

Proba 07:30ean hasiko da, He-
rriko Plazan, eta izena egunean 
bertan eman beharko da, ordu-
bete lehenago joanda. Prezioa 
bost euro da eta informazio 
gehiago nahi duenak 943 71 43 
27 telefonora deitu dezake.

Martxara doazenek 24,2 kilo-
metroko bidea egingo dute, eta 
aurten ibilbidea aldatzea eraba-
ki dute antolatzaileek: "Duela 
bi urte egin zen azkenengoz, eta 
martxa berria jarri nahi genuen 
aurten. Hala, ibilbidearen lehen 
zatia aldatzea erabaki dugu", 
adierazi du Iñaki Agirianok, 
antolatzaile taldeko kideak.

Kurtzebarri ostetik, pagaditik 
igoko dira Degurixara, eta han-
dik Mugarriluzera. Bertatik, 
Lexargaratera eta Atxorrotxeko 
bidea hartuz plazan amaituko 
da martxa.

'txikirri-txikirri' mendi martxa 
ibilbide berriarekin dator aurten
Bidearen lehen zatia kurtzebarri atzetik egingo da, 
Mugarriluzeraino; handik behera urterokoa izango da
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imanol beloki EskoriAtzA
Hamazazpigarren edizio honetan 
ere, kolorez jantzi da herria Aste 
Zapatistako ekintzekin. Aste 
osoko lanaren ostean, bihar, jai 
nagusia izango dute, antolakun-
tzako kideek prestakizun lanak 
alde batera utzi, eta egunaz dis-
frutatzeko.

Beste mundu bat posible dela 
herritarrei helaraziz, Chiapasko 
kulturaren zatitxo bat gurera 
ekarri, eta hango herrialdeari 
elkartasuna adierazteko burutu 
diren ekintzak asko izan dira 
astean zehar, eta adibide garbia 
da astelehenean izan zen bide 
konferentzia.

kontakizun gogorra 
Asteari hasiera emateko, aste-
lehenean, Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos konferentzia 
izan zen kultura etxean. Ayotzi-
napako Epifanio Alvarez gura-
soaren testigantza entzuteko 
aukera izan zen Skipe bidez. 

2014ko irailean desagertu ziren 
43 ikasle normalistetako baten 
guraso honek 500 kilometroko 
bidea egin zuen, helarazi nahi 
duen mezua zabaltzeko. Hala, 
Eskoriatzan batu zirenek testi-
gantza gogorra entzuteko auke-
ra izan zuten. "Gobernuak ezku-
tatu egiten digu gure seme-alaben 
kasua. Ez dute ezer egiten, eta, 

mundu guztiak jakin behar duen 
gai bat denez, garrantzitsua iru-
ditzen zaigu honen hedapena. 
Hala, presio internazionala es-
katu nahi dugu, ea zerbait argi-
tzen den…", azaldu zuen, besteak 
beste, Alvarezek.

musika nagusi, amaitzeko 
Gaur, egubakoitza, ere izango 
da zer ikusi Eskoriatzan. Izan 
ere, goizean giza barraskiloa 
irudikatuko dute Luis Ezeizako 
patioan eta arratsaldean, berriz, 
haurrentzako piñatak izango 
dira plazan, emakume palista 

txapelketa frontoian eta Rosa 
Sanchez musikariaren emanal-
dia; azken hori Inkernun, 22:30ean.

zapatua, egun handia 
Bihar, zapatua, artisauen azoka 
izango da Fernando Eskoriatza 
plazan, eta, horren ostean, 
14:30ean, herri bazkari mexika-
rra egingo dute bertan. Bazkarian, 
bertako zein Mexikoko jakiez 
gozatzeko aukera izango da, eta, 
egunari eta edizio honi amaiera 
emateko, aldiz, Aldo Mila Trio 
musika ikuskizuna izango da 
bazkalostean.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos bideo-konferentzia kultura etxean. i.b

herri mugimendu soziala 
sustatzeko asmoz
Eskoriatzako Aste zapatistaren hamazazpigarren edizio honetan, ekintza ugari burutu 
dituzte Eskozap elkarteko kideek. herritar ororendako izan direnak, eta mota 
guztietakoak. Bihar, egun handia ospatuz emango diote amaiera asteari

Hiruerreketako zubia eraberrituta. rObertO Otazu

deba ibaia jaiotzen den lekua 
bisitatzeko zubia, konponduta
hiruerreketako zubiaren egokitzapen lanak pasa den 
egubakoitzean amaitu zituzten, astebeteren ostean

imanol beloki LEintz gAtzAgA
Hiruerreketa deritzon tokian 
jaio eta Deba herrian, Kantau-
ri itsasoan, itsasoratzen da Deba 
ibaia. Hala, ibaiaren sorlekua 
bisitatu nahi duenak Leintz 
Gatzagako Hiruerreketara joan 
besterik ez du. Domiñatik edo 
Gure Ametsatik –Marisa– joan 
daiteke bertara, eta, bi kilome-
troko bidea eginda, bai alde 
batetik, bai bestetik, Deba ibaia-
ren sorlekura heltzen da. Itur-
buruan bertan zubi bat zegoen, 
eta nahiko arriskutsua zen ber-
tatik pasatzea; bada, egonkortze 
lanak egin dituzte gatzagarrek, 
auzolanean, Fermin Lezetaren 
eta Razkinen gidaritzapean. 
Hala, erreka zeharkatzeko pa-
sabidea behar bezala jarri dute. 
"Tantaidiko egurrekin egin dugu 
zubia, 130 urtetik gorako hari-
tzez beteta dagoen zonan, sika-
tutako egur bat zegoen, eta, 

Fermin Lezetak moztuta, ho-
rrekin egin dugu zubia eta ba-
randa", adierazi du Juanito 
Bengoak.

aspalditik egin nahi zen lana 
Ikastetxeetako haurrak askotan 
joaten dira Deba ibaiaren sor-
lekura, eta aspalditik egoera 
txarrean zegoen zubia konpon-
tzea erabaki dute, ezbeharrik 
ez gertatzeko. Honela adierazi 
du Bengoak: "Lehen zegoen zu-
bia behar bezala jarri dugu, ha-
rria eta egurra erabiliz, eta ba-
randa txukun bat jarri dugu. 
Razkinek Eugenio Otxoari as-
paldi hitzeman zion konponke-
ta lanak egingo zituela, eta ha-
rekin zein beste herritar batzuen 
laguntzarekin egin ditugu lanak, 
kostu barik. Lan hauek egiten, 
berriz, astebete inguru pasa dugu 
eta pasa den egubakoitzean amai-
tu genituen".

Ekainaren 18an, oihal-akrobazia 
ikastaroan aritu diren ikasleek 
erakustaldia egingo dute Leintz 
Gatzagako Dorleta santutegiko 
zelaian.

12:30ean hasiko da erakustal-
dia, eta umeen taldeak zein na-
gusien taldeak eskainiko dute 
ikuskizuna. Agurtzane Telleria 
irakasleak herritarrei gonbida-
pena egin nahi izan die bertara 

daitezen ikuskizunaz gozatzera: 
"Zirku txiki baten hasierako 
emanaldi baten moduko erakus-
taldia eskainiko dugu. Aireko 
akrobaziak, oihal-akrobazia, aro 
akrobatikoa, banako eta taldeko 
koreografiak… eskainiko ditugu, 
besteak beste".

Erakustaldi horrekin, urtean 
zehar ikasitakoa jendaurrean 
erakutsi nahi dute, hala, bide 
batez, ikuskizunaz gozatzeko 
eta, bestetik, datorren ikastur-
tera begira norbaitek izena eman 
nahi badu, eman dezan.

Oihal-akrobazia 
Dorleta santutegiko 
baselizako zelaian

Ekainaren 20an, 18:00etan, lore 
eta landareak ezagutu eta har-
tzera joango dira sendabelarre-
rrekin ukenduak egiteko ikas-
taroan izena ematen dutenak. 
Ekainaren 21ean, berriz, minen-
tzako, erredurentzako… uken-
duak egingo dituzte kultura 
etxean. Izena eman nahi duenak 
kultura etxean bertan egin behar-
ko du, bost euro ordainduta.

sendabelarrak batu 
eta ukenduak egingo 
dituzte kultura etxean

Eskoriatzako Tortolis ludotekak 
datozen opor egunetarako 8 eta 
12 urte bitarteko haurrentzat 
hainbat ekintza prestatu ditu, 
oporretako lehen egunez goza 
dezaten. Ekintza horiek herriko 
haur guztiei zuzenduta daude, 
bazkide direnei eta ez direnei. 
Hala, eskaintza horrekin, ludo-
tekak ateak ireki nahi ditu eta 
adin tarte horri antolatutako 

ekintza bereziak eskaini jolasa 
sustatzeko asmoz. Ekainaren 
23an, Txorimaloaren bila egingo 
dute, 18:00etan hasita, Herriko 
Plazan. Ekainaren 26an, berriz, 
Usakora irteera egingo dute, eta 
hitzordu hori LHtik aurrerako 
haurrei zuzenduta egongo da. 
Ekainaren 27an, aldiz, Urkulu-
ra bizikleta irteera egingo dute, 
10:00etan irtenda.

Izena emateko azken eguna 
ekainaren 21a izango da, eta 
ludotekara bertara joanda egin 
ahalko da.

'Jai bira' ekintza 
bereziak antolatu 
dituzte tortolisen
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eneko azurmendi ArAMAio
Eguaztenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran onartu zuen udal-
batzak Julian Unzueta herriko 
seme kuttun izendatzeko EAJko 
zinegotzien proposamena. Aho 
batez onartu da izendapena. "Gu 
ere ados gaude eta bere gaineko 
testua adostu genuen elkarrekin. 
Beti entzun izan ditut hitz onak  
berari buruz, eta badakit lan 

asko egin duela herri ikuspegi-
tik eta herriarendako. Beraz, 
aitortza bat da, zentzu horretan", 
dio Lierni Altuna alkateak.

Arabako Foru Aldundian egi-
ten zuen lan Unzuetak, abel-
tzaintza zerbitzuan, eta 1972. 
urtean Aramaioko alkate izen-
datu zuen Aldundiko presiden-
teak –normalean, Gobernadore 
Zibilak aukeratzen zituen alka-

teak garai hartan. Bere boron-
datearen aurkako erabakia izan 
zen hau eta hasieran uko egiten 
saiatu bazen ere, 1979ra bitar-
tean izan zen karguan eta he-
rrigintzan oinarritutako alka-
tetza izan zen berea. Ikastola-
rendako aretoa, zaborrak eta 
hondakinak jaso  eta tratatzea 
helburu zuen mankomunitatea-
ren sorrera euskararen erabi-

lerari emandako bultzada, Iba-
rratik Gipuzkoako mugarainoko 
errepidea zabaltzea auzoen ar-
teko errepidea eraikitzea izan 
ziren, besteak beste, egin zituen 
lanak. "Politikoki, Aramaion 
XX. mendean izandako pertsona 
garrantzitsuena izan da Unzue-
ta. Nolabait, trantsizioaren si-
nonimoa dela idatzi izan dut. 
Berari esker, Aramaiok jakin 
izan zuen egoera politikoari 
buelta ematen eta bidea ireki 
zuen demokraziara salto egiteko.  
Beraz, ondo merezitako titulua 
da hau, berak egindako ekarpen 
politikoarengatik", adierazi du 
Jose Mari Velez de Mendizabal 
historialariak. Gaineratu du, 
norbaitek merezi badu titulu 
hau, Unzueta bera dela. "Bera-
rekin harremana izan dugunok 
eta ezagutzen dugunok, ondo 
dakigu zer nolako merituak egin 
dituen herriko seme kuttun izen-
datua izateko", azaldu du. 

Alkate karguan egin zituen 
zazpi urteetan, garai zailak ego-
kitu zitzaizkion Unzuetari, tar-
tean Francoren heriotza, horrek 
ekarri zuen guztiarekin. "Hain-
bat arazo eta auzi izan zituen 
garai hartan", dio Velez de Men-
dizabalek. 

alkateen mugimenduan 
1976ko uztailaren 21ean Berga-
ran sortutako Hego Euskal He-
rriko alkateen mugimenduan 
egon zen Unzueta eta Arabako 
zenbait udalerriren ahotsa era-
man zuen bertara, Velez de Men-
dizabalek azaldu duenez.

Mugimendu honetan Deba-
goieneko orduko beste zenbait 
alkaterekin bat egin zuen, bes-
teak beste, Jose Luis Elkorore-
kin –Bergara– edota Jose Anto-
nio Altuna Txatillo-rekin –Arra-
sate–. Azken honek  Unzuetare-
kiko estimu handia azaldu du. 

"Alkate on bat izateaz gain, gizon 
zintzoa fina da. Beti izan da zu-
zena bere eginkizunetan eta ez 
nau batere harritzen herriko 
seme kuttun izendatu izanak. 
Beraz, nire partetik, bihotz biho-
tzez, zorionak!".  

diputatu 
1979an, Arabako diputatu izen-
datu zuten eta bertatik eginda-
ko lana ere oso baliotsua izan 
zen, historialariaren esanetan: 
"Foru Aldundian erakutsi ahal 
izan zuen lehen Aramaion egin-
dako lanaren estiloa, eskuzaba-
la eta besteei eskainia", azaldu 
du, gaineratuz Aramaioko he-
rriak eman duen politikorik 
nabarmenena eta esanguratsue-
na izan dela.

omendua, "gustura" 
Unzuetak begi onez ikusi du 
izendapena eta gustura azaldu 
da Udal Gobernuak onartu berri 
duenarekin. Berak dio halako 
protagonismoa hartzerik ere ez 
duela nahi eta aitortu du herri-
tar batzuen balizko kezkagatik 
onartu duela. "Agian gusturago 
esango nuke ezetz, baina bada-
kit askok ez luketela hori onar-
tuko, eta horregatik eman nuen 
baiezkoa", adierazi du Unzuetak.

Hala ere, ulertu du herriak 
aitortza hori egin izana eta alde 
horretatik, pozik dago. "Alkate 
garaian hainbat gauza egin ni-
tuen herriaren mesedetan, bai-
ta diputatu garaian ere. Beraz, 
horregatik izango dela uste dut", 
adierazi du, baikor.

Julian Unzueta, etxean. eneKO azurmendi

Julian unzueta alkate 
ohia, seme kuttun berria
EAjko zinegotzien proposamena onartu ostean, Aramaioko Udal gobernuak julian 
Unzueta alkate ohia herriko seme kuttun izendatu du aho batez; hala, herriaren alde 
egindako lana aitortu nahi izan diote Unzuetari, eta hark gustura hartu du albistea 

Guztiok ondo ezagutzen ditugu zeintzuk diren errepide 
nagusietako arauak eta hauen aurrean nola jokatu; hala ere, 
zoritxarrez, ezbeharrak gertatu egiten dira. Gure errepide 
nagusia Deba ibaia jarraitzen duena dela esango nuke. 
Astegunetan oso trafikatua dago eta erabiltzaileen portzentaje 
altua lanpostuetara doazen langileak eta errepidean lan egiten 
dutenak dira. Bestalde, bizikletan ari den jende gehiena denbora 
librean dago eta hauetako asko jubilatuak dira. Ez naiz sartuko 
bazterbidetik joatea zuzena den edo ez. Baina badakit batzuen 

gozamenerako beste batzuen beharrak oztopatzen direla, eta 
hori errespetu falta dela iruditzen zait. Kontuan izanda zenbat 
inbertitu den bidegorrietan eta zenbat errepide dauden trafiko 
gutxiagorekin, uste dut DGTk hau bideratzeko arau berria 
ezarri beharko lukeela. Nire proposamena da, astegunetan, 
soilik entrenatzen ari den txirrindulari autorizatuak ibiltzea, 
gainerakoek larunbat eta igandeetan bakarrik erabil dezatela. 
Uste dut modu honetan istripu gutxiago egongo liratekeela eta 
elkarrenganako errespetua handituko litzatekeela.

Errepide nagusien erabilera

andoni ELEjaLdE

nirE UstEz

Datorren uztailaren 7an Gor-
beialdeko Kuadrillako adineko 
pertsonen topaketa egingo dute 
Zarautzen.

Autobusa egongo da eta Ara-
maiotik 09:45ean irtengo da, 
autobus geltokitik. Interesa dau-
kanak 26 euroko ordainketa egin 
beharko du 2095 3224 21 1091573864 
kontu korrontean –Kutxabank–, 
ekainaren 27a baino lehenago. 

Gorbeialdeko 
adinekoen topaketa, 
uztailaren 7an

1972an izendatu 
zuten araMaioko 
alkate eta 1979an, 
berriz, utzi zuen 
karGua
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eneko azurmendi ArAMAio
Bi izan dira aste honetan San 
Martin eskolak ikasturteari 
amaiera emateko antolatu dituen 
ekintza nagusiak: ikasleen an-
tzerkia eta maniki desafioa –man-
nequin challenge–.

Antzerkia martitzenean egin 
zuten, kultura etxean. Bosgarren 
eta seigarren mailetako ikasleek 
Jurgi Etxeberria antzerki ira-
kaslearen laguntzarekin ikas-
turtean zehar landutakoa era-
kutsi zieten bertaratutakoei. 
Bosgarren mailakoek basoan 
gertatutako istorio bat antzeztu 
zuten eta seigarren mailakoen 
emanaldian, berriz, txotxongi-
loak izan ziren protagonista. "Bi 
emanaldiak oso ondo egon dira. 
Benetan harro amaitu dut ikas-
leek egin duten lanarekin", adie-
razi du Etxeberriak.

Duela hiru urte hasi ziren San 
Martin eskolako ikasleak an-
tzerkia lantzen, eta, Etxeberria-
ren esanetan, helburua da ikas-
leen arteko harremanak susta-
tzea eta komunikazioa lantzea. 
"Antzezlanari garrantzi gutxi 
ematen diot. Garrantzi gehiago 
ematen diot elkarren arteko 
konfiantzari, jendaurrean berba 
egiteko beldurra galtzeari edota 
parekidetasuna eta berdintasu-
na bezalako balioak lantzeari", 
azpimarratu du.

Bestalde, atzo, eguena, mani-
ki desafioaren txanda izan zen. 
"Aurten, berezitasun bezala, 
eskola guztiak parte hartuz, 
maniki desafioa egin dugu", adie-
razi du Juncal Garaik, ikaste-
txeko ikasketa-buruak.

Ekitaldi horretarako, eskolako 
abestia berreskuratu dute aur-
ten, "aspaldian ahaztuta" zegoen 
kantua, Garairen esanetan. 
"Abestiaren aitzakiarekin, gu-
raso, monitore, ikasle, irakasle, 
eta sukaldari guztien artean 
egin dugu maniki desafioa", azal-
du du ikasketa-buruak.

Hain zuzen ere, duela lauzpa-
bost urte Manex Agirre bertso-

lariak sortutako abestia da be-
rreskuratuko dena.

eskolako buruhandiak 
Abestia bakarrik ez, buruhan-
diak ere berreskuratu ditu San 
Martin eskolak, eta azken jaian 
aurkeztu zituzten, duela bi aste, 
"arrakastaz betetako" ekintza 
batean. "Aspaldi egindako bu-
ruhandiak dira. Ikasleen gura-
soek esaten dute beraien garai-
koak direla", azaldu du Garaik. 

Buruhandi horiek berreskura-
tzeko, bi talde sortu zituzten 
ikasleek eta gurasoek: alde ba-
tetik, jostunak, jantziak egiteko; 
eta, bestetik, buruak egiteko 
taldea.

Aurrerantzean, beraz, erabil-
garri izango dira buruhandi 
horiek. "Herriko buruhandiak 
izango dira eta San Martin jaiak 
alaitzeko erabiliko dira, baita 
herri mailako beste hainbat 
ekintzatan ere", dio Garaik. 

ikasleek martitzenean egin zuten antzerkia, kultura etxean. e.a.

ikasleek umorez beterik 
amaitu dute ikasturtea 
Azken urteetan ohikoa den moduan, Lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren 
mailetako ikasleek antzerkia egin dute aurtengo ikasturteari amaiera emateko; 
bestalde, maniki desafio dotore bat ere egin dute, eskola osoak parte hartu duena

Arabako promozio txapelketako 
finala jokatuko du bihar, zapa-
tua, Arriolabengoak, Barron 
bikotekide duela, Laudioko bi-
kote baten aurka. Gasteizko 
Ogeta pilotalekuan izango da 
partidua, 10:00etan. Bestalde, 
Julen Olaizolak txapela irabazi 
zuen Barañainen eta Jon He-
rrartek ezin izan zuen trinket 
txapelketako finala irabazi. 

Markel Arriolabengoak 
promozioko finala 
jokatuko du bihar

Aramaioko beharrak jasotzeko 
egindako galdeketan, inbentario 
hori egiteko beharra sumatu 
zuen Udalak, eta martxan jartzea 
erabaki du. Kontratazioa publi-
katu ondoren, Sendoa enpresa-
ri esleitu zaio lanaren lehen 
fasea. 2017a amaitu baino lehen 
bukatu beharko ditu enpresak 
lehen faseko lanak, 7.000 euroko 
aurrekontuarekin.  

Baso-bideen 
inbentarioa egiten ari 
da Udala

agustin Oyanguren

Umeak gustura hockeyan
pasa den zapatuan patinen gaineko hockey txapelketak egin ziren 
aramaion, Maider Unda olinpidaden baitan.

Herriko hainbat ume aritu ziren horren ohikoa ez den kirol hori 
praktikatzen, eta, txapelketako arduradun agustin Oyangurenek adierazi 
duenez, "oso gustura" aritu ziren herriko haurrak.

e.a. ArAMAio
Pasa den urtean Hernaniko eta 
Urretxu-Zumarragako bertsola-
rien bisita izan zuten aramaioa-
rrek, Bertsotruk egitasmoaren 
baitan. Aurten, berriz, Orioko 
bertso-eskolako kideak etorriko 
dira –aramaioarrak urtarrilean 
egon ziren Orion–.

Hala, 19:00etan bertso-poteoa-
rekin hasiko dute saioa, eta, 
ostean, afaria egingo dute Erro-
ta elkartean. Afarian izena eman 
nahi duenak 615 73 92 55 telefo-
nora –Manex Agirre– deitu behar-
ko du aurrez.

Bertsotruk egitasmoa 2015ean 
jarri zuen martxan Euskal He-
rriko Helduen Bertso Eskolen 
Batzordeak, eta helburua da 
helduen bertso-eskolen arteko 
harremanak sustatzea, horien 
arteko desafioak eginez. Bertso 
eskola parte-hartzaileak hiruko 
multzotan bereizi eta bertso 
eskola bakoitzak bere multzoko 
beste biak hartzen ditu etxean; 
era berean, beste bi bertso-es-
kolek antolatutako ekitaldira 
joango da. Kasu honetan, hiru-
garrenak segurarrak dira, baina 
bihar ezin izango dute egon.

orioko bertsolariek aramaio 
bisitatuko dute bihar, zapatua
Bertsotruk egitasmoaren baitan, bertso-poteoa egingo 
dute, lehenik, eta afaria Errota elkartean, ondoren

Atzo, eguena, maniki desafioaren ondoren, eskolako kantuarekin dantzatu zuten. e.a.
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Martitzeneko herri batzarrean batutako herritar taldea. elgetaKO eH bildu

agintaldiaren erdian, EH Bilduk 
balorazio positiboa egin du
Martitzeneko herri batzarraren ostean, adierazi dute 
herritarrekin batera helduko dietela erronka berriei

l.z. ELgEtA
2015eko ekainaren 13an hartu 
zuen Elgetako alkatetza EH Bil-
duk. Osoko bilkuren aretoan 
egindako ekitaldian hartu zuen 
alkate-makila Iraitz Lazkanok.

Martitzenean bete ziren bi 
urte, eta batzar irekia egin zuen 
Elgetako EH Bilduk. "22 lagun 
elkartu ginen, ordu eta erdiz, 
agintaldian zehar egin direnak 
baloratzeko eta aurrera begira-
ko lehentasunen inguruan azal-
penak eman, eztabaidatu eta 
ekarpenak jasotzeko", adierazi 
dute. "Lan itzela izan da arlo 
askotan orain arte egindakoa, 

jaso genuen udaletxearen ku-
deaketa, nora eza eta egoera 
ekonomikoa zuzentzeko; kalte 
ordainak ordaintzen hasi, diru 
laguntzak eta hobariak hobetu 
eta behar gehien dutenengana 
bideratu...". 

Batzordeetatik egindako lana 
nabarmendu du EH Bilduk. 
"Batzordez batzorde egindako 
urratsak ere positiboki balora-
tu genituen. Hobetzeko eta al-
datzeko asko dago, ordea, eta 
erronka horiei herritarrekin 
batera ilusioz aurre egingo die 
EH Bilduko lantaldeak!", adie-
razi dute.

Maiatzak 20 Saharar Herriaren 
Lagunen Elkarteak aterpetxe 
bat zabaldu gura du Tolosan, 
eta produktu bilketa kanpaina 
abiarazi du. Elgetako Udalak 
bat egin du ekimenarekin eta 
ekarpena egin gura duten he-
rritarrek udaletxean utz ditza-
kete produktuak ekainaren 28ra 
bitartean. Eskatu dituzte ka-
kao-hautsa, zerealak, marmela-
da, gailetak, esnea, zukuak, ka-
kao-krema, txokolateak, tomate 
frijitua, irina, esparragoak, oli-
bak, artoa, ilarrak, piperrak 
latan, komuneko papera, arropa 
garbitzeko xaboia, harrikoa egi-
teko xaboia, orraziak, gomak... 
Mahai-jokoak ere ongietorriak 
izango direla adierazi dute. 

Jaki eta produktu 
bilketa saharako 
umeen aterpetxerako ikasleen ikuskizuna

Eskolako umeek ikasturte 
amaierako ikuskizuna dute, 
gaur, 15:00etan, Espaloian.

Beheko kaleko jaiak
Gaur, 17:30etik aurrera, 
bizikleta lasterketa, disko 
festa, afaria eta mojito jaia 
Gauargi taldearekin. 

Mendi irteera
Kantsatzekek antolatuta, 
Leaburu-Erroizpe-Leaburu 
irteera, etzi, domekan. 

'Chill banana', plazan
Uda giroari ongietorria 
emateko hamakak eta 
irabiatuak domekan, 
10:00etatik 14:00etara, 
Mendizaleen Plazan.

ohArrAk

larraitz zeberio ELgEtA
Elgetan 170 bat familiak dihar-
dute nork bere organikoa ku-
deatzen. Ateratako konpostaren 
ezaugarrien arabera, egokiagoa 
izango da erabilera baterako 
edo besterako: baratzerako, lo-
reontziak ongarritzeko, estalki 
moduan... 

Eguaztenean egindako saioan, 
Luar Ingurumena enpresako 
Joseba Sanchezek hainbat tri-
kimailu eman zituen ezaugarri 
horiek identifikatzeko. Konpost
-tea zelan egin erakutsi zuen eta 
horrekin batera konpostaren 
gazitasuna, heldutasuna zein 
elikagai maila baloratzeko hain-
bat neurketa nola egin adierazi 
zuen. Bertaratutakoek etxean 
egindako konposta analizatzeko 
aukera ere izan zuten. "Atera-
tako konpostaren erabilera fin-
tzeko zenbait irizpide eman 
ditut", esan zuen Sanchezek.

teknikari baten jarraipena 
Aurrerantzean, gehiagotan izan-
go da Sanchez herrian; izan ere, 
elgetarrek pauso garrantzitsuak 
eman dituzte organikoaren ku-
deaketan, baina optimiza daite-
ke. "Gehien erabiltzen den kon-
post-guneetako batean lixibatze  
prozesuarekin lotutako isuriak 
agertu dira", azaldu du Iraitz 
Lazkano alkateak. "Hartu ditu-
gu neurriak: material lehorra 
aldatu egin dugu eta brigadako 
langileen bitartez maizago ai-
reztatzen ditugu edukiontziak".

Luar Ingurumena enpresaren 
laguntzarekin jarraipen berezia 
egingo dio Elgetako Udalak pro-
zesuari. "Konpost-guneen jarrai-
pena egingo dugu teknikari 
baten laguntzarekin", adierazi 
du alkateak. Asmoa da sor dai-
tezkeen arazoak lehenbailehen 
detektatzea eta konponbidea 
ematea. "Egoeraren arabera pare 
bat astean behin edo hilean behin 
etorriko da teknikaria dauden 
arazoak ikusi eta konponbidea 
emateko".

Herritar taldea, eguaztenean, konpost laginak nola aztertu ikasten. l.z.

zein da konpostarentzat 
erabilera egokiena?
Udalak antolatuta, jardunaldi bereziak egin dituzte Elgetan. Luar ingurumena 
enpresako joseba sanchezen eskutik, ateratako konpostaren kalitatea neurtzen eta 
konpost-guneetan sor daitezkeen arazoak identifikatzen ikasi dute konpost-egileek

badira hiru urte konpost 
egitasmoa jarraitzen duela. 
aurten ere elgetan izan da.
hainbat ikasgai eman 
dituzu oraingoan ere. 
Konpostaren erabilerak ez du, 
normalean, arazorik ematen. 
Jardunaldiotan, pauso berri bat 
eman dugu aurrera, jakiteko 
baratzerako edo loreontzirako 
konposta dugun, oso azidoa 
ateratzen bazaigu zer egin, 
egokia den edo ez hazitegi 
moduan erabiltzeko...
eta nola egin daiteke hori? 
etxean egiteko moduko analisi 
batzuk nola egin ikasi dugu. 
azken finean, erakutsi diet 
proba organoleptikoak egiten.
elgetarrek ondo dihardute 
konposta egiten? 
Orain dela hiru urte egin 
genuen lehenengo bisita. 
berria zen kontua eta arazoak 
baino gehiago, beldurrak ziren 
nagusi. etapa hori gaindituta 

dago. arazoak, orain, puntualak 
dira, detaileak. sekulako 
eboluzioa ikusi dut elgetan; 
bailarako onenetarikoa. 
Gaur egun dauden arazoak 
zeintzuk dira? 
guneren batean desorekatu 
egin da kontua eta isuriak izan 
dira. isuri horiek nola saihestu 
eta gertatzen badira nola 
konpondu ikusiko dugu 
jardunaldiotan. material lehorra  
edo txirbila aldatu egin dugu. 
Orain, latzagoa da. aireztatzea 
ere maizago egingo dugu.

l.z.

"sekulako eboluzioa ikusi dut 
elgetan, bailarako onenetarikoa"
joseba sanCHez LUAr ingUrUMEnA EnPrEsAko tEknikAriA
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www.hemen-garbiketak.com

Intxaurtxueta 16 behea • ESKORIATZA • hemen@hemen-garbiketak.com

GARBIKETAK

Zure konfiantzako garbiketa enpresa

Mantentze garbiketak, obra amaierakoak eta garbiketa orokorrak: 

• Bulego eta lokalak
• Jabeen erkidegoak, garajeak

• Lokal komertzialak, azalera handiko saltokiak, hotelak eta enpresak
• Eraikin instituzionalak, eskolak, kiroldegiak, anbulatorioak, eta abar.

943 71 48 45

Gora San Juan jaiak!

Makalaren Jatorria eta Mitoa
•

hiruGarren eGuna onena zenekoa
•

berritaSunak helduen danborradan
• 

bertakoak, bertako Jaiak Girotzen 
• 

'Go!azen' Monterronen

Aitor AgiriAno



EtxEtrEsna ElEktrikoEn 
konponketak

ostalaritza

mantentze-lanak / berme-luzapenak 
ordezko piezen salmenta

proiektuak, ekipamenduak eta ostalaritzarako, 
garbitegietarako eta hotz industrialerako 

makinen salmenta.

ostalaritzako proiektu integralak

zerbitzu tekniko ofiziala

zerbitzu tekniko ofiziala
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Leintz Garraioak, urbano zerbitzuaz gain,
txangoak, ezkontzak, sagardotegiak, e.a.

Tel.: 943 71 27 07 / Faxa: 943 79 14 19
Posta-e: leintzgarraioak@leintz.com
www.leintz.com    

LEInTz GArrAIOAk S.L.
Musakola, 20 (Pereda)

20500 ARRASATE

Ondo pasa 
sanjuanetan!

Ekainak 16
17:00 pintura erakuStaldia
Kulturateko pintura ikastaroko 
ikasleena.  
Seber Altube plazan.

18:30 arrasate Musikalen 
ikasturte bukaerako 
eManaldia
Amaia Udal Antzokian.

19:00 eSkupilota partiduak 
san Juan txapelketaren finalak.
Uarkapen.

Ekainak 17
09:00 iii. larunbateko 
baserritarren azoka 
Seber Altube plazan.

19:00 haurren danborrada
arrasate musikaleko musika 
bandarekin. sudcek antolatuta.  
Ibilbidea: Biteri plaza, 

Zerkaosteta, Garibai etorbidea, 
Maalako Errabala, Erdiko kalea, 
Herriko Plaza.

20:30 kontzertua
elai abesbatza. 
San Juan Batailatzailearen 
parrokian. 

Ekainak 18
HaUr dantzariEn  
EgUna

10:00 kaleJira 
zaldibar pilotalekuan batuko dira 
haur dantzarien taldeak. Ondoren, 
txistulariekin KaleJira.
Herriko kaleetan.

11:15 dantza erakuStaldia 
Herriko kaleetan.

13:30 talde guztiak elkartuko 
dira
Herriko Plazan.

16:00 20. MuS tXapelketa
Buenuena jatetxean.

17:00 talde guztien Jarduna 
eta aGurra
dantza talde guztiek jarduna 
egingo dute eta gero, agurra. 
lore gazteak eta 
txikitxu-arrostaitz dantza taldeek 
antolatuta. 
gero, dantzaldia amaia 
dJ-rekin.
Herriko Plazan.

Ekainak 22
19:00 txorbelaren diskoaren 
aurkezpena
Lehengo eta oraingo euskal 
kantak da izenburua.  
Kulturateko areto nagusian.

Ekainak 23
san jUan BEzpEra

argazki lehiaketa San 
Juan Jaiak iii. arGazki 
lehiaketa
artgazki elkarteak antolatuta eta 
jaietan zehar.
Ekainaren 23tik 26ra.

12:00 tXupina eta 
triki-poteoa
txosna batzordeak antolatuta.
Txosnagunean.

14:30 herri bazkaria
Uarkape pilotalekuan.

16:30 etXafueGoak 
Herriko Plazatik.

ondoren potXin eta 
patXin taldearen PIRAMIDEEN 
BILA izeneko haurrentzako 
emanaldia. 
Seber Altube plazan.

17:00 tXopo-poteoa 
plazaraino makalarekin eta 
incansables txarangaren 
laguntzarekin.
Plazaraino.

18:00 Makala jasotzea 
Herriko Plazan.

19:30 SalVe SoleMnea
San Juan Bataiatzailearen 
parrokian.

21:00 erreMentari dantza
arrasateko euskal musika eta 
dantza taldeek parte hartuko 
dute.
Zaldibar ingurutiik, Herriko 
Plazaraino.

22:30 San Juan Sua 
Herriko Plazan.

23:00 naGuSien danborrada
sudcek antolatuta.
Biteri plazan hasita eta herriko 
kaleetan zehar.

Horren ostean, Herriko plazan, 
gaubela taldearekin 
dantzaldia. 

23:30 fan & Go taldea  

Txosnagunean. stEkoUn

goiEnA

21:00 errementari dantza
Jaietako ekitaldi hunkigarrienetakoak jendetza batuko du, urtero moduan.
zaldibar ingurutik Herriko plazaraino, 21:00etan.

Guztiok ondo 
merezitako jaiak

urtea ziztu bizian pasa eta 
konturatzerako, hemen ditugu 
berriro san Juan jaiak beste urte 
batez arrasateko kaleak girotzeko 
prest. atzean utzi ditugu neguko 
hotz eta egun ilunak, eta jada 
irrikatan gaude herriko kaleak alaitu 
eta festa giroan murgiltzeko. eman 
diezaiegun, bada, ongietorria san 
Juan jaiei!

Oraingoan ere egitarau zabala 
dago antolatua guztiontzat, haur, 
gazte eta helduentzat, arrasatear 
zein kanpotarrentzat, aurtengo 
sanjuanak ere ahaztezinak izan 
daitezen. programa hau ilusio eta 
esfortzuz beteriko lanaren emaitza 
da eta lerro hauen bitartez nire 
eskerrik beroenak eman nahi dizkiet 
jaien antolakuntzan parte hartu 
duten guztiei.

arrasateko esentzia mantenduz 
eta gure herriko kultura eta ohiturak 
indartuz, atera gaitezen kalera eta 
har dezagun guztiok parte gure 
jaietan. utzi ditzagun arazo eta 
ika-mikak beste une baterako, eta 
goza ditzagun festak elkartasunean, 
lagun eta familia-giroan.

ez nioke agur honi amaiera eman 
nahi, udal honek genero 
indarkeriarekiko duen aurkako 
jarrera adierazi gabe. arrasatek ez 
du eraso sexistarik onartzen. ez 
ezetz da!

Ondo pasa dezagun denok 
elkarrekin, errespetua eta 
berdintasuna izanik beti horretarako 
oinarri eta printzipio ukaezina. eta 
orain bai, arrasatek eta bereziki 
arrasatearrok ondo merezi 
dugulako, festa alai eta zoriontsuak 
opa dizkizuet.

ALkAtEArEn AgUrrA

Maria 
UBarrEtxEna jaietako eGitaRaUa
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MATRIKULAZIO EPEA ZABALIK 

2017-2018 IKASTURTEA

• 3 urtetik aurrera

• Irakasle kualifikatuak eta tituludunak (jatorrizkoak zein bertakoak)

• Metodologia egokitua, ludikoa eta dinamikoa

• Azterketen prestaketa

Koma Arrasate | Iturriotz kalea 35 - behea | Tel.: 943 71 26 31

Ekainak 24
san jUan EgUna

08:30 diana, arraSateko 
Gaiteroekin
Herriko kaleetan.

09:00 entzierroa
ibilbidea: erdiko kalea, 
Kanpantorpea, zerkaosteta eta Jose 
maria arizmendiarrieta plaza. gero, 
zaleentzat bigantxak.
Zezen-plazan.

10:00 patXiMatXin Skate Jaia 
arraSkak antolatuta.
Zaldibarko frontoian. Egun osoan. 

11:00 Meza naGuSia
San Juan Bataiatzailearen 
parrokian.

11:00 arrasateko erraldoien 
eta kilikien konpartSaren 
kaleJira
Herriko kaleetan.

11:00 arrasate Musikaleko 
MuSika bandarekin kaleJira
11:30ean Seber altube plazan 
elkartuko dira konpartsarekin 
eta gaiteroekin.
Seber Altube plazan.

12:00 ohorezko aurreskua eta 
San Juan zortzikoa
Herriko Plazan.

12:30 oMenaldia 80 urtetik 
Gorako naGuSiei
Etxaluzen (Abaroa).

13:00 kontzertua, arrasate 
Musikaleko MuSika 
bandarekin
11:30ean Monterron parkean.
egitaraua
• Suspiros de España. antonio 
alvarez alonso
• Maite. pablo sorozabal
• La Gran Via. Federico chueca
• a discovery Fantasy. Jan de Haan
• Waltz N2. dmitri shostakóvich
• West side story. leonard 
bernstein
• Happy. Will pharrell
zuzendaria: miKel marKiegi.

17:00 Street boulder 
txapelketa.
Herriko kaleetan zehar.

18:00 olinpiadak
Txosnetan hasita.

18:30 'zapatoS en el aire' 
ikuskizuna
la Furtiva taldearena.

Seber Altube plazan.

19:30 errekortadoreak
KaleKO maisuen txapelKeta. 
Herriz herri ibiltzen diren 
euskadiko 12 errekortadoreren 
artean jokatuko da txapela.
Zezen plazan.

19:30 kaleJira
arrasateko gaiteroen eta arrasate 
musikaleko haize-taldearen eskutik.
Erdiko kaleetan zehar.

21:00 draGoi-Jana
plazan erretako dragoia hantxe 
bertan dastatzeko aukera.
Herriko Plazan.

23:00 Su artifizial ikusgarriak
astondoa pirotekniaren eskutik.
Santa Barbaratik.

23:15 Mikel urdanGarin 
abeslariaren kontzertua.
Monterron parkean.

23:15 oihan VeGarekin 
disKO-Festa.
Herriko Plazan.

01:00 dJ tarantiStak 
Txosnetan.

iMkAnoL soriAno

12:00 aurten ere etorriko da eguzkilaru domekan
makal txikiaren igoera egingo dute, besteak beste. 
Biteri plazan.
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ONDO IBILI 
SANJUANETAN!

www.bertako.eus  l  info@bertako.eus 
GARAIA Goiru 1A - 20500  Arrasate 
Tel.: 943 90 34 50  l  691 64 79 65

Araba: 945 71 28 22 l Bizkaia: 946 52 39 35

Ekainak 25
HaUrrEn Eta gaztE-
txoEn EgUna

08:30 diana, arraSateko 
Gaiteroekin
Herriko kaleetan.

09:00 entzierroa
aurreko eguneko ibilbidea; gero, 
zaleentzat bigantxak.
Zezen-plazan.

10:30 haurgunea eta 
zaldibarren Gaztegunea
14:00ak arte. 
Biteri plazan.

11:00 kaleJira
molins de rei herriko 
erraldoiekin eta arrasateko 
erraldoien eta Kilikien 
Konpartsarekin.
Herriko kaleetan.

12:00 eGuzkilaruri ongietorria 
eta makal txikiaren igoera 
trikitilarien laguntzarekin. 
Ondoren kalejira konpartsakoekin.
Biteri Plazan.

12:00 arrasateko trikitilarien 
eskutik, kalejira

Herriko kaleetan.

12:00 'zeuk iñ, zeuk jan' 
bazKariaren prestaketa.
Azokan.

12:45 zuMbaokea
Biteri plazan.

13:00 herri kaleJira 
txistularien eskutik.
Herriko kaleetan.

13:30 apar JolaSa 
bainujantziak eroan eta 
igerilekura… apar artean 
jolastera..
Jokin Zaitegi plazan. 

14:30 'zeuk iñ, zeuk jan'  
kuadrillen arteko herri  
bazkaria udalaren eskutik 
sagardo kupel bat egongo da 
partehartzaileentzat.
Jokin Zaitegi plazan.

16:00  'zeuk iñ, zeuk jan' 
bazkalostean haurrentzako 
JolaSak
Azoka plazan.  

17:00  profesional mailako 
pilota partiduak 

aspe enpresak antolatuta.
Uarkape pilotakekuan.

18:00 ikuSkizuna 
txatxilipurdik eskainita.
Biteri plazan.

18:30  haurren arteko 
errekortadoreen 
tXapelketa  eta 
errekortadoreen eSkola 
bergarako zezenak enpresak 
antolatuta.
Zezen-plazan.

20:00 bertSo Jaialdia

aedk antolatuta. 
partaideak: igor elortza, 
eneritz artetxe, aitor sarriegi 
eta Oihane perea. 
gai jartzailea: maite 
berriozabal.
Seber Altube plazan.

22:30 liSker-ekin dantzaldia
Herriko Plazan.

23:00 eSne beltza eta Crap
taldeen kontzertua. 
Txosnagunean.

Ekainak 26
08:30 diana, arraSateko 
Gaiteroekin
Herriko kaleetan.

09:00 entzierroa aurreko 
eguneko ibilbidea; gero, 
zaleentzat bigantxak.
Zezen-plazan.

11:00 arraSateko 
erraldoien eta kilikien 
konpartsaren kalejira
Herriko kaleetan.

12:00 euSko labeleko 
produktuak daStatzea 
Goikobalu abesbatzaren 
laguntzarekin. eusko labelen 
eskutik. 
Herriko Plazan.

18:30 'Goazen dantzatu eta 
abestera' telesailaren aktore 
batzuekin.
Monterrongo parkean.

19:30 lore Gazteak taldearen 
dantza eManaldia
Seber Altube plazan.

20:00  kontzertua: Gatillazo
Herriko Plazan.

EsnE BELtzA

23:00 esne beltza domekan
esne beltza eta crap taldeen kontzertua.
Txosnagunean.
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Xabi Gorostidi ArrAsAtE
Askotariko ekintzekin osatutako 
programa prestatu du txosna 
batzordeak 2017ko San Juan jaiei 
begira. Ekainaren 22an, 16:00etan, 
hasiko dituzte muntaia lanak, 
eta, behin hori eginda, ekainaren 
23ko Gazte Eguneko txupinarekin 
hasiko dira lehen garagardoak 
zerbitzatzen. 

Aurtengo txupina jaurtitzeko 
ohorea Pottogorriak taldeak izan-
go du. "Herrian sortu berri den 
elkartea da. Oso aktibo dabiltza, 
eta, dituzten aldarrikapenekin 
bat egiten dugunez, txupina jaur-
titzeko talde aproposena zela iru-
ditu zitzaigun", adierazi du txos-
na batzordeko kide Iker Agirrek. 

Txupinak eztanda egin ondo-
ren, gazte-bazkaria egingo dute 
Uarkapen, Gazte izatea jarrera 
kontua da lelopean. "Bazkaria 
antolatzeak dakarren lana iku-
sita, Sara jatetxean bazkaria 
egitearen alde geunden [aspaldi 
bertan egiten zen jaietako baz-
karia]. Baina azken orduan, ba-
txilergoko bigarren mailako 
ikasleak prest agertu ziren baz-
kariko zerbitzatze lanak egiteko, 
eta horri esker egingo da baz-
karia Uarkapen. Ez genuen ha-

lakorik espero, eta oso sorpresa 
atsegina izan da gazteak hain 
gogotsu ikustea". Esan beharra 
dago, iaz bezala, 01:30ean mani-
festazio feminista egingo dutela 
aurten ere. 

25ean, mozorro eguna 
Aurten, berritasun gisa, jaieta-
ko hirugarren egunean, arrasa-
tearrei mozorrotzeko proposa-
mena egingo die txosna batzor-
deak. "Ez da sekulako mozorro 
ikusgarririk prestatu behar. 
Guk nahiko genuke etxean di-
tugun arropa zaharrak erabili-
ta eta peluka eta betaurreko 
batzuekin ohiko itxura ezkuta-
tu eta jaia era lotsagabeagoan 
bizitzea. Beste herri batzuetan 
tradizioa da, eta, pixkanaka, 
herrian errotzea nahiko genuke". 

Herriarekin lotura sendotzen
Txosna batzordearen iparra den 
Herritxik, herrixantzat leloa 
betetze aldera, jaiak prestatzeko 
hiruzpalau bilera egin dituzte. 
"Bilera gehiago eginez norbana-
koak ardura gehiago hartzera 
animatu nahi izan ditugu". Bes-
tetik, ekainaren 26an txosnak 
itxita egongo dira.

kondekuako berdegunea ingurua jaietako erreferentziagune izateko lan egingo dute txosna batzordekoek. arrasateKO txOsna batzOrdea

"herritik herriarentzat", 
jaietan lan egiteko prest
Arrasateko txosna batzordeak dena kontrolpean dauka kondekua zelaia jaiaren 
erdigune izan dadin. Bi txosna egongo dira, eta, berritasun gisa, 25erako mozorrotzeko 
dei egin dute, konplexuak alde batera utzi eta jaiak modu lotsagabean gozatzeko

San Andres Auzoa 10-D • Tel.: 943 77 30 10

Opel Insignia berria. Animatu eta zatoz ikustera! 

Ondo pasa sanjuanetan!!!

Udarako presta zaitez! 

Eskaintza baliagarria 2017ko uztailaren 21era arte

Azala hidratatu eta indartu
Aurpegi tratamendua

Lehen 69e

Orain 59e
Erdiko kale 54, behea 20500 Arrasate • 943 79 09 09 • www.amagaraestetikazentroa.es • facebook.com/amagararP
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Ondo pasa San Juan jaietan!
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noizbait galdetu diozue zuen buruari zer 
dela-eta jartzen den sanjuanetan makala 
Herriko plazan? Horren erantzuna san 
Juan jaien jatorrian dago. Jakina den 
legez, ekainaren 24a solstizio eguna da. 
une horretan eguzkia kantzer tropikoarekin 
perpendikularrean lerratzen da, urteko 
punturik altuena hartuta. puntu horretan 
urtaroak banatzen dira, ipar hemisferioan 
uda hasten da eta hego hemisferioan, 
aldiz, negua.

puntu konkretu hori oso garrantzitsua 
izan da nekazaritza munduan, eta kristau 
garai aurreko tradizioa da. eguzkiaren eta 
uraren inguruko erritualak egiten ziren 
garai hartan, nekazaritza bi faktore horien 
arteko erlazioaren emaitza gisa ulertzen 
zutelako. 

Ostean, kristauek data konkretu hura 
san Juan batailatzailearen jaia egiteko 
baliatu zuten. Hala ere, euskal Herriko leku 
askotan, egun horretan, Herriko plazan 
landare bat sartzeko ohitura dago, 
nekazaritza munduan lan egiten 
dutenentzat egun adierazgarria delako. 

Horren adibide dira nafarroan bera eta 
igantzi, araban agurain eta gipuzkoan 
Oiartzun, zegama eta ataun. 

makala igotzea lortu duen bakarra
urtero jartzen den makalak ikurrina bat 
izan ohi du goialdean, eta hura 
harrapatzen ahalegindu izan dira 
arrasatear asko eta asko. baina goraino 
igo eta ikurrina hartzea lortu duen bakarra 
Jon arantzeta da, egun leitzan bizi den 
arrasatearra.

"duela 13-14 urte izango zen. san Juan 
jaietako gau batean, lagun batzuek esan 
zidaten goraino igo eta ikurrina hartuz 
gero, ez dakit zenbat mila pezetatako 
saria zegoela, eta di-da batean enborra 
igotzen hasi nintzen. azkar batean lortu 
nuen ikurrina zegoen tokiraino heltzea, 
baina ezinezkoa zen ikurrina askatzea. 
grapatuta zegoen eta esfortzu handia egin 
behar izan nuen enborretik askatzeko. 
ematen nizkion tirakadekin, makalaren 
goialdea mugitzen hasi zen alderik alde, 
eta bai nik eta bai behean zeuden lagunek 
tentsio uneak pasa genituen. baina, 
azkenean, helburua lortu nuen eta nire 
saria eskatzera joan nintzen jarraian".

baina, arantzetaren atsekaberako, ez 
zegoen inongo saririk. "garai hartan 
udaltzainen egoitza Herriko plazan zegoen, 
eta zuzenean joan nintzen bertara 
merezitako saria eskatzera. baina, nire 
harridurarako, udaltzainek esan zidaten ez 
zegoela inongo saririk udalaren partetik. 
mito hutsa omen zela. Hori bai, hurrengo 
urtean arantzadun alanbrea jarri zuten 
makalaren goialdean, inor igo ez zedin". 
Hala ere, urte hartan berriz igo zen, 
larrialdi batek eraginda: "makala 
igotzerakoan, soka bat trabatuta geratu 
zen, eta ni igo nintzen hori konpontzera".

Arrasateko gazteak makala plazara eroaten 2004 urtean. arrasate press

Arantzeta, Duela 13-14 urte, makalean behera. J. a.

makalaren jatorria eta mitoa

"ikurrina graPatuta zegoen, eta 
Hari tiraka Hastean makala 
alderik alde mugitzen Hasi zen"

Uribarri 37 (Udala bidean)
Tel: 943 79 49 39
Arrasate
www.santaanamondragon.com

iñaki Pildainek eta bere lantalde profesionalak sasoiko sukaldaritza, 
jenero bikaina, sorkuntza eta berritasuna eskaintzen dizkizute.
Haragia, arraina, bertako ortuko barazkiak, postre harrigarriak eta 
ardoen karta bikaina.

nahi baduzu, janaria etxera eramateko prestatzen dizugu.

12 logela paregabe eta ezberdin
bista ikusgarriak
balio askotariko gela
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ArrAsATE
Foruen Enparantza • San Andres auzoa
Tel.: 943 79 91 47

OÑATI
Olakua 16
Tel.: 943 78 29 86 

LEGAzPI
Patrizio Etxebarria 2
Tel.: 943 08 28 46

Ondo pasau jaixak!

ane Vitoria ArrAsAtE 
Denborak aurrera egin ahala, 
tradizioak aldatu egiten dira. 
Egun, sanjuanetako egunik 
"esanguratsuenak" hasierakoak 
direla esan daiteke. Baina, 
duela mende erdi, jaietako 
hirugarren eguna, hain zuzen, 
ekainaren 26a, zen egunik de-
siratuena arrasatearrentzat. 
Egun oso berezia zen hura, 
urte osoan zehar jendeak gogoz 
itxaroten zuena. Arrasatearrak 
goizean goizetik biltzen ziren 
Herriko Plazan, dantzaldi eder 

batez disfrutatzeko. Kapritxoz 
beteriko eguna ere bazen hura, 
urtean zehar egiten ez zirenak 
posible bilakatzen baitziren; 
esate baterako, txikiteoa luza-
tzea, etxetik kanpo ogitarte-
koren bat jatea, gauera arte 
dantzaldiez disfrutatzea... 

argazkilariak ere baziren
Argazkiak ateratzeko eguna 
ere bazen ekainaren 26a. Hain-
bat argazkilari izaten ziren 
herrian zehar bertakoei argaz-
kiak atera guran. Baziren kan-

potik zetozenak eta hondo be-
rezi bat ipintzen zutenak; Do-
nostiako Kontxa hondartzaren 
irudia zutenak, esaterako. Hala 
ere, ohitura zen arrasatearrak 
ziren argazkilariengana jotzea. 
Haiek herritarrei erretratuak 
egiten zizkieten eta oso bere-
zia izaten zen une hura. Azken 
finean, garai hartan oso zaila 
zen etxean argazki kamera bat 
izatea. Horregatik, egun har-
tan, herritarrak argazkiak 
ateratzeko egun hartaz balia-
tzen ziren.

hirugarrena, 
egunik onena
goizeko zortzietako dianarekin ematen zitzaion sanjuanetako hirugarren egunari 
hasiera. Egun berezia hura, ekainaren 26a, zeinetan sokamuturra eta erromeria 
gailentzen ziren. Arrasatearrak herriko Plazan biltzen ziren jaiez disfrutatu guran

Mari nati Altuna herriko plazan gizon batekin dantzan.

dantza egiteko eguna zen ekainaren 26a goizeko dianaren 
eta sokamuturraren ostean heltzen zen erromeria, san Juan 
jaietan gailentzen zen dantzaldia. Horretan, Flandes musika banda 
militarrak erakustaldia eskaintzen zuen udalerriko Herriko plazan, 
eta dantza egiteko gogoz gerturatzen ziren arrasatearrak. Horren 
seinale da goiko argazkia, irribarrez dagoen bikotea dantzan; 
benetan egun polita zen 26a herritarrentzat. 
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DAT • JAI ZALE
ARRASATE • ILUNTZ  

OSORIK • TAUPA 
EKAITZ • BASATI

kuadrilla arrasatearra ekainaren 26an Erdiko kalean. 

Jaietan alai Festetan 
alaitasuna gailentzen da eta, 
horren seinale da ondoko hau. 
1973ko ekainaren 26an 
ateratako argazkian, beste 
batzuen artean, hauek ageri 
dira: carmelo palacios, anabel 
martinez, beatriz Oyarguren, 
mari carmen zubillaga, marian 
aspe, lourdes Ortiz de 
guzman, Jose luis 
agirregabiria, Felix zabaleta 
eta alexander mendikute.

Emakume taldea Herriko Plazako erromerian. 

estreinatzeko eguna 
domeketako arropa janzteko  
eguna ez izan arren, emakume 
askok jantziren bat estreinatzeko 
aprobetxatzen zuten 
sanjuanetako hirugarrena. 
argazkia 1954koa da; honako 
hauek azaltzen dira, ezkerretik 
eskuinera: maria Jesus arlota, 
mari carmen (abizena), esther 
agirre, ana mari zabala eta 
angelines madina; eta behean, 
espe lizarralde. 

Sokamuturra Herriko Plazan, jendez inguratuta. 

Sokamuturra 1965eko 
argazkiak erakusten duen 
moduan, eta Josemari velez de 
mendizabalek bere blogean 
dioen moduan, "hirugarren 
eguneko eskaintza zabala 
goizean kontzentratu zen, 
sokamuturraren inguruan"; 
ezinbesteko ekitaldia zen hura. 
zezenekin jolas egiteko modu 
hori 1982an kendu zuten. 
Harrezkero egiten dira 
oraingoen moduko entzierroak.

Lagun taldea Arrasateko jaietan.

biserek eta betaurrekoek 
ere tokia zuten festetan
1957-1958 urteko argazkiak 
erakusten duene alaitasunez 
beteriko egunak ziren udalerriko 
jaietakoak, eta maalako errabalean 
dagoen kuadrillak poztasun hori 
islatzen du. egun bikainak dira 
sanjuanetakoak lagun artean 
ederto pasatzeko, eta, horretarako, 
osagarriak jartzeak ere balio zuen. 
betaurrekoak eta biserak janztea 
ohikoa ez bazen ere, mutiko horiek 
pozez gainezka zeuden. 
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Ondo pasa 
San Juan 
jaixetan!RP
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• Odontologia orokorra
• Endodontziak
• inplantologia protesiak

Jokin bereziartua ArrAsAtE
Iaz hartutako erabakiarekin 
jarraituz, aurten ere Udalak 
aukera eman die zenbait arra-
satearri San Juan jaietako 
ekintza berezienetako batzuk 
udaletxeko balkoitik jarraitze-
ko. Hiru ekitalditarako irekiko 
dituzte aurten ere udaletxeko 
ateak: biharko umeen danbo-
rradarako –19:00etan irtengo 
da, Biteri plazatik– eta hilaren 
23ko errementari dantzarako 
eta helduen danborradarako. 
Bada, asteon jakinarazi dituz-
te zeintzuk izan diren zortedu-
nak, zozketa elektroniko bidez 
aukeratuak izan direnak. Ira-
bazleak izan diren horiengana 
Udalak joko du, telefono dei 
bidez, SMS bidez edo posta elek-
tronikoa bidalita. 

nortasun agiria aurkeztu behar  
Udalaren arabera, errementari 
dantza izan da lehen aukera mo-
duan eskaera gehien jaso dituen 
ekintza, 72 eskaerarekin. Helduen 
eta umeen danborradan askoz 
gutxiago jaso dira. Izan ere, he-
rritarrek aukera izan zuten ekin-
tza interes ordenaren arabera 
aukeratzeko. Hori bai, ekintza 

batean irabazle izan denak ez du 
aukerarik izango ekintza batera 
baino gehiagotara joateko. Horrez 
gain, irabazleek udaletxeko sa-
rreran agertu beharko dute, nor-
tasun agiriarekin, honako egun 
eta ordu hauetan: umeen danbo-
rrada ikusteko, ekainaren 17an, 
19:30ean; errementari dantza 
ikusteko, ekainaren 23an, 
22:00etan; eta helduen danborra-
da ikusteko, ekainaren 23an, 
23:30ean. 16 urtetik beherakoek 
adinez nagusia den pertsona ba-
tekin joan beharko dute. 

balkoian aldi berean 30 lagun 
Ekintza bakoitzeko hamabost 
toki bikoitz zozketatu dira; izan 
ere, udaletxeko balkoian aldi 
berean 30 lagun egon daitezke 
gehienez. Ekimena iaz egin 
zuten lehen aldiz eta hasieratik 
erantzun ona izan zuen herri-
tarren artean. 

Honako ikuspegi hau izango dute zozketan irabazle irten direnek; irudian, iazko helduen danborrada. gOiena

ekintza kutunenei leku 
pribilegiatuenetik begira
Biharko umeen danborrada eta san juan bezperako errementari dantza zein helduen 
danborrada udaletxeko balkoitik ikusi ahalko dituzten arrasatearrak zozketaz aukeratu 
ditu Udalak; irabazleei, telefonoz, sMs bidez edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie

hiru ekintzetan 
parte hartzeko 88 
eSkaera JaSo dira 
baz-en zein udal 
webGunean
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ane Vitoria ArrAsAtE
Arrasateko San Juan jaiak hel-
tzear daude eta horren seinale 
da bihar arratsaldean bertan 
izango den haurren danborrada. 
Txikitxoenek hilabete eta erdiz 
entseatu dituzte udalerrian fa-
matua den danborradaren abes-
tiak. Maiatzeko lehenengo aste-
buruan hasi zituzten entseguak, 
eta, orain arte, larunbatero bil-
du dira Arizmendi Ikastolako 
Gaztelupe gunean. Jantziak 
duela astebete jasotzen hasi zi-
ren; beraz, horiek etxean eta 
eginiko praktika guztiaren os-
tean, dagoeneko Arrasateko 
gaztetxoak prest daude bihar 
eskainiko duten emanaldirako. 

aurreko urteko ibilbide bera
Duela gutxira arte, ospitale au-
rrean hasten zen haurren dan-
borradaren ibilbidea, baina joan 
den urtean Biteri plazan eman 
zitzaion hasiera. Arrazoia da 
zirkulazioan gerta daitezkeen 
zailtasunak saihestea. Aurten, 
beraz, ibilbide bera egingo dute: 
danborrada arratsaldeko zazpie-
tan hasiko da, Biteri plazan, eta 
Herriko Plazara abiatuko dira 
umeak; tartean, Zerkaostetatik, 
Garibaitik, Maalatik, Portaloitik 
eta Erdiko kaletik pasako dira.

zuzendaritzan berrikuntza
Zuzendaritzan dago berrikuntza; 
izan ere, aurten, Jon Merinok 

gidatuko ditu danborradan par-
te hartuko duten 230 haurrak. 
Aurreko urteetako tradizioare-
kin jarraituz, bihar lau bande-
radun izango dira danborradan 
–jenerala, ikurrina, SUDC eta 
Arrasate ordezkatuz–. Hain zu-
zen ere, zaldi gainean izango 
diren haurrak zozketa bidez 
aukeratu dituzte. Danborradan 
bederatzi konpainiak joko dute. 
Horiek guztiak, banderadunak 
zein danbor-joleak, elkarlanean 
arituko dira arrasatearrei bos-
pasei abesti eskaintzeko. Horre-
la, udalerriko kaleak musikaz 
beteko dituzte eta aparteko giroa 
sortuko da 230 umetxo horiei 
esker. 

Banderatunak: Beñat Zalama, Irati Unamuno, Maddi Petreña eta Itsaso Urgoitia.  sudc

danborren oihartzunak 
txikitxoenen eskutik
Urtero bezala, umeen danborradak Arrasateko kaleak danbor hotsez beteko ditu. 
Bihar arratsaldean izango da; Biteri plazatik irten eta herriko Plazan amaituko da. 
Aurtengo haurren danborradan 230 ume inguru izango dira herria girotzen

Haurrak danborradaren entseguan joan den zapatuan. ane vitOria
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Xabi Gorostidi ArrAsAtE
6 urte zituenetik aritu izan da 
Eva Romero arrasatearra dan-
borradan parte hartzen. Esanahi 
handia du ekitaldi horrek ha-
rendako, eta, are handiagoa 
aurten, zuzendari nagusi da eta.
nola hartu zenuen zuzendari na-
gusi izateko enkargua? 
Ba, sorpresa izan zen, ez nuen 
halakorik espero. Entseguak 
hasi aurretik bilerak egiten di-
tugu konpartsa guztietako zu-
zendariek. Aurten haurdun egon 
naizenez, ezin izan nuen bilera 
horietan parte hartu. Orain arte 
zuzendari nagusi gisa aritu den 
Nestor Maidaganek ez jarraitzea 
erabaki zuenez, neu aukeratu 
ninduten hura ordezkatzeko, 
konpainia zuzendarien artean 
esperientzia handien zuena nin-
tzelako. Beraz, ezustekoa izan 
zen, erabakia hartu zen momen-
tuan bertan ez nengoelako. Ar-
dura handia da, baina espero 
dut gauzak ondo egiteko gai 
izango naizela. 

beraz, urte gehien dituen konpainia 
zuzendaria izanik, haren ordezko 
naturala zarela esan daiteke? 
Ordezko naturala? Akaso, bai. 
Baina, aukeraketa egiteko or-
duan zeuden ordezko hautagaien 
kopurua ikusita, ordezko baka-

rra nintzela ere esan daiteke 
[Barre]. 
maidagan zenbat urtez izan da zu-
zendari nagusi? 
Hamar eta hamabi urte bitar-
tean, esango nizuke, baina ez 
nago ziur. Ez dut harekin hitz 

egiteko aukerarik izan, eta ez 
dakit zein arrazoik eragin dion 
kargua uztea. Baina, Nestor eza-
gututa, lasai asko datorren urtean 
zuzendari nagusi izateko irrikaz 
egon daiteke.
danborradan parte hartzen espe-
rientzia zabala duzula esan dugu. 
baina zenbat urtez ari gara hitz 
egiten? 
Bada, lehen aldiz parte hartu 
nuenean 6 urte nituen, eta orain 
40 bete ditut; beraz, atera kon-
tuak; 34 urte.
urte hauetan guztietan denetarik 
egitea tokatuko zitzaizun, ezta? 
Bai, bai. Nik uste dut postu guz-
tietan aritutakoa naizela. Dan-
bor-jole hasi nintzen, ondoren 
banderadun izan nintzen, kan-
tinera, barrilera, eskoziarra... 
jantzi guztiak probatu ditudala 
uste dut. 
beraz, postu guztiak ezagututa, non 
aurkituko zuten zu baino zuzenda-
ri hoberik? 
Horrek asko laguntzen du zu-
zentzeko orduan. Nire ustez, 
ikuspegi musikal zabalagoa edu-
kitzea oso garrantzitsua da, eta 
hor, akaso, ni ez naiz pertsona-
rik jantziena, baina rol berri 
hau hori garatzeko aukera bat 
izan daiteke. 
urduri al zaude ekainaren 23an 
pentsatzen? 
Ba, egia esan, nahiko lasai nago, 
ez pentsa. Eguna gerturatzeaz 
bat, ziur, urduritasun puntu 
hori agertuko zaidala; ea dena 
entseguetan bezain ondo atera-
ko den... baina erronka berri 

baten aurrean urduritasun pun-
tu hori kontrolatzea ia ezinezkoa 
izaten da. 
nola joan dira entseguak? 
Astean birritan elkartzen gara, 
astelehenetan eta eguaztenetan, 
eta ordubeteko entseguak egiten 
ditugu. Jendea gogotsu ikusten 
dut, eta, zentzu horretan, oso 
pozik nago. Ekainaren 23ra be-
gira, lau entsegu geratzen zaiz-
kigu, azkena plazan egingo dugu. 
Ea dena ondo ateratzen den egun 
handian. 
Hiru hamarkada hauetan, osasun 
puntu ezberdinak izango zituen 
danborradak. gaur egun, nola dago? 
Hala da. Gogoratzen dut Nesto-
rrek zuzendari kargua hartu 
zuen unean, parte hartzea gero 
eta txikiagoa zela, eta horri buel-
ta ematen ahalegindu ginen. 
Une hartan gaztetxeko kideak 
sartu ziren, nahiz eta ondoren 
utzi, adibidez. Gogoan dut beste 
urte batean pakistandar lagun 
talde batek ere hartu zuela par-
te. Hauek ere ez zuten jarraipe-
nik izan, baina egin zutenean 
oso gustura ikusi nituen, egia 
esan. Danborrada beti egongo 
da kolektibo berriak hartzeko 
prest, eta zenbat eta gehiago 
izan, hobeto denontzako.

Eva romero izango da zuzendari nagusi berria. xabi gOrOstidi

"6 urte nituenetik nabil 
danborradan sartuta"
eva romero nAgUsiEn DAnBorrADAko zUzEnDAri nAgUsi BErriA
Mende erdi baino gehiagoko tradizioa du danborradak Arrasaten, eta aurten lehen 
aldiz emakumezko zuzendari nagusia izango du, 34 danborradatako esperientziarekin

"banderadun, 
kantinera, 
barrilera, eSkoziar 
... denetarik eGitea 
tokatu izan zait"

Kataide industrialdea 18 • Tel.: 943 79 10 20 • Faxa: 943 79 08 17 • 110 PK • ARRASATE
jubarateak@jubarateak.com • www.jubarateak.com

San Juan jai 

zoriontsuak opa 

dizkizuegu!
Aluminiozko Ate Automatikoak

Ate Pertsiana Automatikoak PertsianakNeurri Handiko Ateak

- garajeko ateak 
- Segurtasun-pertsianak
- Automatismoak
- konponketak
- Urrutiko aginte tresna homologatuak
- Oinezkoen ateentzako sistema automatikoak
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entseguak aurrera doaz, eta danborradako 
antolakuntzan jo eta su aritzen direnak 
egun handia heltzeko zain daude, danbor 
hotsek arrasateko kaleak estaltzeko. 

bi berritasun
bi berritasun izango ditu danborradak: 
lehenik, zuzendari nagusi berria 
estreinatuko du, eva romero, eta lehen 
emakumezko zuzendaria izango da. 
bigarrena, aldiz, abestien zerrendan 
egongo da, aurtengo ekitaldirako bi abesti 
berri gehitu dituztelako. Horietako lehena 
1884an konposatutako Retreta izeneko 
pasodoblea izango da eta bigarrena, aldiz, 
sarriegik konposatutako Iriyarena. 
aratusteetarako konposatu zuen, 1882an, 
baina 1965ean donostiako danborradak 
bere egin zuen. 

iazko konpainia kopuruari eutsi
udalpe elkartekoek lehen danborrada egin 
zutenenik, gorabehera asko izan ditu 
danborradako parte hartzeak.

 "gogoratzen dut 1999an edo 2000n 
inflexio-puntu bat izan zuela, eta urtetik 
urtera konpainia berriak apuntatzen hasi 
ziren. parte hartzaile gehiagoren beharra 
ikusita, jendeak oso ondo erantzun zuen. 
mondra taldekoak animatu zirela 
gogoratzen dut, adibidez, eta urtetik 
urtera plaza gero eta beteago ikustea oso 
pozgarria izan zen, batez ere urte batzuk 
generamatzanontzat. Oroitzapen 
atseginak ditut; ez, akaso, ediziorik 
jendetsuenak izateagatik, baizik 
beheranzko tendentzia batetik goranzkora 

salto egiteagatik", azaldu du eva romero 
zuzendari berriak. 

aurten, ordea, iazko konpainia kopuru 
bera mantentzea lortu dute: bederatzi. 
"entseguak hasi genituenean, elkarteetako 
batek iragarri zigun ez zutela aurtengo 
ekitaldian parte hartuko, baina, azkenean, 
posible izan dute, eta konpainia kopurua 
mantentzea lortu dugu. ez dakit konpainia 
bakoitzean gorabeherarik izan duten parte 
hartzaile kopuruan, baina iazko antzera 
ibiliko gara", azaldu du romerok. 

Konpainia hauek izango dira: montxon, 
beti-alai, beti-gazte, txalaparta, santa 
marina, eskoziarrak, danborrariak, mondra 
eta musakola; azken hori da jende gehien 
batzen duena. "zigorrolakoak dira talderik 
handiena, ezbairik gabe. independentzia 
lortzen dutenean arazo bat izango dugu, 
baina, futbol jokalariekin gertatzen den 
bezala, etete-klausula bat jarriko diegu. 
Horrela, arrasatear izateari uzten badiote, 
behintzat, etekina aterako diogu". 

udaletxeko balkoitik ikusteko aukera
iaz egin bezala, arrasateko udalak 
sanjuanetako hainbat ekitaldi leku 
pribilegiatu horretatik ikusteko aukera 
emango du.

2015eko danborrada. imanOl sOrianO

Musakolako konpartsa da jendetsuena. JagOba dOmingO

"dauden konPartsa guztietatik, 
musakolakoa da Handiena"

aurten bi abesti berri joko 
dituzte: 'iriyarena' eta 'retreta'

berritasunak danborradan
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JAIxETAn BE BAI!

Jokin bereziartua ArrAsAtE
Zeuk iñ, zeuk jan herri bazka-
riaren arrakastaren goranzko 
joerak gailurra jo zuen iaz, ia 
700 lagunekin. 2012an egin zen 
lehen aldiz eta hasieratik izan 
zuen arrakasta. Lehen lau ur-
teetan Portaloi ondoan, Arano 
eta Gartzia Maisu-maistrak ka-
lean, egin zen eta iaz Udalak 

Azoka Plazara mugitu zuen, 
azaldu zutenez, ahalik eta he-
rritar gehienei parte hartzeko 
aukera emateko. Iaz 731 lagunek 
eman zuten izena aldez aurretik 
eta azoka kanpoan ere jan behar 
izan zuten batzuek. Azkenean, 
baina, nahi izan zuten guztiek 
hartu ahal izan zuten parte. 
Aurten ere azokan egingo da. 

bazkaria, azkenpotetarren ahotik 
Herritik herriarendako irten-
dako ekimena da Zeuk iñ, zeuk 
jan bazkaria, eta, beraz, hainbat 
kuadrillak hartu izan dute par-
te. Kuadrilla beteranoen artean, 
Azkenpote da hasiera-hasieratik 
parte hartu duenetako bat: "Lehen 
urtean ez ginen jende askorik 
elkartu, baina gaur egun san-

juanetako herri bazkari nagusia 
bera baino jendetsuagoa da. Gora 
eta gora doa", uste du Iñigo Za-
balok. Hala ere, azkenpotetarrak 
ez daude ados bazkaria Azoka 
Plazan egitearekin: "Euria egiten 
badu bai, azoka da leku apropo-
sena. Baina euri barik, betiko 
lekua egokiagoa da; giro ederra 
sortzen zen kozinatzen ari gine-
non eta herritarren artean –ba-
tez ere, adinekoak–. Kozinatze-
ko trikimailuak kontatzen ge-
nizkion elkarri, gazteen eta 
edadetuen arteko harreman 
berezi eta polita sortzen zen. 
Azokan, hori ez da posible". Ara-
no eta Gartzia Maisu-maistrak 
kalea, baina, txiki geratu zen 
horrenbeste jenderendako; hala 
ere, Zabalok uste du herriko 
erdigunean bertan badaudela 
azoka baino toki aproposagoak: 
"Azoka oso itxia da halako baz-

kari batendako. Biteri plaza 
dago, Seber Altube... Badaude 
lekuak". Menuari dagokionez, 
Azkenpote kuadrillakoek dene-
tarik egin izan dute: "Errazena 
paella da, baina marmitakoa 
egin izan dugu, baita patatak 
errioxar erara ere". Aurten ere 
hartuko dute parte: "Kuadrilla-
koon artean huts egin ezin dai-
tekeen jaietako ekintza bihurtu 
da Zeuk iñ, zeuk jan bazkaria".  

izen-ematea udal webgunean
Atzo, ekainak 15, ireki zuten 
Zeuk iñ, zeuk jan bazkarian ize-
na emateko epea. Aurten era-
baki dute Udalaren webgunean 
kontzentratzea izen-ematea: www.
arrasate.eus. Jakinarazi dutenez, 
plaza mugatuak izango dira, eta, 
beraz, "lehenbailehen" izena 
ematea gomendatu dute; ia 600 
lagunendako lekua egongo da. 

iaz bezala, aurten ere azoka plazan egingo dute zeuk iñ, zeuk jan herri bazkaria, ekainaren 25ean (14:30). gOiena

norberak egitea eta jatea, 
arrakastaren osagaiak
'zeuk iñ, zeuk jan' herri bazkaria 2012an lehenengoz egin zenetik, urtez urte hazten 
joan da ekimena; aurten, iaz bezala, Azoka Plazan egingo da eta izen-ematea zabalik 
dago 'www.arrasate.eus' webgunean; ia 600 lagunendako lekua dago

2012an egin zen lehen aldiz, Arano eta gartzia Maisu-maistrak kalean. gOiena
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imanol beloki ArrAsAtE
San Juan jaietan bisitari bere-
ziak izango dira Arrasaten. Izan 
ere, Molins de Rei herriko ka-
taluniarrak izango dira hemen; 
bereziki, errementari dantza 
ikustera etorriko dira.

Arrasateko Erraldoi eta Kili-
kien Konpartsako kideak Molins 
de Reiko jaietan izan ziren, eta   
orain, haiek izango dira Arra-
saten gonbidatuak. Honela azal-
du du Iñaki Artsuagak, konpar-
tsako kideak: "Molins de Rei 
konpartsakoek errementari 
dantza ikusi zuten Internet bi-
dez, eta, gurekin harremanetan 
jarriz, gonbidapena egin ziguten 
hango jaietara joateko. Irailean 

joan ginen hara, eta 30 lagun 
inguru izan ginen, egiten dute-
na ezagutzen".

bizi izateko modu bat 
Oso gazteek, oso nagusiek... adin 
askotarikoek parte hartzen du-
tela gaineratu du Artsuagak. 
"Beste modu batera antolatuta 
daude. Haientzat, bizi izateko 
modu bat da". Euren jaiak za-
ratan eta suan oinarrituta dau-
dela azaldu du; hemengoak, 
aldiz, dantzetan eta ikuskizunean. 
"Bisitariak gustura geratuko 
direlakoan gaude. Harrera atse-
gina egingo diegu, eta, herriko 
txokoak ezagutzeaz batera, gure 
jaiak ikusiko dituzte".

katalanak, errementari 
dantza ikusteko irrikan
kataluniako Molins de reiko konpartsako kideak Arrasatera etorriko dira sanjuanetan, 
bereziki, errementari dantza ikusteko. Arrasateko Erraldoi eta kilikien konpartsako 
hainbat kide han izan ziren, eta orain, trukean etorriko dira hemengoa ezagutzera

valentziako beste talde batekin 
batera, ohorezko gonbidatu 
bezala joan ziren arrasateko 
konpartsakoak molins de reiko 
jaietara, irailean. 

erraldoi bilkura katalunian
Herria ikusi zuten, udaletxean 
harrera egin zieten eta 
alkatearen hitzak jaso zituzten. 
bestalde, hango herrietako 
konpartsekin batera, erraldoi 
bilkura handi batera batu ziren 
arrasatearrak. Arrasateko konpartsakoak Molins de reiko festetan. iñaKi artsuaga

arrasateko konpartsakoak katalunian

Molins del reikoak erraldoiekin talde argazkian. iñaKi artsuaga

Biteri 8 • ARRASATE • Tel.: 943 79 13 05 • Faxa: 943 79 13  84

Ondo pasa jaiak!
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ane Vitoria ArrAsAtE
Musika Arrasaten sustrai sakonak dituen 
artea da, eta hainbat dira kultura hone-
kin jarraitzen dutenak. Udalerriko jaie-
tan asko dira musika eskaintzen dutenak; 
horien artean, Arrasateko gaitero, txis-
tulari eta trikitilari taldeak. Horiek dira 
Arrasateko San Juan festetan gailentzen 
diren musika taldeak; izan ere, eskain-
tzen dituzten kalejiren bitartez, herria 
musikaz betetzen da, goizean goizetik 
iluntzera arte. 

Baina, kalejirez gain, beste hainbatetan 
ere parte hartzen dute talde hauek: adi-
bidez, udalerrian famatua den erremen-
tari dantzan, dragoi-janean, triki-poteoe-
tan, dianan, salbean eta beste hainbate-
tan.  Beraz, koordinazioa ere funtsezkoa 
da; izan ere, herriko kaleak girotzeaz 

gain, arrasatearrak direnez, jaiez disfru-
tatzea ere tokatzen zaie. Horregatik, 
egunean egunekoa ondo antolatu behar 
dute San Juan jaiez behar den moduan 
disfrutatzeko.

ilusioz beteriko egunak
Astebete besterik ez da falta aurtengo 
festei hasiera emateko. Bada, hiru mu-
sika taldeak entseguekin hasi ziren due-
la aste batzuk. Hori horrela, ia dena 
prest dago Arrasateko kaleak musikaz 
betetzeko. Hiru musika talde horiek 
Arrasateko San Juan jaiak girotzen du-
tela ukaezina da. Baina nola bizi dituz-
te musika taldeko kideek udalerriko 
festak? Erantzuna gertuagotik ezagutze-
ko asmoz, Arrasateko gaitero, txistulari 
eta trikitilariekin izan da GOIENA. 

Jaiak girotzen 
dituzten musikariak
Arrasateko musika taldeak funtsezko bilakatu dira urteetan zehar san 
juan festetan. Arrasatear guztiei aparteko giroa eskaini guran, talde 
horiek udalerriko kaleak musikaz betetzen dituzte

aspaldi hasi ginen entseguekin eta errepertorio orokorra prest daukagu. (…) udako jaiak 
dira eta ilusio handia egiten digu parte hartzeak. besteak beste, goizeko dianan izaten 
gara, bigantxetan ere giro ona sortzen dugu, erraldoien Konpartsan, arrasate 
musikalekin kalejiretan… Horrez gain, arrasateko, gasteizko eta arrasate musikaleko 
musikariek duten gariband musika taldearekin jotzen dugu, eta, nola ez, errementari 
dantzan ere bai. ez dakit nola, baina kuadrillarekin egoteko zein beste ekintzetan parte 
hartzeko moldatzen gara: dragoi jana, Zuk eiñ, zuk jan, txosnetako kontzertuak… hala 
ere, goiz etxeratzen gara, hurrengo egunean musika jotzen jarraitzeko. ederto pasatzen 
dugu sanjuanetan, zorte handia dugu beste musikari batzuekin jotzeko aukeragatik. 
baita gauza ezberdinak egiteagatik, ohiko musika tradizionalen eskematik irteteko, hain 
zuzen. eta, nola ez, zorte handia daukagu emazteek une oro laguntzen digutelako eta 
ekintza horietan guztietan parte hartzen uzten digutelako! zorte handia dugu! 

"zorte handia daukagu"
arrasateko gaiteroak

Arrasateko gaiteroak 1984ean eta gaur egun. arrasateKO gaiterOen taldea
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egia esan, ikasturte amaierako eta herriko jaiak elkartzen zaizkigu, eta, beraz, 
horregatik, bi ekimenetarako entseguak bateratzen ditugu; eta dagoeneko hasi gara. 
sanjuanak arrasateko jaiak dira, eta gu bertako parte sentitzen gara, jaiei gure hazia 
jartzen diegulako; batetik, ikasturte amaierako kontzertuarekin jaiei hasiera emanaz, 
eta, bestetik, errementari dantzan zein dragoi-janean ere parte hartuz. eskolako kide 
guztiak ekainaren 25an irteten gara kalejiran, modu honetan arrasateko kaleak 
girotuz. eta, nahiz eta guretzako san Juan festetako egunak lanegunak izan, urte 
osoan zehar ikasitako eta landutakoa kaleratzeko aukera bikaina da; horretarako, 
egun oso aproposak dira. egia da trikitiak jaiekin lotura duela, eta eskola barrutik 
kalera ateratzeko aukera bikaina izaten da. trikitixa eskolako txiki, gazte zein helduek 
disfrutatzen dute sanjuanetako egunetan, eta, guretzako, oso pozgarria da gure 
herriko jaietan parte hartzea. 

"arrasateko kaleak girotzen ditugu"
arrasateko trikitiXa eskola

Trikitilariak 2007ko Sanjuanetan eta joan den urtean. arrasateKO triKitixa esKOla

txistulariok san Juan jaietako ekimen askotan parte hartzen dugu, eta funtsezkoa da 
horietan eskainiko ditugun abestiak ondo prestatuta egotea. Horregatik, nahiz eta 
urtean zehar entseguak egin, arrasateko jaiak hasi baino hiru aste lehenago, 
espresuki festetako entseguei ekiten diegu. Hainbatetan izaten gara txistulariak; 
esaterako, san Juan bezperan, ekainaren 23an, hain zuzen, salbea jotzen dugu eta 
gauean, errementari dantzan parte hartzen dugu. Horrez gainera, san Juan egunean, 
24an, arrasate musikal bandarekin batera kontzertua eskaintzen dugu. 25a ere bada 
egun polita guretzat; egun horretan, Zuk eiñ, zuk jan bazkaria antolatzen da eta 
txistulari guztiak bertan elkartzen gara. lehen, bazkari hura antolatzen ez zenean, 
gure kontu biltzen ginen mahai inguruan; orain, ordea, bazkari horretaz baliatzen gara 
denok batera momentu polit batez disfrutatzeko. Oso egun politak dira jaietakoak 
guretzat, bereziak benetan. 

"oso egun politak dira jaietakoak"
arrasateko tXistulariak

Arrasateko txistulariak 2005. urteko Sanjuanetan eta duela bi urte. arrasateKO txistulariaK
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sanjuanak 2017 
arrasate
itzala • monte • okoretegi
rumba • txoko ii

ondo pasa 
jaixetan!

imanol beloki ArrAsAtE
arrasateko san Juan jaietan, 

esnatzeko, gaiteroak irtengo dira 
kalera, 08:30ean, eta, horrekin 
batera, herritar askorentzat huts 
egin ezin den hitzordua izango  
da, 09:00etan: entzierroa, hain 
zuzen ere. 
Portaloitik zezen-plazarako 

bidea ziztu bizian egiten dute 
bigantxek, eta herritar asko ani-
matzen dira haien aurretik ko-
rrika egiten. Hori izan ohi da 
eta izango da entzierroak izango 
duen ibilbidea: Erdiko kalea–Kan-
pantorpea–Zearkaosteta eta J.M 
Arizmendiarrieta plaza. Ondoren, 
dibertsioa izaten da nagusi ze-
zen-plazan, eta harmailak beteta 

egoten dira. Txarangaren doi-
nuekin gaupasa egin duten asko 
eta txintxo-txintxo goizean jaiki 
berri diren zaleak bigantxei erre-
korteak egitera animatzen dira. 
Iñigo Almortzak azaldu duenez, 
ikusmina handia da eta egunero 
plaza bete-beteta egoten da: "En-
tzierrorako bigantxa batzuk era-
biltzen ditugu, handiagoak dire-
nak; plazarako, berriz, txikiagoak. 
Hala, txiki eta biziagoekin jendea 
plaza barrura animatzen da erre-
korteak egitera…".

kontrolatutako ekitaldia
Entzierroan edo zezen-plaza ba-
rruan, beti izaten dira kolpeak; 
hala ere, segurtasun neurriak 
hartzen dituztela azaldu du Al-
mortzak: "Ez dago arriskurik. 
Segurtasun neurriak hartzen 
ditugu; adarrak moztuta dituzte 
bigantxek, anbulantzia izaten 
da… Hala ere, beti izaten dira 
kolpe txarrak eta kontuz ibili 
beharra dago".

errekortadore txapelketa 
ekainaren 24an, 19:30ean, kaleko 

maisuen txapelketa izango da 
zezen-plazan. Herriz herri ibiltzen 
diren euskadiko hamabi 

errekortadoreren arteko 
txapelketa jokatuko da. Jauzi, 
errekorte, eta abarrez gozatzeko 
aukera izango da, eta balentria 
handia erakutsiko dute zezenaren 
aurrean jartzen direnek. 
"sokamuturrean aritzen diren 
onenak izango dira. lau talde 
egingo ditugu, hiru pertsonakoak, 
eta talde bakoitzeko bat finalera 
helduko da. Hala ere, eguraldiak 
asko baldintzatzen du, eta 
eguraldi ona izatea espero dugu".

Haurren txapelketa eta eskola
ekainaren 25ean, berriz, 18:30ean, 

bergarako zezenak elkartekoek 
antolatuta, haurren errekortadore 
txapelketa eta errekortadoreen 
eskola izango da zezen-plazan; 
aurten biak egun berean egingo 
dira. 
Txapelketan 10-14 urte bitar-

teko gazteek hartuko dute parte, 
eta ondoren, errekortadore es-
kolan, poneyak eta zezentxoak 
izango dira. "Errekortadore es-
kola mundu osoari zuzendutakoa 
izango da. Txapelketan parte 
hartzeko, berriz, izena eman 
nahi duena gurekin harrema-
netan jar dadila", azaldu du Al-
mortzak.iaz, gazte bat bigantxari errekortea egiten. gOiena

San Juan egunean, 
euskadiko txapelketa 
Aurtengo san juan jaietan zezen-plaza izango da, urtero legez, eta bigantxekin 
hainbat ekintza izango dira; entzierroa, kaleko maisuen Euskadiko hamabi 
errekortadoreren arteko txapelketa, haurren errekortadore txapelketa eta eskola
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Jokin bereziartua ArrAsAtE
Gozamen ederra hartuko dute 
herriko umeek zein gaztetxoek, 
bereziki, ekainaren 25ean, egun 
horretan biziko dute-eta pa-
rranda egun handia. Hiru gune 
nagusi hartuko dituzte egun 
horretan herriko txikienek: 
Biteri plaza, Zaldibar frontoia 
eta Jokin Zaitegi plaza. Biteri-
ko umeendako gunean ur-jola-
sak, ludoteka, tirolina, puzga-
rriak eta aurpegi margotzea 
izango dira, besteak beste; Zal-
dibarren, berriz, gaztetxoei zu-
zendutako eskaintza egongo da. 
Denetariko jolasak egingo di-
tuzte, ura protagonista dela. 
amaitzeko, Jokin zaitegi plazan 

apar festa izango dute, 13:30etik 
aurrera. aurten nobedadeak 
daude, gainera: zumbaokea 
(12:45) izenarekin bataiatu duten 
ekintza, esaterako. "dantzatu eta 
abestu egingo dugu aldi berean, 
zumba eta karaokea uztartuz. 
lehen aldiz antolatu dugu, ea 
nola irteten den", adierazi du 
txatxilipurdik. 

makal txikia, erraldoiekin 
duela urte gutxi atera zuten lehen 

aldiz makal txikia eta ordutik 

hona, urtero, gogo handiz hartu 
izan dute gaztetxoek makala 
igotzearen ardura. eguzkilaruri 
ongietorri beroa egin ostean 
(12:00) igoko dute makal txikia. 
izan ere, umeek ez dituzte 
sanjuanak ulertzen eguzkilaruren 
presentzia barik. 
Ondoren, nobedade moduan 

ere, erraldoien konpartsakoen 
bisita izango dute Biterin: 
"Umeek parte-hartze saioan adie-
razi zuten erraldoiak gura zi-
tuztela. Arrasateko konpartsa-
koez gain, Kataluniako erraldoiak 
ere etorriko dira". Arrasatekoak 
Katalunian izan ziren eta orain 
Kataluniakoak etorriko dira 
bertakoek gonbidatuta. 

txatxilipurdikoen ikuskizuna
Aurtengo beste nobedade bat da 
Txatxilipurdik antolatutako ikus-
kizun batez gozatzeko aukera 
izango dutela txikienek sanjua-
netan, lehen aldiz: "Naturarekin 
zerikusia duen ikuskizuna izan-
go da, Txatxilipurdiko bi lagunen 
eskutik eskainia. Ume zein gu-
rasoendako oso parte-hartzailea 
eta dinamikoa izango da; dan-
tzatzeko, jolasteko... Osagai guz-
tiak izango ditu".

Makal txikia Biteri plazara heldu berri, iaz, Eguzkilaruren presentziarekin. gOiena

nobedadeak umeendako 
'parranda egun' handian
Ekainaren 25ean hiru gune nagusi izango dira ume zein gaztetxoendako eskaintzan: 
Biteri, zaldibar eta jokin zaitegi plaza; berrikuntzen artean, aurten zumbaokea, 
kataluniako erraldoiak eta txatxilipurdik antolatutako ikuskizuna dira protagonista
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san juan 
jaIak 2017
GOIena TeLeBIsTa, ‘HeMen DeBaGOIena’ 
Jaiak: san JUan Jaiak 2017

eKainaK 26, asteleHena, 18:00, 20:00, 22:00

GOIena TeLeBIsTa, ‘jaIak: san juan jaIak 2017’ 

eKainaK 28, eguaztena, 21:00

zu hemen zaude

Maite txintxurreta ArrAsAtE
Festetan dena ez da dantza eta 
musika, eta mahaiaren bueltan 
karta jokoan ere sanjuanak eder-
ki ospatu daitezkeela frogatu 
dute azken 20 urteetan San Jua-
netako mus txapelketan aritzen 
direnak. Gero eta jende gehiago 
animatzen da parte hartzera, 
eta iaz inoiz baino bikote gehia-
go batu ziren. 

Domekan da txapelketa, hila-
ren 18an, Buenuena jatetxean 
(943797936), 16:00etan hasita. 
Bikoteko 40 euro ordaindu behar 
da izen ematea.  Zortzi errege-
tara jokatuko dituzte partidak.

Lehen partidan kanporatutako 
bikoteek ere jokatzen jarraitze-

ko aukera dute, beste txapelke-
ta paralelo bat ere jokatuko 
baitute, eta bertako irabazleek 
ere sariak izango dituzte. Izen 
ematea: 20 euro. "Lehenago, goiz 
kaleratutakoek bertan jarraitzen 
zuten partidak ikusten eta euren 
kontura jokatzen; orduan, pen-
tsatu nuen eurendako ere beste 
txapelketatxo bat antolatu behar-
ko litzatekeela", azaldu du Roman 
Lopez antolatzaileak. 

Sariei dagokionean, izen ema-
teetatik batutako diruaren %95a 
emango dute dirutan; esaterako, 
bikote txapeldunak 1000 euroko 
saria izango du 50 bikotek izena 
ematen badute. Hala, bikote 
txapeldunordeak 500 euro jaa-
soko luke; hirugarrenek 300 euro, 
eta laugarrenek, berriz, 100 euro. 
Diruaz gain, baina, jateko zein 
edateko produktuez osatutako 
sariak ere banatuko dituzte lehen 
sailkatu horien artean. Sariok 
Mertxe dendan ikusgai daude.

21 urte txapelketa antolatzen 
Txapelketa horren atzean Roman 
Lopez arrasatearra dago. 21 urte 
daramatza lan horretan, eta nola 
hasi zen galdetuta, honakoa azal-
du du: "Beti izan dut musareki-

ko afizioa, eta lehenago 103 ema-
kumeri mus eskolak ematen 
nizkien, eta San Viatorreko umeei 
ere bai. Eta ikusten nuen beste 
herri batzuetan bazeudela txa-
pelketak eta Arrasaten ez; beraz, 
antolatzea erabaki nuen".

Pozik dago Lopez txapelketaren 
bilakaerarekin; izan ere, iaz 
parte hartzaile kopuruari dago-
kionean errekorra egin zuten, 
36 bikoterekin. Arrasatearrez 
gain, inguruko herrietako jendea 
ere animatzen da parte hartzera. 
"Iaz sariak handitu genituen, 
eta gainera, goiz kanporatuta-
koek jokatzen jarraitzeko auke-
ra ere jarri genuen. Orduan, 
jende asko animatu zen". 

Ze jendek parte hartzen duen 
galdetuta, adinari dagokionean 
"denetarik" dagoela dio Roman 
Lopezek: "Gazteenek 20 urte 
inguru izaten dute, eta 65 urte-
ra arteko parte hartzaileak iza-
ten ditugu, baita nagusiagoak 
ere". "Hasieran emakumeei zu-
zenduta zegoen, baina gero gi-
zonei ere zabaldu genien. Orain, 
parte hartzen duten ia denak 
gizonak dira", azaldu du. Hala 
ere, emakumeak ere parte har-
tzera animatu nahi izan ditu.Musean jokatzen, iazko sanjuanetako txapelketan. rOman lOpez

karta jokoan aritzeko 
hitzordua domekan
san juan jaietako 21. mus txapelketa jokatuko dute ekainaren 18an jokin zaitegi 
plazako Buenuena jatetxean. izen emateetatik jasotako diruaren %95a banatuko dute 
saritan, eta, horrez gain, elikadura produktuez osatutako otarrak ere bai
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eneko azurmendi ArrAsAtE
Iribarrek parte hartzera gonbi-
datu ditu jarraitzaileak.
zer eskainiko duzue emanaldian? 
Alde, batetik, karaokea dauka-
gu, eta jendearen parte-hartzea 
eskatzen dugu momentuan ber-
tan –gehienbat, umeak izaten 
dira–. Bestalde, dantza eta an-
tzerkia ere baditu ikuskizunak. 
Hiru gauza horien nahasketa 
dela esan daiteke. Esan behar 
da interakzioa handia dela, beti 
ikusleekin harremanak izaten 
saiatzen gara.
ze abesti mota izaten dira? 
Go!azen telesailean atera diren 
abestiak. Askotariko kantuak 
izaten ditugu, baladak eta kan-

tu mugituagoak ere bai, guztiak 
ere euskarazkoak.
badu ezer nabarmentzekorik edo 
berezitasunik ikuskizunak? 
Nik uste dut garrantzitsuena 
dela umeek eta jarraitzaileek 
aukera izaten dutela gu gertutik 
ezagutzeko, gurekin hitz egiteko 
eta gurekin parte hartzeko. Gu 
ere inplikatzen gara eta nik uste 
dut haurrek horrekin pasatzen 
dutela ondoen.
anekdota kuriosorik?
Oraindik bost funtzio egin di-
tugu eta ez dugu esperientzia 
handirik. Baina kuriosoa irudi-
tzen zait umeek, hain txikiak 
izanda, nola dakizkiten Go!a-
zen-eko abesti guztien letrak. 

Gogoratzen naiz bi neskatxo igo 
genituela oholtza gainera, mi-
krofonoa hartu zuten eta abestia 
goitik behera zekiten.
eurendako ere poz handia izango 
da zuekin egon ahal izatea, ezta?
Desberdintasunak egoten dira 
zaleen artean. Batzuk lotsatia-
goak dira eta gehiago kostatzen 
zaie guregana hurbiltzea. Baina 
beste batzuk zuzenean etortzen 
zaizkizu, korrika, besarkada bat 
ematera, eta hori oso polita da 
guretzat.
arrakasta handia izaten ari zarete 
bira honetan. joaten zareten leku 
guztietan sarrerak agortzen dira.
Denbora guztian musika pre-
sente dago gure ikuskizunean 

eta umeei asko gustatzen zaie 
abestea eta dantzatzea. Musikal 
formatua izateak eragiten du 
arrakasta hori, nire ustez. Lehe-
nengo funtzioa Donostian egin 
genuen eta 700 pertsona izan 
genituen, sarrera guztiak agor-
tu ziren.
telesaileko denboraldi berria pres-
tatzen hasi zarete dagoeneko?
Udan grabatzen hasiko da. De-
nok ez gaude. Izan ere, erdiak 

jarraitzen dute grabaketetan eta 
beste erdia ikuskizun hau egiten 
gaude. Go!azen fenomenoa arlo 
askotara zabaldu nahi izan dute, 
ez telebistatik bakarrik. Horre-
gatik ari gara bira hau egiten.
zer esango zenieke zuek ikustera 
gerturatuko diren arrasatearrei?
Gu ezagutzeaz gain, primeran 
pasatuko dute, bai umeek, baita 
gurasoek ere. Beraz, animatu, 
parte hartu eta disfrutatu. 

Lorea iribarrek Nora pertsonaia da go!azen telesailean. gO!azen

"Gu ezagutzeaz gain, 
primeran pasatuko dute"
lorea iribar AktorEA EtA ABEsLAriA
'go!azen' telesaileko protagonistek antzezlan musikatua eskainiko dute ekainaren 26an, monterron parkean, 

18:30ean; emanaldiko protagonistetako bat da lorea iribar
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Jokin bereziartua ArrAsAtE
Ekitaldi garrantzitsuak strea-
ming bidez zuzenean ikus dai-
tezke gaur egun, belaunaldi 
gazteak ohituta daude halako 
erraztasunak izatera. Eta san-
juanak, ezin ukatu, egun ga-
rrantzitsuak dira oraindik ere 
Arrasaten. Bada, duela 20 urte 
baino gehiago, Internet eta, 
beraz, streaming barik, arrasa-
tearrek izan zuten aukera san-
juanak etxeko telebistatik zu-
zenean bizitzeko. Izan ere, 
1990eko hamarkadan jaietako 
egitarauan jasota etortzen ziren 
Arrasate Telebistak (ATB) Seber 
Altube plazan egiten zituen 
zuzeneko saio bereziak. "Bote 
prontoan oroitzen jarrita, nekea 
gogoratzen dut. Lau eguneko 
maratoiak ziren zuzeneko saio 
haiek. Leher eginda amaitzen 
genuen. Lan itzela egiten zen, 
bai jaiak hasi aurretik eta bai-
ta jaiek irauten zuten lau egu-
netan ere", gogoratzen du garai 
hartan ATBko teknikari ardu-
raduna zen Jon Aldanondok. 
goizean zein arratsaldean 

grabatzen zuten, gutxi 
gorabehera, 11:00etatik 
13:00etara eta 15:00etatik 

18:00etara. muntaia handia 
eskatzen zuenez –ezin da ahaztu 
material guztia kalera atera 
behar izaten zutela–, goizean 
goiz lanean hasi eta gauera arte 
luzatzen zen jarduna. eta bost 
ordu inguruko saio bat ekoizteko 
lan handia egin behar zen 
aurretik. "erreportajeak egin, 
egunean bertan editatu... 
goizean jaietako ekintzen 
inguruko bideoak muntatzen 
genituen eta arratsaldean 
txikienen txanda izaten zen, 
bereziki. umeekin, aedko 
eguzkilaru [eguzkilaru bera ere 
jaioberria zen orduan] eta guzti, 
lehiaketak egiten genituen", 
gogoratzen du aldanondok. eta 
hori guztia gutxi balitz, seber 
altube plaza jaietako hainbat 
ekitalditarako ere erabiltzen 
zenez, libre utzi behar izaten 
zuten: "egunero-egunero, goiz 
eta arratsalde, guztia muntatu 

Sanjuanetako magazineko aurkezle karmele zuazubiskar –ezkerrean– eta Tomas Axpe –eskuinean–, bi gonbidaturekin. arrasate press

Jaiak kaletik zuzenean, 
internetik ez zegoenean
1990eko hamarkadan saio bereziak ekoizten zituen AtBk sanjuanetan, seber Altubetik 
zuzenean; orduko teknikarien arduradun jon Aldanondok "nekea" gogoratzen du: "Lau 
eguneko maratoiak ziren, baina ondo egindako lanaren sentsazioarekin amaitzen genuen"

arrakaStaren 
adierazle, Jaietako 
eGitarauan ere 
iraGartzen ziren 
Saio berezi haiek

Gora 

sanjuanak!

Zerkaosteta 4 behea • Tel.: 628 67 35 50 • www.olgeta.eus • olgeta@olgeta.eus
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san Juan bezperan aurten 
ere pantaila erraldoia jarriko 
du arrasateko udalak, 
goienaren eskutik, Herriko 
plazan –iturriotz kalearen 
aldean–. makalaren igoera, 
errementari dantza, 
alkatearen agurra eta 
danborrada zuzenean ikusi 
ahalko dira plazan bertan 
eta streaming bidez,  
goiena.eus eta arrasate.eus 
webguneetan. goiena 
telebistan ere zuzenean 
ikusi ahalko da. iaz oso 
harrera ona izan zuen 
ekimenak; hainbat herritar 
batzen dira san Juan 
bezperan Herriko plazan eta 
pantaila erraldoiari esker 
lehen lerroan ez zeudenek 
aukera izan zuten plazan 
gertatzen ari zena zuzenean 
ikusteko –bost metro 
luzeran eta hiru zabaleran–.  

aurten ere, 
pantaila 
Herriko Plazan

eta desmuntatu egiten genuen. 
zoramena zen". 

kableak kulturateko teilatutik 
Ezin da ahaztu, gainera, garai 
hartako baliabideak eta gaur 
egungoak oso ezberdinak zirela.  
"Orduan ez zegoen internetik, 
gaur egun dena aldatu da. Edi-
zio guztia fisikoa zen, zintekin 
egiten genuen lan. Kable guztiak 
fisikoki botatzen genituen egoi-
tzako teilatutik [ospitale zaha-
rrean zegoen ATB, gaur egungo 
Kulturaten], kamera astunak 
eta argiztapen propioa behar 
zutenak... Eta horri euria gehi-
tzen badiozu, ba, pentsa...". 

Oztopoak oztopo, merezi izaten 
zuen halako lana hartzea, Alda-
nondoren arabera: "Amaieran 
oso gustura eta pozik bukatzen 
genuen, ondo egindako lanaren 
sentsazioarekin".  

atbko 'tripak' erakustea 
Aldanondoren ustez, ATBk "be-
te-betean" asmatu zuen San 
Juan jaietako Seber Altubeko 
zuzeneko saioekin: "Telebistak 
presentzia zuen kalean, herri-
tarrekiko gertutasun handia. 
Telebista kalera ateratzen ge-
nuen eta arrasatearrek aukera 
izaten zuten ikus-entzunezkoak 
nola egiten ziren bertatik ber-
tara ikusteko. Oso esperientzia 
polita izan zen. Polita bezain 
nekagarria eta gogorra". 

Izan ere, hainbat eta hainbat 
arrasatear gerturatzen ziren 
Seber Altubera eta herritar 
askok orduan ezagutu zituzten 
telebistaren tripak bertatik ber-
tara: "Kamerak eta kamerala-
riak, nahasketa-mahaia, deko-
ratu ezberdinak... Gu lanean 
buru-belarri aritzen ginen eta 
momentuan bertan ez ginen 
askorik enteratzen, baina uste 
dut jendeak estimatzen zituela 
saio haiek. Jende asko ibiltzen 
zen bueltaka, galdetzen ea tra-
mankulu hori zer zen, zertara-
ko erabiltzen zen... Jendeak 
Arrasate Press etxean jasotzen 
zuen eta oso ezaguna zitzaion, 
baina telebista ez zen horren 

ezaguna. Ez, behintzat, atzetik 
zegoen lana eta material guztia".   

arratsaldeak umeendako
Goizean zehar jaietako edukie-
kin osatzen zuten saioa eta arra-
tsaldean herriko umeak izaten 
ziren protagonista. "Gogoratzen 
dut Unai Iparragirre aurkezle 
aritzen zela. Unairekin batera 
lantalde ederra zegoen, artista 
hutsak ziren gidoiak-eta pres-
tatzen. Umeendako lehiaketak 

antolatu, sariak lortu... Lan 
handia egiten zen lehiaketa 
horiek aurrera ateratzeko eta 
arrakasta handia izaten zuten". 
ATBren saio horien arrakasta 
horren adierazle da, esandako 
moduan, urteetan San Juan 
jaietako egitarau ofizialean ja-
sota agertzen zirela. Aldanondok 
ez du gogoratzen zenbat urtetan 
zehar grabatu zituzten: "Baina 
ni sei edo zazpi urtetan aritu 
nintzen, gutxienez".  

Umez eta gaztetxoz betetzen zen Seber Altube plaza zuzeneko saioetan. arrasate press

eGunero Muntatu 
eta deSMuntatu 
behar izaten zuten, 
Jaietako ekintzak 
ere eGoten zirelako

arrastoen 
aurkako 
digitala

argia oso gutxi 
islatzen da urragogorra

garbitzeko 
erraza

bakterioen 
aurkakoa  
eraginkorragoa

ukitzean 
leuna daHidrofugoa

FEnIX MATErIALA

Ondo ibili 

sanjuanetan!

ZEURE nEURRIRA, ZEURE GUSTURA
Ekutio 4, Pab. 14-15 • Uribarri Auzoa • 20500 Arrasate 
Tel.: 943 79 01 82 •  scarrasc_1@infonegocio.com
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'gorriz' jantzi da akE eguna 
Helburuak ondo baino hobeto beteta, denboraldi bukaerako festa borobila 
egin zuen zapatuan aKek. 300 lagun batu ziren pilotalekuan, 
bazkaritarako. goizean, futbol eskolako neska-mutikoen partiduak ikustera 
herritar ugari joan zen eskolako patiora.

Eguen arratsaldean egindako ekitaldia, zurrategin. antzuOlaKO eH bildu

pertsonei eman nahi die 
garrantzia EH Bilduk
Eguenean, Antzuolako Eh Bilduk etorkizunerako 
jardunbideez berba egin zuen herritarren aurrean

Maider arregi AntzUoLA
Beñardo Kortabarriaren eta Juan 
Karlos Izagirreren eskutik, An-
tzuolako EH Bilduren etorkizu-
naren gaineko gogoetaz jardun 
zuten. "Kurtso berriari begira, 
oinarri eta balore sendoak ezarri 
ditugu: aniztasuna eta parte-har-
tzea oinarri, herri eraikuntzan 
sakonduko dugu. Antzuolari 
begirako agenda propio eta pu-
blikoa ere definitu dugu", azaldu 
zuten EH Bilduko ordezkariek. 
Era berean, Juan Karlos Izagi-
rrek azpimarratu zuen pertsonak 
direla alderdiaren ardatza: "Fase 
berri honetan, alderdiari baino 

gehiago, pertsonei eman gura 
diegu garrantzia; EH Bildu jaio 
zen leku irekia izateko. Estruk-
tura propioak izango ditu arazoak 
antzematen direnean erantzunak 
berehala emateko". 

"Nola jardun eta antolatu behar 
dugun erabakita daukagu: udaz-
kenetik aurrera ongizatearen 
gaineko lanketa egingo dugu; 
parte-hartze prozesua martxan 
jarriko dugu eta denon artean 
erabakitzea izango da helburua. 
Herria herritarrek nahi dutena 
izan dadin gura dugu, eta parte 
hartzea denei zabaltzea", azaldu 
zuen Beñardo Kortabarriak.

Maider arregi AntzUoLA
Bainu denboraldia abian da De-
bagoienean. Hala, Antzuolan 
ere, iaztik hona, herriko gazte-
txoendako freskatzeko dagoen 
ur-jolas parkea zabalik izango 
da asteburuan. Sagasti auzoko 
parkeari gaur bertan azken uki-
tuak emango dizkiote ondoren 
zabaltzeko. "Ahal bada, gaur 
bertan zabalduko dugu. Dena 
prest dago, baina osasun-ins-
pekzioa pasatu beharko du par-
keak. Urtero denboraldia hasi 
aurretik pasatu beharreko ins-
pekzioa. Espero dugu gaur ber-
tan etortzea eta zabaltzea", esan 
du Beñardo Kortabarria alkateak.

irisgarritasun lanak
Bestalde, hobekuntza ugari egin 
dituztela azaldu du alkateak: 
"Komuna jarri dugu parkeko 
belardian. Sarrera egokitu dugu 
gurpil aulkientzat irisgarri egi-
nez, eta parke inguruko magal-
txoa zementuarekin batu dugu 
belardian dagoen lokatza ure-
tara joan ez dadin. Eta iaztik 
hona, ur-parke osoa hesituta 
dago, gainera, txakurrik sar ez 
dadin". 

komunak ere prest 
Aurrefabrikatutako komunak 
jarri berri ditu Udalak. "Bertan 
konketa bat eta komunontzi bat

dago soilik. Horrek esan nahi 
du erabilera mistoa izango due-
la komunak. Gainera, neurri 
nahikoa dauka eta irisgarrita-
sun eskakizunak betetzen ditu. 
Eskakizun horiek betetzeko 
asmoz, hormigoizko espaloia 

egin dugu komuneko ateraino", 
argitu du Antzuolako Udaleko 
Hirigintza teknikari Valen 
Moñuxek. "Egindako lan ga-
rrantzitsuenen artean, adibidez, 
ur-jolasen ingurua hormigoia-
rekin estali da; horrela, lurra 
ez da parkera eroriko eta garbi 
mantenduko da. Bizikletak gar-
bitzeko gunea babestu egin dugu, 
jolas parkean urik ez sartzeko. 
Izan ere, gune honetan ere lo-
katz pixka bat sortzen zen. Behin 
zirkuitu guztia garbituta, prest 
egongo da zabaltzeko", argitu 
du Moñuxek.

Ur-jolas parke guztia hesitua dago, txakurrak sar ez daitezen. maider arregi

asteburuan ur-jolas 
parkea zabalik
hainbat hobekuntza eta txukuntze lan egin dituzte azken asteetan sagasti auzoan 
dagoen ur-jolas parkean. tartean, komunak jarri dituzte, erabiltzaileen 
erosotasunerako, eta zenbait irisgarritasun lan egin dituzte

tXukuntze eta 
iriSGarritaSun 
lanak eGin ditu 
antzuolako udalak 
ur-JolaS parkean

ur-jolas parkeak urtebete egingo 
du. aisialdi gunea, baina, itxura 
berrituta dator, eta, erosoagoa 
izateaz gain, irisgarriagoa ere 
bada; komunak hormigoizko 
espaloia dauka, eta 
irisgarritasun neurri eta 
eskakizun guztiak betetzen ditu. 

mistoa
erabilera mistodun komunontzi 
bakarra dago. komuna jarri dute aurtengo bainu denboraldirako. maider arregi

komun irisgarria martxan
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Jokin bereziartua BErgArA
Bihar da egun handia, bihar 
egingo da muskulu-atrofia es-
pinala duen Leire Martin Pine-
da bergararraren aldeko jaial-
di erraldoia. Bergarako herri 
osoa inplikatu da egunaren 
bueltan; egitaraua ikustea bes-
terik ez dago hori ziurtatzeko. 
"Horrenbeste jende eta eragile 
inplikatu dira, denak zerren-

datzen hasiz gero baten bat 
ahaztuko zaigu. Eskerrik asko 
zapatuko [biharko] jaialdia po-
sible egin duzuen guzti-guztioi", 
adierazi du IGAMeko kide Jon 
Ander Garitanok.  Eta honako 
hau gaineratu du: "Ea dena 
ondo irteten den, halaxe espero 
dugu. Ospatzeko eguna izango 
da". Ospatzeko eguna bai, baina, 
Garitanok gogoratu duenez, 

bereziki Martinendako eta Mar-
tinek pairatzen duen gaixota-
sunaren aurka borrokatzen den 
FundAME elkartearendako 
ahalik eta diru gehien lortzea 
izango da helburua. 

igAMeko kide Aitor eta Jon Ander garitano eta Txus iglesias. Ikaskideek argi dute: "Begiratu harago!". argazKiaK: gOiena

Leire Martin Pineda selfie bat egiten, lagun batekin. Martinen gurasoak alabaren argazki zaharrak ikusten. 

leire Martinekin, harago 
begiratzeko jaialdia bihar
igAMek antolatuta eta herri osoaren inplikazioarekin, bihar egingo da Leire Martinen 
aldeko jaialdi erraldoia; Martinen familiarekin, lagunekin eta antolakuntzarekin egon da 
goiena telebista asteon, eta ikaskideek argi eta ozen adierazi dute: "Begiratu harago!"

san martin agirre

'Eskola jasangarria' ziurtagiria
Goiena komunitatea / san martin agirre Herri eskola / BErgArA

gure eskolak 2011-12 ikasturtean lortutako Eskola jasangarria ziurtagiria jaso 
du. ikastetxeko zuzendari begoña Otsoa-aizpuruari eman dio diploma iñigo 
urkullu lehendakariak. urkulluk ziurtatu duenez, klima-aldaketari buruzko 
parisko akordioetan sinatutako konpromisoak beteko ditu euskadik.

J.b. BErgArA
Irabaziren ustez, etxebizitzaren 
arazoa konpontzeko "ezinbeste-
koa" da Udal Gobernuak onartzea 
herritarrek duten etxebizitzara-
ko eskubide subjektiboa: "Azken 
bi hamarkadetan etxebizitza 
gehiegi eraiki dira Bergaran eta 
oso gutxi bideratu dira alokairu 
sozialera. Alokairua garesti dago 
egun, eta, ondorioz, herritarren-
dako irtenbide bakarra etxe bat 
erostea da. Egoera horrek herri-
tarrak entitate finantzariekin 
urte askotarako lotzen ditu, he-
rriko ekonomia mantsotuz". Hala, 

uste dute Gobernuak laguntze-
tara bideratutako 30.000 euroko 
partida "makillaje hutsa" dela, 
eta diote Gobernuak ez duela 
alokairu sozialarekiko interesik: 
"Bi urte daramatzagu alokairu 
sozialerako etxebizitzen parke 
publiko handi bat izateko urra-
tsak egiteko eskatzen, beti ezetza 
jasoz. Ezinbestekoa da, epe er-
tainera, etxebizitzen portzentaje 
handi bat jabetza publikokoa 
izatea", gaineratu dute. Amaitze-
ko, Irabaziren ustez, Jaurlari-
tzaren Bizigune programa ez da 
konponbidea.

gobernuak alokairu sozialarekiko 
"interes falta" duela dio irabazik 
Alokairurako laguntzetara bideratutako 30.000 euroko 
partida "makillaje hutsa" dela uste du koalizioak

13 eta 16 urte arteko gaztez osa-
tutako Bergarako orfeoi gazteak 
kontzertua emango du gaur Ma-
riaren Lagundiko el izan, 
20:00etan. Abesbatzan 21 gaztek 
hartzen dute parte gaur egun, 
Nagore Sanz zuzendariarekin; 
piano laguntzaile lanetan Ana-
bel Henao aritzen da. Bergarako 
Stoltz-Freres organoaren aldeko 
kontzertua izango da. 

Orfeoi gaztearen 
kontzertua Mariaren 
Lagundiko elizan

Urteroko ohiturari eutsiz, Ariz-
noa gimnasia erritmiko taldeak 
ikasturte amaierako erakustal-
dia egingo du bihar, zapatua, 
Labegaraietan (18:30). Ariznoa 
klub osoko gimnastek hartuko 
dute parte erakustaldian, eta, 
antolatzaileek aditzera eman 
dutenez, abian duten zozketaren 
zenbaki irabazleak ere aterako 
dituzte biharko erakustaldian.

ikasturte amaierako 
erakustaldia egingo 
du Ariznoa klubak

Goizean 
• 11:00-14:00 puzgarriak eta 

Jardunekin jolasak.
• 12:30-13:30 candem town 

dantza akademia eta moises 
azpiazu taldearen ikuskizuna.

arratsaldean
• 17:00 igam taldeari harrera 

boluan; kalejira handik frontoira, 
erraldoiekin, soinu-joleekin eta 
udal txistulari bandarekin. 

• 18:00-19:30 Kontzertua 
frontoian: alai taldea, 
aritzeta, Jardun, musika 
eskola, bergarako Orfeoia, 
bergarako Orkestra 
sinfonikoa, bergarako banda, 
san Joxepe eta udal 
txistulari banda.

• 19:30 le bart magoa san 
martin plazan.

• 19:30 musika-poteoa 
herriko kaleetan.

• 21:30 Herri afaria san 
martin plazan. euria bada, 
aranzadiko gimnasioan. 

• 22:30 zozketa plazan. 
• 23:00 Kontzertuak san 

martin plazan: moittuai, 
azkaiter pelox, asea, 
diabolus & blucifer, Fly shit 
eta Francis diez (doctor 
deseo).

• 02:30 gaztetxean jarraituko 
du festak.

leire martinen aldeko igam jaiaren egitaraua 

goiena telebistako 
erreportajea ikusteko, 
eskaneatu Qr kode 
hau poltsikoko 
telefonoarekin.
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E
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puleva koparen lehena Bergaran
ekainaren 10ean lehen aldiz jokatu zuten saskibaloiko puleva Kopa ezaguna 
bergaran; eaeko alebin eta benjamin mailetako neska onenak labegaraietan 
elkartu ziren. bKeko saskibaloi taldekoak oso pozik zeuden ekimenak eman 
zuenarekin: "labegaraieta beteta egon da, aparteko giroa sortu da eta partidu 
benetan politak ikusi ditugu". bi mailetan, easoko neskak izan ziren nagusi. 

Betiko antzera

Mundua aldatu egin da, baina ez pentsatzen dugun bezain beste. 
Horren adibide, kristau mundua. Baina ez naiz sartuko alderdi 
espiritual edo teologikoan... Aurrekoan, gazte batek bota zuen 
doministikuaren aurrean, lagun batzuek errieta egin zioten: "Aizak, 
hi, siku hago, kajia izorratuta daukak!". Barregura sartu zitzaidan, 
eta doministiku berba etorri zitzaidan –Dominus Tecum–, kristau 
mundura eramaten gaituena, VI. mendeko izurrite beltzen batera. 
Orduan batek doministiku egiten zuenean izurriteak harrapatu 
zuela erakusten zuen, eta entzuten zion lehen auzokoak "Jesus" 
erantzuten zion, eta ziur asko izurritea izango zuenak erantzuten 
zion, etor lekiokeen etorkizun eskasa aurreratuz: "Eskerrik asko". 
Gaur egun sarritan ikusten da gure belaunaldiko jendearen artean 
nola animatzen zaion "Jesus" batekin katarroa duenari. Kristau 
aroa duela 21 mendekoa da, eta, adibidez, Bergarako Aritzetako San 
Migel bazegoen duela gutxienez hamaika mende. Ez zen izango 
orduan orain bezain ederra, edertasun horren zati handi bat 
Margaritari zor diogulako, benetako lorategi botanikoa dauka-eta, 
Igokunde egunean ikusi ahal izan genuena. Gora igo...

nirE UstEz

pEdro garitano

Jokin bereziartua BErgArA
2015eko ekainean Udal Gober-
nura heldu zirenetik, EAJko eta 
PSE-EEko zinegotziek bi urteko 
agintaldiaren balorazioa egin 
dute asteon. "Koherentziaz" go-
bernatu dutela diote eta euren 
kudeaketarekin Udala erakunde 
"arduratsua, eraginkorra eta 
entzulea" dela adierazi dute: "Go-
bernua egiteko erak oposizioan 
geundenean egindako lanean 
dauka oinarria, garai hartan 
esandakoa izan zen gure abia-
puntua duela bi urte. Hori posi-
ble da lehen eta baita orain Ber-
gararen eta bergararren alde lan 
egiten genuelako eta dugulako, 
eta egingo dugulako".

Partaidetza, "ezinbestekoa" 
Azaldu dutenez, herritarren 
iritzia "garrantzitsua eta ezin-
bestekoa" izan da azken bi ur-
teotan. "Horregatik, iaz bozera-
maileen mahaia sortu genuen 
lehen aldiz, foro bat non lau 
alderdiak ordezkatuta dauden. 
Horrez gain, 2016an zehar auzo 
guztiekin bilerak egin genituen, 
euren beharrak ezagutzeko eta 
martxan jarri dugu lan esparru 
berria. Landa eremuko auzoak 
ere gure lehentasunen barruan 
aurkitzen direlako".

Herritarren partaidetza da 
gobernuaren beste "zutabe" bat. 
Adibidez, Boluko frontoiaren 
proiektua zehazteko bilera egin-
go dute datorren astean eta 
Espoloiko kioskoaren gaineko 
bilera irailean egingo dute au-
zotarrekin. Baina, diotenez, 
izan dira beste adibide batzuk: 
"Hondakinak biltzeko egoeraren 
aurrean ere egin genuen, Ipin-
tzako harmailak gure programan 
zeuden baina elkarteekin landu 
genuen, Labegaraietako gunea, 
Zubietako bizilagunak, Semi-
narioko aretoa... Partaidetzaren 
bitartez egin ditugu". Semina-
rioko erabilera anitzeko areto-
rako lanak urte amaierarako 
bukatuko direla espero dute. 

"Obra zaila izaten ari da, hain-
bat lan txiki dituena". 

Hiru irizpidetan oinarrituta 
Bestalde, Udala "eraginkorra" 
izatearen adibidetzat jarri dute 
udal webgunea berritu izana eta 
herrian wifia jartzea. "Gabone-
tarako izango dugu", diote. Bes-
telako lanen artean aipatu dute 
eserlekuak margotu dituztela, 
bidegorri-sarea osatzen ari dire-
la,  Mugertzako etxea eraitsi du-
tela edota Mekolaldeko zubia 
egin dutela, diotenez, bizilagunei 
kalterik sortu gabe. Gobernuak 

Udaletik erakunde "entzulea" 
egin duela ere uste dute. Diote 
diru laguntza deialdia herriko 
eragileen beharrei egokitu eta 
eguneratu dutela.  Eta erakunde 
"arduratsua" izatearen adibidetzat 
irisgarritasunaren arloa azpima-
rratu dute: "Bidegorri sarea mol-
datzen eta osatzen ari gara, Es-
kuaire proiektua [zeinu hizkun-
tza itzultzaile-zerbitzua] abiatu 
dugu lehen aldiz, arrapalak jarri 
dira eskailerak kenduta eta ate 
automatikoak ezarri dira; herri 
argitsuagoa dugu eta kostu eko-
nomikoa murriztuko dugu". 

Udal gobernua osatzen duten zinegotziak, asteon, udaletxe barruan. JOKin bereziartua

bi urtez "koherentziaz" 
gobernatzearekin pozik
Agintaldi erdiaren balorazioa egiterakoan, gobernuak dio Udala erakunde "arduratsua, 
eraginkorra eta entzulea" izatea lortu dutela eta gaineratu dute herritarren partaidetza 
"garrantzitsua eta ezinbestekoa" izan dela proiektu ezberdinak garatzeko orduan

boluko lur-jausiaren ondorioz euren etxeetara itzultzerik izan ez 
duten herritarrak bueltatzeko bi baldintzak gainditu direla-eta 
emergentzia egoera amaitu dela dio udalak: "sarea jartzea eta 
arriskuen jarraipen eta segurtasun plana izatea. mendi maldari 
eusteko sarea dagoeneko ezarrita dago eta plana aspalditik 
dugu", adierazi zuen atzoko agerraldian elena lete alkateak. 
agerraldi berean adierazi zuten bizilagun kaltetuek, bost 
hilabeteren ondoren, euren etxera itzuli ahalko direla. 
Horretarako, baina, bizilagun batzuek zenbait konponketa lan 
–kalteak ezberdinak dira– egin beharko dituzte, etxe barruan 
zein atarian. bestalde, itxita zegoen bidegorriaren zatia ere 
irekitzea erabaki du udalak. 

bolua: emergentzia egoera amaituta
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Bergarako Musika Eskolak mu-
sikoterapiaren inguruko hitzal-
dia antolatu du ekainaren 20rako, 
Irizar jauregian, 19:00etan hasi-
ta. Musika Eskolan irakasle den 
Aitor Agirre musikari eta mu-
sikoterapeutak gidatuko du saioa; 
Betagarri taldean gitarra-jole 
moduan urte askoan aritu os-
tean, Agirrek eskarmentu han-
dia dauka musikoterapian. Gas-
teizko zaharren hainbat egoi-
tzatan eta ospitaletan erabili 
izan du musika terapia moduan. 

Bestalde, Musika Eskolan sor-
tu diren bost musika taldek 
kontzertua eskaini zuten atzo 
Irala kalean. Gitarra, baxua, 
bateria, saxofoia eta ahotsa izan 
ziren protagonista kontzertuan. 

Musikoterapia hizpide 
hilaren 20an irizarren, 
Aitor Agirreren eskutik

Migel Okina margolari bergara-
rrari omenaldia egingo zaio do-
mekan, hilak 18, udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoan (12:30). Beart 
elkartearen egunaren barruan 
egingo diote omenaldia. Simon 
Arrietaren ikasle moduan hasi 
zen Okina, eta bere zaletasuna 
eta pasioa ofizio bihurtzea lortu 
zuen. Udalak eta Beart-ek elkar-
lanean antolatu dute omenaldia. 
Urtero moduan, Beart-eko kideen 
artelanak ikusi ahalko dira San 
Martin plazan; aurten 25 ikasle-
ren lanak ikusi ahalko dira. 

Era berean, gogora ekarri behar 
da Beart elkarteak 40 koadro 
eman dituela Leire Martinentzat 
eta FundAME elkartearentzat 
dirua lortzeko asmoz.

Omenaldia Migel 
Okinari etzi, Beart 
Egunaren barruan

maider arregi

Herriko sortzaileak protagonista koldo Eleizalden
Joan den zapatuan banatu zituzten 32. Koldo eleizalde 
lehiaketako sariak. udal pilotalekua gainezka zegoela, 
senitartekoek zein lagunek txalo artean hartu zituzten 
saridunak. lau kategorietan –ipuin idatzia, 
interpretazioa edo kontaketa, bertsoa eta komikia– 

hainbat lan jaso ziren; 36 sari banatu zituzten. euskara 
zinegotzi izaskun labaienek 32. edizioaren gaineko 
balorazio positiboa egin zuen: "Harribitxi politak izaten 
dira; jendea euskaraz idaztera bultzatu gura dugu, 
bakoitzak barruan daukan hori idatziz ateratzera". 

Jokin bereziartua BErgArA
Kartzela zaharraren 17. urteu-
rrenaren harira antolatu den 
egitarau zabalaren barruan kon-
tzertu berezia izango da gaur 
22:30ean hasita: El Desvan del 
Macho eta Norman. Kontzertu 
berezia izango da, izan ere, bi 
talde horiek agertoki gainean 
ikusteko aukera handirik ez da 

izaten. El Desvan del Macho tal-
de arrasatearra ondo ezagutzeko 
atzera egin beharra dago denbo-
ran, 1980ko hamarkadaren amaie-
ran sortutako taldea delako. 

'el desvan'-en berezitasuna
Taldearen ibilbidea ondo eza-
gutzen duen Iker Barandiaran 
musikazale arrasatearrak ho-

nela azaldu du taldearen sorre-
ra: "Punkaren gerizpean –eta 
askotan erasopean– existitu zen 
eszena aberats baina gutxietsi-
takoaren errautsetatik sortu 
zen taldea. Siniestroak, post
-punkak ziren El Desvan-en au-
rrekari Matrona Impudica eta 
Jugos de Otros-en gisako taldeak 
eta Stranglers zein The Cure 

jarraitzeko gai baziren ere, 
1990eko hamarkadan Sonic 
Youth-en eskaintzarekin txun-
ditzeko eta berau gurtzeko az-
kartasuna izan zuten. Beste 
batzuek baino lehenago artal-
detik kanpo egin zuten, bide 
propioa hartuta arriskatu eta 
guztia kontra bazuten ere, au-
rrera egin zuten beti ideiak 
garbi izanda eta egiten zutena 
maitatuz". JG Izcue da taldearen 
sortzailea eta gidaria; aurretik 
beste proiektu batzuetan parte 
hartu izan du, baina 1989tik El 
Desvan del Macho hirukotea-
rekin dabil buru-belarri. 

Hori bai, 28 urteotan ez dituz-
te kontzertu larregi eman; api-
rilean kaleratutako Funeral 
económico izeneko bosgarren 
diskoarekin etorriko dira gaz-
tetxera. "Funeral económico apal-
du da gordintasunean, ez ordea 
hitzetan –taldearen marka dena– 
eta berezko erritmo aldaketa 
jolas, dotorezia, kabalkada eta 
baxu sarkorrari gehitu dizkio 
Primus-en kadentziak (La cas-
tidad del omóplato), Mike Watt-en 
aberastasuna (Balido felpudo), 
post-rockaren esentzia (Ustel edo 
la vaca) zein patroi rockeroa 
(Petrogrado), besteak beste", 
zehaztu du Barandiaranek.  

norman ere, sailkatzen zaila 
Arrasateko El Desvan-ekin ba-
tera, 2007an Eibarren sortutako 
Norman taldeak ere joko du gaur. 
Danbaka musika lehiaketako 
finalistak izandakoak, Norman 

ere musikalki sailkatzea oso 
zaila den taldea da. Rock kora-
pilatsua eta bihurria egiten dute, 
post-hardcorearen ukitu nabar-
menekin. Erritmo aldaketa asko, 
iluntasuna... Eta jarrera. 

Dorleak izeneko hirugarren 
diskoa atera berri dutela –band-
camp plataforma digitalean dago 
entzungai–, kontzertu batzuk 
ematen ari dira; hala ere, El 
Desvan-en antzera, ez dira au-
kera larregi izaten talde eibar-
tarra zuzenean ikusteko. 

ekitaldiz jositako urteurrena 
Zapatu gauean Leire Martinen 
aldeko jaialdiaren amaiera bi-
ziko dute gaztetxean eta dome-
kan, hilak 18, Txiki Festa izan-
go dute Haur eta Guraso Asan-
bladak antolatuta. 

Ekainaren 21ean, berriz, An-
giolillo liburutegiak eta Mar-
txanterek antolatuta, Laura 
esaten zioten liburuaren aurkez-
pena egingo dute (19:00). El Sal-
vadorgo Nazio Askapenerako 
Farabundo Marti frontean ibi-
litako Miren Odriozolaren isto-
rioa kontatzen du liburuak. 
Odriozolak berak eta Leire Ibar-
guenek hartuko dute parte li-
buruaren aurkezpenean. 

El Desvan del Macho taldea osatzen duen hirukotea promoziorako argazki baten. cantabricOmusical.cOm

Ganbaratik kartzela 
zaharra astintzeko gertu
kartzela zaharreko 17. urteurreneko egitarauaren barruan kontzertua berezia eskainiko 
dute gaur (22:30) El Desvan del Macho arrasatearrek eta norman eibartarrek; hilaren 
21ean, berriz, 'Laura esaten zioten' liburuaren aurkezpena izango da, 19:00etan hasita

kontzertua Gaur, 
leire Martinen 
feStaren aMaiera 
bihar eta faMilia 
plana doMekarako
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Arrandegiak:
Joxan
Kabutzia
Lamitxoa
Kresala

Fruta dendak:
Zare

Gozotegiak:
Larrañaga
Raizabal
Mujika

Harategiak:
Antia
Igarza
Imaz Sebastian
Urcelay

Okindegiak:
Konde 
Panaderokua
Ogi Berri
Tripontzi

Bestelako janari 
dendak:
Arantxa bertako 
produktuak
Eruan
Izotz izozkiak

Taberna eta 
jatetxeak:
Aldoka Maldoka
Ariznoa
Bule
Café Bergara
Depor
Dixula
Egon
Etxagi
Euxebio II
Intxorta
Kayak
Kortazar
Pauberri
Pol-Pol
Usoa

Farmazia/
parafarmazia/
belar-dendak:
Estella
Oiarbide
Mozos
Eki Lur

Jantzi-dendak:
Anezka
Annika

Gallastegi
Junbiju
Leize
Mujika sastreria
ninfa
subijai
Urkiola
Xuxu
La Barata
Arian

Mertzeriak/
lentzeriak:
Bitan
Gracian
Igartza
Iratxo
Titarak

Osagarriak:
Aj osagarriak

Estetika:
Giartzu
Igaro
Lilura
Alga lurrindegia

Bitxitegiak:
Etxeberria

Sugoi.

Oinetakoak:
Lazkano
Lonbide

Konponketak:
Eladio
Hor Konpon

Kirolak:
Biciprecision 
Igartua
Xamartin

Barne diseinua/
dekorazioa:
Eli Alberdi
Kanela
Zangitu
Urbieta
Keros
Radio Bergara

Altzariak:
Arregi
Edertu
Ugarte

Loradendak:
Gorosti
Ninika

Tindategiak:
Onena
Renteri

Burdindegiak:
Gaztelu
Gisasola
Mujika

Liburu-dendak:
Ikasbi
Ikasle

Informatika:
Hurbil
Infordelta

Estankoak:
Josefina
San Pedro
Urriategi
Zangitu

Besteak:
Nekane Lazkano 
argazkilaria
Agoitz tapiz denda
Akort publizitatea
Ikuz ikuztegia
Narbaiza pentsuak
Peñalba loteriak
MZ3D

Jarraian azaltzen diren herriko komertzio hauek Idazlaguna proiektuan parte hartu eta euren 
hizkuntza paisaian euskarari lehentasuna emateko konpromisoa hartu dute.

Gure dendak EUskArAz jantzi nahi ditugu
Ekainaren 12tik 29ra bitartean jantzi eta oinetako dendetan

OsATU BErTsOA* 
eta eraman saria!

Herriko merkatariei esker
kaleak daude .............

Euskaran presentzia bultzatuz
karteletan zein............

Boluntario eta merkatari
Eskerrik asko ...............

zenbat eskertzen dugun euskara
Izatea begi bistan

Bertsoa osatzeko hitzak:
egitan     argitan     mihitan

PArTE HArTzEkO MODUA

- Kanpainan parte hartzen duten dendetan –zerrendan beltzez markatuta daude– era honetako  
  lau bertso daude
- Osatu bertsoa eta bidali idatziz edo abestuta Jardunera, Whatsappez (605 71 24 69) edo  
  idazlaguna@gmail.com-era, izen-abizenak eta telefonoa jarrita.
- Bertsoa abestuta bidaltzen baduzu, saria irabazteko aukera bikoitza izango duzu.
- 60 euroko bonua zozkatuko da kanpainan parte hartzen duten dendetan gastatzeko.
- Zozketa ekainaren 30ean egingo da.

Saria jasotzeko, Jardunera joan beharko da uztailaren 21a baino lehen

*Bertso hau erabil dezakezu parte hartzeko.

Jokin bereziartua BErgArA
"Esperientzia oso aberasgarria 
izan da. Kalitate oso altuko ika-
tza atera dugu, baina ederrena 
izan da jende asko eta asko pa-
satu dela Elosutik. Ikaragarria 
izan da azken egunotan gertu-
ratu den jendetza; txondorra 
ikustera, argazkiak ateratzera... 
Txondorgintzan aritu izan den 
jendea ere hurbildu da eta euren 
bizipenak kontatu dizkigute. 
Ederra izan da". Elosuko auzo 
alkate Iñigo Zubeldiaren hitzak 
dira, azken asteotan egun eta 
gau lanpetuta izan duen txondo-
rraren gainean berbetan. Eguaz-
tenean hasi ziren hogei bat egu-
nez pixkanaka sortzen joan den 

ikatza ateratzen; 1.600 kilotik 
gora aterako dute. "Hasierako 
helburuak erabat bete ditugu. 
Auzo guztiaren inplikazioarekin, 
gainera. Bihar [gaur] afari bat 
egingo dugu txondorraren buel-
tan bizitakoa ospatzeko", gaine-
ratu du auzo alkateak.   

Jaietako egitarauari errepa-
ratuz,  biharko bertso-afaria –ize-
na emateko azken eguna da gaur, 
688 92 00 86 telefono zenbakira 
deituta–, Donato Larretxeak 
txondorrerako egurra eman duen 
"pagotzarra" moztuko duela, 
erretiratuen artean arrakasta 
handia izan ohi duen idi-dema 
eta asteleheneko bazkaria na-
barmendu ditu Zubeldiak. 

udalaren diru laguntzaz kexu 
Hori bai, auzo alkatea kexu ager-
tu da Udalak jaietarako eman 
dien diru laguntzaren inguruan: 
"900 euroko laguntza jaso dugu 
eta auzoetako jaietako diru la-
guntzen irizpideetan agertzen 
da landa eremuko auzoa bada 
eta bi eguneko festak badira, 
jaso beharreko diru laguntza 
1.545 eurokoa izan behar dela. 
Hala ere, saiatuko gara jaiak 
behar den moduan ospatzen". Elosuko txondorgileak ikatza ateratzen, eguazten eguerdian. iñigO zubeldia

txondorraren goi mailako 
ikatzak iragarri ditu jaiak
Eguaztenean hasi ziren Elosuko txondorgileak ikatza ateratzen eta espero dute 1.600 
kilotik gora irtetea; biharko bertso afarirako, gaur eman behar da izena, beranduenez, eta 
domekan Donato Larretxeak txondorrerako egurra eman duen "pagotzarra" moztuko du

ekainak 17, zapatua
• 16:30 mus txapelketa.
• 20:30 bertso afaria Julio 

sotorekin eta iban 
urdangarinekin.

ekainak 18, domeka
• 12:00 meza nagusia.
• 13:00 pilota partiduak.
• 14:30 erretiratuen 

bazkaria elurmendin.
• 18:00 idi-dema. bitartean, 

donato larretxeak 
txondorrerako egurra eman 
duen pagoa moztuko du.  

ekainak 19, astelehena
• 12:00 auzoko hildakoen 

omenezko meza.
• 15:00 auzo bazkaria.
• 17:30 ume zahar eta 

gazteendako jolasak.
• 19:00 triki-poteoa.
• 21:00 auzo afaria eta 

erromeria.
• 00:00 Jaien amaiera.

ekintza 
nagusiak
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Miren arregi oñAti
Antxinako Zubillagari begirada 
bat izena du gaur, egubakoitza, 
argitaratuko den Zubillaga au-
zoaren gaineko liburuak. 244 
orrialdetan, argazki zaharrak, 
auzotarren esanak, antzinako 
baserri eta ofizioen gainekoak, 
eguneroko bizimoduarekin lo-
tutakoak eta gehiago jaso dituz-
te egileek. "Guk umetan ezagu-
tu genuen Zubillaga hori nolakoa 
zen jaso gura izan dugu, gaurkoek 
eta ondorengoek jakin dezaten 
zenbat eta nola aldatu diren 
gauzak. Uste dut lortu dugula", 
dio Zubillagako Arretxe base-
rriko liburuaren egile Axun 
Villarrek.

Hasierako atalak halako begi-
rada historiko bat proposatzen 
du. Jerardo Elortzak egin du zati 
hori, eta, XV. mendean hasita, 
antzinako Zubillagako ofizioekin 
lotutako baserri-izenak eta gehia-

go ere jaso ditu: "Auzoari buruz-
koak jaso ditu Elortzak. Garai 
bateko zubiak, errotak, ermitak... 
Ofizioekin lotutako baserri ize-
nak ere aipatzen ditu; besteak 
beste, Arotzena, Urtzailekua, 

Txipitzaile...", dio liburuaren 
egile Eli Igarzabalek. 

Auzotarrek eguneroko bizimo-
duari lotuta kontatu dituztenak 
datoz jasota liburuaren bigarren 
atalean. "Historia goxoa deitzen 
diot nik horri", dio Artixako 
Mikel Alberdik. "Jendearen bi-
zipenak; eskola dela, jaiak dire-
la, baserriko bizimodua dela, 
sineskerak direla...", erantsi du.  
Atal hau osatzeko auzotarrek 
egindako ekarpena azpimarratu 
du Axun Villarrek. "Argazkiak 
utzi dizkigute, garai bateko is-
torioak kontatu dituzte... Auzo-
tarren ekarpenak berebiziko 
garrantzia du liburuan".

zubillaga, industriala 
Zubillaga industriaren pisuaren-
gatik eraldaketa handia jasan 
duen auzoa da. Azken mendeko 
industriak erabat eraldatu du 
auzoko paisaia, baina Zubillagak 

industriarekin duen lotura askoz 
ere zaharragoa da. "V. mendera-
ko industria asko zegoen auzoan. 
Hemen sortu dira gero herrian 
indar handia izan duten enpre-
sak: fanderia edo forjak, esate-
rako", dio Artixa taldeko Carlos 
de los Santosek. Industriaren 
gaineko kapitulua, Jose Antonio 
Azpiazu historialariak egin du. 

Beste gauza asko esan daitez-
ke liburuaren gainean; esatera-
ko, Zubillagan jaiotako pertsona 
esanguratsuak ere jasota dau-
dela, hala nola Ramon Irizar, 
Aita Madina, Pedro Altune Pa-
loalto eta gehiago. Kirolari, pi-
lotari, txirrindulari eta futbola-
ri ezagunak ere azaltzen dira 
eta jasota daude baita ere Zubi-
llagako bi ermandaderi buruz-
koak, eta 1805eko plano bat, non 
azaltzen diren kondeak garai 
hartan Zubillagan zituen lurrak 
–baso eta txarak–. 

auzoen gaineko bigarrena 
Duela hamalau bat hilabete hasi 
ziren liburuari forma ematen 
Eli Igarzabal eta Axun Villar. 
Eurek bazerabilten ideia buruan 
eta Artixa taldekoei jakinarazi 
zietenean, berehala ipini ziren 
guztiak martxan. Mikel Alberdi 
aritu da prozesu honetan guztian 
Igarzabal eta Villarrekin batera 
lanean eta bereziki gogoan izan 
dute Xabier Ugarte, "taldeko alma 
mater-a" eta une honetan osasun 
arazo batengatik proiektutik 
aldenduta dagoena.  

domekan, salgai 
Aurreratu dugun moduan, gaur 
argitaratuko da liburua eta do-
mekan –Corpus egunean– salgai 
ipiniko dute hori. 12:00 aldera 
ipiniko dira goizean plazan eta 
arratsaldean 18:30etik aurrera 
ere egongo dira. 700 ale argita-
ratu dituzte. 

Liburuaren bultzatzaile batzuk: Migel Angel Kortabarria, Eli Igarzabal, Carlos de los Santos, Axun Villar eta Mikel Alberdi. m.a

zubillagak ere 
badu liburua
Auzoaren nondik norakoak jaso dituzte Eli igarzabalek, Axun Villarrek, Mikel Alberdik 
eta xabier Ugartek liburuan. Artixa taldekoen laguntza izan dute hura osatzerakoan. 
gaur aterako da inprentatik eta domekan ipiniko dute salgai, herriko plazan

Liburuaren portada. 

zubillagako bi amona zahar. 

1963ko futbol taldea. San Pedro eguneko prozesioa. 

Auzoko emakumeen merienda.
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Miren arregi oñAti
2012ko urriaren 16ko dekretuak 
ezartzen du 10.000 biztanletik 
gorako udal guztiek egin behar 
dituztela zarata-mapak. "Aurre-
tik badago zarata-mapa bat egin-
da, baina dekretu horrek eska-
tzen du baldintza berrietara 
egokitzea", dio Irati Etxeberriak, 
Hirigintza zinegotziak. Dekre-

tuaren arabera, zarata-mapak 
aztertu behar ditu, batetik, erre-
pideek sortzen duten hots-ku-
tsadura eta, bestetik, industrial-
deetan sortzen dena. Oñatiko 
Udalak, baina, Kale Zaharrean 
gaueko aisialdiari lotuta dagoen 
arazoa kontuan hartuta, horren 
gaineko azterketa egitea eraba-
ki du. "Aspaldiko arazoa da ta-

bernek sortzen duten zaratare-
na eta eskatu duguna da aisial-
di horrek sortzen duen zarataren 
gaineko azterketa zehatza egitea", 
dio Etxeberriak. 

Zarata-mapa berriak ekintza 
plan bat ekarriko du. "Baita 
zonifikazio bat ere, lurzoruaren  
erabileraren arabera desberdi-
nak direlako mugak. Alegia, ez 

da berdina industrialde bat iza-
tea, gune urbanizatua edo parke 
natural bat; izan ere, zarata 
mugak ez dira berdinak bat izan 
ala bestea izan", gaineratu du. 
Indikadore horien arabera, be-
raz, sortuko da ekintza-plan be-
rria. Oraindik zehazteke dago 
zeintzuk izango diren datak; 
alegia, noiz hasi eta bukatuko 
dituzten azterketak eta ondorioen 
txostena noiz izango duen Uda-
lak esku artean. Argi dagoena 
da urte bukaera baino lehen 
izango dela hori. 

tokian bertan 
Zirkulazioak errepideetan sor-
tzen duen zaratari dagokionez, 
AAC Acustica + Luminica en-
presako arduradunek adierazi 
dute neurketa kalkulu metodo 
baten bitartez egiten dela. "Gehie-
nezko abiaduraren araberakoa 
izango da neurketa", adierazi 
du puntu honetan Hirigintza 
zinegotzi Etxeberriak. Hala, az-
tertuko den gune horietan, pa-
satzen den auto kopurua, ibil-
gailuen gehienezko abiadura eta 
pisu handiko ibilgailuen kopu-
ruaren batez bestekoak hartuko 
dira kontuan zarata mailaren 
emaitzak ateratzeko. 

Industriak sortzen duen zara-
tari dagokionez, berriz, tokian 
bertan eta neurgailuen bitartez  
egingo dira neurketak. Hala, 
industrialde guztiak aztertuko 
dira. Horretarako, zarata-mapa 
egingo duen enpresako langileak 
etorriko dira eta gune bakoi-

tzean, in-situ egingo dituzte az-
terketak. Egunez eta gauez egin-
go dituzte neurketak. 

gaueko zaratak 
Tabernek edo gaueko aisialdi-
guneetan sortzen den zarata 
neurtu eta ondorio egokiak ate-
ra ahal izateko, sonometroak 
ipiniko dira kalean, hainbat 
gunetan –oraindik zehazteke 
dago zenbat eta non–. Astebete  
izango dira horiek neurketa 
egingo den kaleetan jarrita –modu 
horretara asteburuko azterketa 
egitea bermatuko da– eta hama-
bost minutuan behin erregistra-
tuko dute tokian tokiko zarata. 
"Tabernen inguruko azterketa 
honekin ikusiko da ea 2012ko 
dekretuak ezartzen dituen Ka-
litate Akustikoko Helburuak 
betetzen diren". Hala ez bada, 
ekintza-plan bat egingo da horiek 
beteko direla bermatzeko. Au-
rrekontuari dagokionez, esan 
behar da 12.900 euro bideratuko 
direla errepideen eta industrial-
deen zarata-mapa osatzeko –BEZa 
kanpo–. Gaueko aisialdiak sor-
tzen duen hots-kutsaduraren 
gaineko lanketa egiteko, berriz, 
2.900 euro bideratuko ditu Uda-
lak –BEZa kanpo–.

Hainbat herritar kale zaharrean, atzo, eguena. miren arregi

tabernek eragindako 
zarata neurtuko dute
AAC Acustica+ Luminica enpresak egingo du 2012ko dekretura egokituko den 
zarata-mapa. Batetik, industrialdeak aztertuko dira; bestetik, errepideak; eta azkenik, 
gaueko aisialdiak sortzen dituen zaratak eta trabak. 2017an bukatuko da azterketa

induStrialdeetako 
zarata eta 
trafikoak Sortzen 
duena ere 
aztertuko dituzte

Askorentzat ez da amaraun, 
lasto, oroitzapen eta trastez 
betetako eraikin zahar bat 
besterik.

Gustura eraitsiko lituzkete 
eta hormigoizko egituradun 
txaletak eraiki. Edo 
eraberritzekotan hormigoizko 
egiturarekin, modernoagoa 
egin.

Ezagutu dudan azkeneko 
baserriak aho laukia dauka, 
egurrezko balkoi-sudurra, begi 
lotsatiak eta masailak adreilu 
kolorez gorrituak. Adinaren 
zimurrak nabari zaizkio baina, 
batez ere, urte luzez bakarrik 
bizi izanaren zauriak.

Eraberritzeko eskatu zigun, 
hezurtzat zituen 500 urtetako 
egurrezko habe eta zutabeak 
sendatzeko, erreuma baino 
sortzen ez zion hezetasuna 
kentzeko eta mesedez, zauriak 
ixteko. Ebakuntza ohean etzan 
genuen orduan eta poliki sartu 
genion bisturia. Segituan 
agertu ziren egurrezko 
mamuak. Errenazimendu 
garaiko zutoin eta jabaloiak. 
XVII mendeko arotzen 
teknikak eta harlandu barroko 
dotoreetan harginek 
zizelkaturiko sinadurak. 
Andere jakintsuegia zen 
hiltzen uzteko. Baliotsuegia 

desagertzen uzteko. Baina ez 
bera bakarrik, baserri guztiek 
baitute aurpegia eta barrura 
sartu orduko, errenazimendu 
garaira eramango gaituen 
egitura izan dezakete, gotikoa 
dela eta agerian uzteko eskatu 
nahi digun estalitako leihoren 
bat edo 300 urtez geldi-geldi 
egon diren arku barrokoak.

Bisturia barrurago sartuz 
gero, XII menderainoko bidea 
ere erakutsi diezagukete, 
Besoitaormaetxea baserriak 
bezalaxe; harri eta egurrezko 
orriak dituzten historia liburu 
baliotsuak baitira baserriak.

Baserria

ainHoa nEgErUELa

nirE UstEz

M.a oñAti
4.500 kilo inguruko altzairuzko 
bobina erori zitzaion hanka 
gainera hura lekuz mugitzen 
ari zenean Oñatiko Chinchu-
rreta enpresan astelehenean 
istripua izan zuen 35 urteko 
langileari. Helikopteroz eraman 
behar izan zuten Donostiako 
ospitalera langilea, eta, istri-
puak eragindako zaurien ondo-
rioz, hankaren zati bat moztu 
behar izan zioten. Hori salatze-
ko, enpresa-batzordeak deituta, 
bi orduko lanuztea egin zuten 
atzo. 

labek "neurriak" eskatu ditu 
Bestetik, LAB sindikatuak go-
gorarazi duenez, "honako hau 
ez da lehen istripua, dagoene-
ko bi hildako eta hainbat is-
tripu larri izan dira Oñatiko 
Chinchurreta enpresan". Hori 
dela eta, "benetako neurriak" 
hartzea eskatu dute. Sindika-
tuak garbi utzi nahi izan du 
langile bat hiltzea edo zauritzea 
ez dela "lanaren ezaugarri bat", 
baizik eta "patronalak lan egi-
teko orduan ezartzen dituen 
baldintza eta lan egiteko mo-
duen emaitza".

4.500 kiloko bobina bat erori 
zitzaion hankara langile bati
Atzo, bi orduko lanuztea eta kontzentrazioa egin 
zituzten atzo Chinchurretan, enpresa-batzordeak deituta
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Gaur, egubakoitza, bakarkako 
lehen lana aurkeztuko du Iker 
Martinez musikari oñatiarrak; 
19:30ean hasiko da kontzertua, 
Ona tabernan. Itzalen mundua  
bataiatu du diskoa; eta Onan, 
Bogan eta Elkar argitaletxearen 
dendetan dago salgai. "Bakar-
kako lana izan arren, hainbat 
lagun izan ditut aldamenean, 
laguntzen", dio abeslariak.

iker Martinez 
bakarlari moduan 
estreinatuko da

Erretiratuen Astea egingo du 
Pake Lekuk, astelehenean –hilak 
19– hasita. Egitasmoaren baitan, 
ekintza ugari antolatu dituzte. 
Besteak beste, hitzaldia, ibilal-
dia, kontzertua eta bingo berezia 
antolatu dituzte. Amaitzeko, 
Erretiratuen Eguna egingo dute 
domekan –ekainaren 25ean–; 
meza,  omenaldia, bazkaria eta 
dantzaldia antolatu dituzte.

Badator Erretiratuen 
Astea, Pake Lekuk 
antolatuta

lana

Hamar urte txekiar Errepublikan
Hamarkada bat igaro da lana enpresa oñatiarrak txekiar errepublikan 
egoitza ireki zuenetik. Hori horrela, aurreko astean ospakizun ekitaldia 
egin zuten herrialde hartan; hango egoitzako langileez –eta euren 
senideez– gain, Oñatiko errektore eta zuzendaritza kontseiluetako kideak 
ere batu ziren ospakizunera.

i.o. oñAti
Zuei diskoa aurkeztuko du Mai-
der Zabalegik Oñatiko gaztele-
kuan. Musikariak urteak daroa-
tza musika munduan murgildu-
rik –Alaitz eta Maider bikotean 
eginiko ibilbidea ezagunena–, 
baina bakarka kaleratu duen 
estreinako lana da aipaturikoa. 
Sarrerak gaztelekuan bertan 
egongo dira eskuragarri, 8 eu-
rotan; Arrasateko Jai Zale ta-
bernan ere eros daitezke. 

Maider Zabalegik aurtengo 
udaberrian aurkeztu zuen lan 
berria; eta, ordutik, aurkezpen 

kontzertuetan murgildurik dihar-
du. " Ilusio eta ametsen itsasoan 
nabigatzen duten hamar kantu 
gozo eta koloretsu" biltzen dituen 
disko bezala aurkeztu du Zaba-
legik lan berria.

Esan bezala, musikariak Alaitz 
Telletxearekin batera izandako 
ibilbidea atzean utzita berrekin 
die agertoki gaineko emanaldiei. 
Zehatz esanda, Alaitz eta Maider 
bikoteak 20 urteko historia da-
roa soinean. Tarte horretan hiru 
disko kaleratu zituzten; eta, os-
tean, hainbat kolaborazio dituz-
te eginak.

Maider zabalegik kontzertua 
eskainiko du gaztelekuan 
Bakarka kaleratu duen lehen diskoa aurkeztuko du, 
gaur, 22:30ean. sarrerak bertan eros daitezke

iker oñate oñAti
Gero eta gutxiago gelditzen da 
San Migel eta konpainia herri-
ko kaleetan ikusteko –eguraldi 
txarra egiten badu, San Migel 
elizan–. Domekan, meza ostean, 
egingo dute prozesioa. Bada, 
jada prest dituzte ekintza horre-
tarako jantziak eta irudiak. 
"Ohiko atontzeak eginda, irte-
teko moduan daude", berretsi 
du kofradiako kide Jesus Irizar 
Txutxin-ek.

Horrez gain, bestelako ekin-
tzak ere izango dira asteburuan; 
gaurtik domekara arte iraungo 
duen egitaraua prestatu dute. 
Besteak beste, Oñatzeko kideen 
dantzak, musika bandaren ka-
lejira, herri lasterketa eta Te-
resa Diazen pintura eta marraz-
ki erakusketa –kultura etxean– 
izango dira.

berrikuntzekin dator prozesioa
Urtero legez, prozesioan irtengo 
diren zenbait santu atondu di-
tuzte; ohiko atontzeak izan dira, 
Aozaratzako San Migelena salbu. 

Kasu horretan, santua erama-
teko oinarria aldatu dute. "Orain 
artekoak pisu larregi zuen; orain-
goan, pisua murriztuta, erraza-
go eraman ahal izango dute 
santua", dio Josu Amundarainek, 
kofradiako kideak.  

Horrez gain, armadura azpiko 
txaleko barrubigun berria egin 
diote San Migeli. "Jantzia dara-
man pertsonaren gorpuzkeraren 
arabera eginiko txalekoa izanik, 
San Migelek erosoago jardungo 
du domekan", Amundarainen 
esanetan. Ibai Gonzalezek era-
mango du San Migelen jantzia 
aurten. 

dantzarien garrantzia
Dantzariek esangura handiko 
jarduna dute Corpusetako aste-

buruan. Ostiral goizean hasi, 
eta domeka arratsaldera arte ez 
da euren zeregina amaitzen. 
Tartean, ekintza nagusian –pro-
zesioan– parte hartuko dute.  

"Herriko dantzariok garrantzi 
handia ematen diogu Corpuse-
tako asteburuari; besteak beste, 
Oñatiko dantzak erakutsi ahal 
izateko aukera paregabea bai-
tugu. Hori horrela, denbora lu-
zez jarduten dugu honako aste-
buru hau prestatzen"; dio Iñigo 
Murgiondok, Oñatzeko dantza 
taldeko kapitainak.

bisita gidatuak
Corpus egunerako bisita gidatua 
antolatu du Oñatiko Turismo 
Bulegoak; 09:45erako, euren egoi-
tzan. Ekintzan esku hartu nahi 
duenak aurrez eman beharko 
du izena, plazak mugatuak bai-
tira. Turismo Bulegoko ardura-
dunek azaldu dutenez, "proze-
sioaren  aurreprestaketa ez ezik, 
ekintzaren bueltako historia ere 
ezagutuko dute parte hartzen 
dutenek".  

prozesiorako prest da 
San Migel zaindaria
Corpus egunaren baitan, asteburu osoko egitaraua prestatu dute. Askotariko ekintzez 
gozatzeko aukera izango dute oñatiarrek. Ekintza nagusia –prozesioa– domekan 
izango da, meza ostean. Bisita gidatua ere antolatu dute egun horretarako

aurtenGoan, 
arMadura azpiko 
tXaleko barrubiGun 
berria eGin diote 
San MiGeli

San Migel eta apostoluak herriko kaleetan, iaz. gOiena



1978an sortu zen Chapime eta 
San Andresko egoitzan 1987a 
ezkero dago. Mikel Loiti geren-
teak (Arrasate, 1972) 19 urte bai-
no gehiago daramatza sektorean.
Chapimek 30 urteko esperientzia 
du dagoeneko san andresen. zen-
bat urte daramatzazu zuk bertan?
Hona duela 30 urte etorri ziren 
Citroën markarekin, zerbitzu 
ofizial eta kontsesionario bezala. 
Nik 20 urte egingo ditut azaroan, 
tailerrean hasi nintzenetik. 2004an 
enpresan aldaketa bat izan zen 
eta ordutik hona gerente lanetan 
nabil. Gerente, saltzaile eta de-
nerako prest.
debagoien osorako zerbitzua es-
kaintzen duzue?
Bai, hori da. Gure zerbitzuak 
Debagoien osora enfokatuta dau-
de. Gure ideia eta helburua de-
bagoiendar guztiei ahalik eta 
zerbitzurik onena eskaintzea da.
arrasaten eta bergaran badago 
zerbitzu ofiziala, baina oñatin da-
goeneko ez?
Bergaran Automobiles Ion dago 
eta gure eskutik doa salmente-
tan, nahiz eta tailerra eurek 
kudeatzen duten. Oñatin bere 
egunean zerbitzu ofizial bat egon 
zen, baina duela urte batzuk itxi 
zuten. Hala ere, nahiz eta Oñatin 
presente ez egon, erlazio hori 
mantendu nahi dugu Oñatirekin, 
beste bezeroei ematen diegun 

aukera batzuen moduan, oñatia-
rrei ere zuzenduta. Erraztasunak 
ematea Arrasatetik kanpo bizi 
direnentzat.
ze zerbitzu eskaintzen diozue arra-
satetik kanpo etor daitekeen beze-
ro bati?
Bezeroen beharretara moldatzen 
gara. 08:30ean zabaltzen dugu, 
eta, gutxi gorabehera, autoari 
zer egin behar zaion jakiten 
dugu. Beraz, bezeroa bere lan-
lekura gerturatzen saiatzen 
gara, autobus geltokira edo 
etxera. Baditugu bezeroendako 
ordezko auto batzuk ere. Batez 
ere, karrozerian dauden au-
toendako izaten dira, autoak 
denbora luzeagoan egoten di-
relako geldi. Izan ere, mekani-
ka bakarrik badu, normalean, 
autoa egunean bertan uzten 
dugu prest.
zerbitzu integrala eskaintzen du 
Chapimek?
Bai; hainbat zerbitzu eskaintzen 
ditugu. Mekanika eta karroze-
riaz gain, beirak tindatzen eta 
aldatzen ditugu, ordezko pieza  
originalekin, eta garbiketa zer-
bitzu berezi batzuk ditugu. Zer-
bitzu osoa eskuz egiten da, 
gainera. Garbiketa normala 
dugu, eta, autoaren egoeraren 
arabera edo bezeroaren beha-
rren arabera, integrala ere es-
kaintzen dugu. Horrez gain, 
aseguru-etxe guztiendako egiten 
dugu lan, eta martxan jarri 
dugu urte honetan bezeroenda-
ko aholkularitza zerbitzu bat. 
Bere aseguru-poliza beste kon-
painia batzuekin berrikusteko 
aukera ematea da helburua. 
Ideia zerbitzu integrala ematea 
da. Autoa saltzen dugunetik 
edozein gauza sortzen bazaio 
bezeroari, dena lotuta edukitzea. 
Gainera, zerbitzua urte osoan 
zehar ematen dugu, baita abuz-
tuan ere.

zein da bezeroek gehien eskatzen 
duten autoa?
Citroën etxeko monobolumenak 
beti izan dira erreferentzia, eta, 
gaur egun, C4 Picasso eta C4 
Grand Picasso dira saldueneta-
koak. Berlingo ere beti oso ondo 
saldu da. Iaz 20 urte egin zituen 
modeloak eta serie berezi bat 
atera zuten eta oso ondo saltzen 
ari da. Prezio-kalitate mailan 
oso puntako autoa da eta aurrei-
kuspenak gainditu ditu. Orain, 
gainera, C3 berria eta SpaceTou-
rer ondo saltzen ari dira, 36 kon-
binazio posiblerekin, eta berri-
tasun batzuk ere badatoz. C3 
Aircross ezagutarazi dute aste 
honetan; C3 Picasso izan dena 
ordezkatuko duen SUV motako 
autoa izango da, eta teknologia 
maila oso puntako autoa izango 
da. Datorren urtera begira ere 
beste SUV bat etorriko da, C5 
Aircross.
Citroën etxeko autoak saltzeaz gain, 
kia etxekoak ere saltzen dituzue...
Citroën etxearekin egin dugun 
moduan, zerbitzu ofiziala eskain-
tzen dugu. Duela urtebete baino 
gehiago sinatu genuen akordioa. 
Lankideak berdinak gara, eta 
nahiz eta KIAn esperientzia la-
burra izan tailer eta kudeaketa 
mailan esperientziadun lantaldea 
dugu. KIAko autoak saltzen ari 
gara Eibarko Naia Car kontze-
sionarioaren bitartez, eta sal-
menta osteko zerbitzuan gu gara 
arduradunak. Beraz, Chapimek 
eskaintzen dituen zerbitzu guz-
tiak gozatu ahal ditu KIAko be-
zeroak. 

Mikel Loiti, Chapimeko gerentea. JOsu bilbaO

"debagoien osorako 
zerbitzua ematen dugu"
mikel loiti ChAPiMEko gErEntEA
Citroën etxearekin 30 urte baino gehiagoko esperientzia dute Chapime kontzesionario 
eta tailerrean. gainera, kiA etxearen zerbitzu ofiziala eskaintzen dute

"Citroën etXearekin 
eGiten duGun 
Moduan, kia etXeko 
zerbitzu ofiziala 
eSkaintzen duGu"
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Xabier urzelai ArrAsAtE
Debagoienean ahalegin bat bai-
no gehiago egin da klub bat on-
dokoarekin batzeko, fusionatze-
ko. Xakean, esaterako, ez dira 
urte asko maila gorenean zebil-
tzan Arlutz talde aretxabaletarra 
eta Arrasateko San Andres xake 
taldea batu zirela. Batu egin 
ziren, indartsuen artean jarrai-
tzeko. Baina inork gutxik au-
rreikusiko zukeen futbolean ere 
antzeko zerbait gertatuko zenik. 
Eta gertatu da. Atzo, eguena, 
Mondrako, UDAko eta Arizmen-
diko futbol elkarteetako ordez-
kariek proiektu bateratua aur-
keztu zuten Mojategin: emaku-
mezkoen Leintz Arizmendi taldea.

lehiakor izateko modu bakarra 
Aurten Ibarrako eta Mojategiko 
berdeguneetan gertatu denak ez 
du erakutsi benetan bi talde 
horietako errealitatea. Arizmen-
di UDAko neskek Euskal Liga-
ra igotzea lortu dute. Eta Mon-
drako neskek Gipuzkoako Kopa 
irabazi dute: "Baina bi taldeetan 
egoera berdintsua izan dute, 
jokalari faltan ibili dira, nahiko 
justu denboraldiari aurre egite-
ko, eta, ikusten dugunez, datozen 
urteotan egoera ez da askorik 
aldatuko. Neska gutxi ditugu 
gure taldeetan, hori da egia, eta, 
aurrera egin gura badugu, klu-
bak batzea da irtenbide onena", 
adierazi du Arizmendiko koor-
dinatzaile Urtzi Amianok.

Fusio hori, baina, ez da lehe-
nengo taldean bakarrik izango, 
emakumezko futbolean egitura 

osoa batuko dute eta: "Senior 
mailan bi talde osatu gura ge-
nituen, lehenak Euskal Ligan 
joka zezan, eta bigarren taldeak 
beherago, baina ez da posible, 
ez ditugu horrenbeste jokalari". 
Hala, Euskal Ligan lehiakor 
izateko moduko taldea osatuko 
dute, 22 eta 25 jokalari artean 
izango dituzte, eta ondoren ka-
dete mailako taldea izango dute 
–22 jokalarirekin– eta infantil 
mailako taldean beste hamalau 
jokalari izango dira: "Asmoa da 
adin txikietan ere, hau da, ale-
bin eta benjamin mailetan, nes-
kak batera entrena daitezen 

taldea sortzea. Horretarako, 
baina, ikastetxeetan gutxieneko 
izen-emate kopuru bat egon 
beharko da, hamabi inguru, eta 
hori da zaindu behar duguna, 
hori izango da-eta goiko taldeen-
dako etorkizuneko harrobia".

entrenatzaileak ere batuta 
Leintz Arizmendi talde berria 
egituratzen dabilen lantaldearen 
asmoa da Euskal Ligan Esti 
Loiti Titu izatea entrenatzailea 
–Arizmendi UDAko entrenatzai-
lea izan da aurten–, Mondra 
zuzentzen ibili diren Andoni 
Ezkurraren eta Rakel Modinoren 
laguntzarekin. Talde berri hori 
Mondrako, UDAko eta Arizmen-
diko ordezkariek kudeatuko 
dute, denek izango dute eraba-
kitze gaitasun bera, eta, ekono-
mikoki ere apustu bat denez, 
klub bakoitzak bere gain hartu-
ko du dagokion gastuaren zatia: 

"Helburua da Euskal Ligan jo-
katuko duten neskek kuotarik 
ez ordaintzea. Hau da, gizonez-
koen futbolarekin parekatzea, 
Mondrako edo UDAko talde 
nagusietako jokalariek ez dituz-
te-eta futbolean jokatzearren 
kuotak ordaintzen. Goiko talde-
raino iritsi izana saritu egiten 
da gizonezkoen futbolean, eta 
emakumezkoen kasuan gauza 
bera egin gura dugu".  

Hala, Leintz Arizmendik Mo-
jategin jokatuko ditu partiduak, 
eta aste barruan Ibarran eta 
Mojategin entrenatuko dira.

Mondra, UDA eta Arizmendi futbol elkarteetako ordezkariak eta jokalariak Mojategiko futbol zelaian. ane vitOria

hirurak batuta, 
indartsuago

MoJateGin 
Jokatuko dute; 
entrenatu, ordea, 
MoJateGin eta 
ibarran

bi taldeek lorpen 
handiak eGin 
dituzte aurten, 
baina Jokalari 
GutXirekin ibili dira

Mondra, UDA eta Arizmendi taldeak batu egingo dira proiektu berri bat sortu eta 
emakumezkoen futbolari bultzada emateko: Leintz Arizmendi. Euskal Ligan jokatuko 
du talde nagusiak, eta kategoria txikietan beste bi talde izango dituzte

Urtzi Amiano. a.v.

eskerrak bi taldeei
"mondra eta uda futbol 
taldeei eskerrak eman 
nahi dizkiegu egindako 
lan eta esfortzu 
guztiagatik", 
azpimarratu du 
arizmendi Futbol 
elkarteko ordezkarietako 
bat den urtzi amianok.

Agurtzane Elkoro. a.v.

historia egiten
"emakumeek zerbait 
historikoa lortu dugu, 
futbolaren baitan talde 
ezberdinak batzea. nork 
esango zuen mondra eta 
uda elkartu egingo 
zirela... zoriontzekoa da", 
aitortu du udako 
ordezkariak. 

ramon Azkarate. a.v.

azkenean lortu da
"Oso pozgarria da notizia 
hau. duela bizpahiru urte 
gabiltza talde hau sortzeko 
ahaleginetan eta, 
azkenean, lortu dugu. 
etorkizun oparoa desio 
diogu", esan du mondrako 
ordezkari ramon 
azkaratek.

Hiru taldeak 
elkartzearekin 
pozik daude
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X. urzelai / M. bikuña ArrAsAtE
Aurrekontu faltarengatik eta 
Antxintxiketan taldeak zuen 
lan-kargaren ondorioz, iaz ez 
zuten Herri Lasterketarik egin 
Corpus bezperan. Aurten, bai. 
"Gogotsu ekin diogu berriro, eta 
Udalak eta, bereziki, herriko 
dendek eta enpresek emandako 
laguntzari esker maila handiko 
lasterketa osatu dugu", adierazi 

du, aste barruan, Asier Osina-
gak, prentsaurrekoan.

Puntako atletak datoz 
Gonbidapen bidez datoz korri-
kalariak Oñatira. "Euren jarre-
ra eta prestutasuna azpimarra-
tu gura nituzke. Hasieratik 
gertu agertu dira Oñatira etor-
tzeko. Ekainaren 17a euren agen-
datan kokatzen saiatu dira, eta  

askok lortu dute". Hala, berezi-
ki azpimarratu dute Iraitz Arros-
pideren kasua. "2017ko Londres-
ko maratoian 2.20.56ko denbora 
egin zuen eta Donostiako mara-
toi erdia irabazi zuen. Gainera, 
Sheffield-en (Erresuma Batua) 
bizi da, eta esfortzu handia egin 
du zapatuan Oñatin egoteko. 
Guk asko baloratzen dugu haren 
ahalegina".

tartean, debagoienekoak
2015eko irabazle Aingeru Gutie-
rrezek ezingo du garaipena be-
rretsi. Ez da Oñatin egongo. 
Huts egingo dute, era berean, 
azkeneko urteetan Oñatik izan 
dituen bi ordezkariak: Yeray 
Varela eta Sergio Gartzia. "Hu-
tsune hori betetzeko, Xabier 
Luis oñatiarra gonbidatu dugu. 
Duatloietan eta triatloietan lehia-
tzen da, bereziki, baina gure 
erronka onartu zuen, eta bada-
kigu buru-belarri diharduela 
entrenatzen". Eta Arrasateko 
Endika Donnay izango da beste 
ordezkaria.

2015eko edizioko irabazle Aingeru Gutierrez, helmugan; aurten ez da lasterketan izango. imanOl sOrianO

bueltan da goi mailako 
atletismoa oñatin
 ATLETiSMOA  iazko hutsunearen ostean, bueltan da puntako atletismoa oñatin, Euskal 
herriko atleta onentsuenak batuko dituzte-eta bihar, zapatua (19:00). hamar 
kilometroko lasterketa izango dute, homologatutako zirkuituan barrena  

Martitzenean jokatu zituzten 
Gipuzkoako Erlojupekoko Txa-
pelketak, Gervais memoriala, 
eta Ampoko ziklista Xabier Mur-
giondo izan zen azkarrena 23 
urtez azpikoen kategorian 
(27.29.66). Emakumezkoetan, 
berriz, gazte mailan Garazi Eros-
tarbe txapeldunorde izan zen 
(24.35.00). Mikel Arregi antzuo-
larra zortzigarren izan zen.

 zikLiSMOA  Gipuzkoako 
erlojupekoan Xabier 
Murgiondo nagusi

Antxintxikaren 3. Triatloi Txi-
kia egingo dute domekan Ago-
rrosingo kirol instalazioetan. 
09:00etan hasiko dituzte laster-
ketak eta 10 eta 15 urte bitarte-
ko gazteek hartuko dute bertan 
esku –izen-emate epea agortuta 
dago jada–. Adin bakoitzerako 
antolatzaileek distantzia ezber-
dinak aurreikusi dituzte.

 TriATLOiA  Domekan 
gaztetxoendako 
proba Agorrosinen

"Kaka urte bat izaten nabil, eta 
horrexegatik nago amorratuta. 
Baina kamioiaren kontra kolpea 
hartu izan banu, egoera beste 
bat izango zen; horrenbestez...", 
adierazi zion Goienari Eneko 
Lizarraldek, Santiagoko ospita-
lean lau egun ingresatuta egon 
ostean. Astelehena ezkero etxean 
da, errekuperatzen; lepauztaia 
du hautsita.

 zikLiSMOA  Lizarralde 
Gorlako istriputik 
errekuperatzen dabil

Emaitza historikoa lortu dute 
Realeko atletek Castellon egin-
dako txapelketan, eta 92 puntu 
batuta hirugarren sailkatu dira 
Ohorezko Mailan. Eta, lorpen 
horren atzean, Iñigo Uribarrenen 
(15,80) eta Istar Dapenaren (5,10) 
lanak balio handia izan zuen. 
Playas de Castellon eta Bartze-
lona izan ziren onenak.

 ATLETiSMOA  reala 
hirugarren sailkatu 
da Ohorezko Mailan

X.u. ArrAsAtE
Azkeneko urteak Oiartzungo 
atea defendatzen egon ostean, 
Zaragozan jokatuko du Oihana 
Aldaik (Aretxabaleta, 25 urte). 
Fitxaketari esker, Aldaik lehe-
nengo mailan jarraitzeko auke-
ra izango du; izan ere, Oiartzu-
nek Zaragozaren kontra galdu 
zuen kategoria, ligako azken 
jardunaldian (0-2).

urtebeterako, oraingoz 
"Urtebeteko eskaintza izan dut, 
eta horrek animatu nau, ez naue-
lako denbora luzerako lotzen 
eta etxetik kanpora izango den 
lehenengo esperientzia delako. 
Hala, kluba eta biok gustura 
baldin bagaude egongo da ja-
rraitzeko aukera".

zaragoza, talde serioa 
Zaragoza ez da aurrealdeko pos-
tuetan ibili aurten: "Baina talde 

serioa da, borrokalariak. Lan 
ondo egiten dute eta gaitza da 
euren kontra irabaztea. Daki-
danez, hainbat jokalarik taldea 
utzi egin dute liga amaituta, eta 
hutsune horiek betetzen dabiltza. 
Ilusio handiz ekingo diot kirol 
erronka berri honi".

Oihana Aldai. gOiena

zaragozak fitxatu du oiartzunen 
ibili den oihana aldai atezaina
 FUTBOLA  Aretxabaletakoak emakumezkoen maila 
gorenean jokatzen jarraituko du; urtebeterako sinatu du

• Ander Sagartzazu (Donostia)

• Imanol Cruz (Donostia)

• Iban Rodriguez (Gasteiz)

• Aitor Mimentza (Elorrio)

• Oier  Ariznabarreta (Elorrio)

• Gontzal Bilbao (Bilbo)

• Unai Arroyo (Bilbo)

• Iraitz Arrospide (Billabona)

• Gustavo Sanchez (Gasteiz)

• Alberto Alba (Gasteiz)

• Alberto Arberas (Elgoibar)

• Xabier Lukin (Errenteria)

• Martin Amilibia (Zumaia)

• Iñigo Olano (Zornotza)

• Xabier Martinez (Ezpeleta)

• Petriarc Lionel (Baiona)

• Endika Donnay (Arrasate)

• Xabier Luis (Oñati)

• Ekaitz Kortazar (Durango)

gonbidatutako atletak:
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euskaL kuLTuRGInTzaRen 
TRansMIsIOa
GOIena TeLeBIsTa, 
ekainaren 22an, eguenean, 21:00etan
GonBiDatUa: MiXEl DUCaU     

mondragon unibertSitateak, goienak, euSkadi irratiak eta bilbao hiria 
irratiak elkarlanean egindako Saioa.

zu hemen zaude

Hamargarren 'Errekan gora' 
jaialdiak markak hautsiko ditu
orain arteko edizioetan 96 musika talde batu ditu 
Atxorrotx kultur Elkarteak herriko txoko askotan

a. a. EskoriAtzA
Adin eta zaletasun ezberdinen-
dako kultura eskaintza egitea 
du helburu Atxorrotx Kultur 
Elkarteak Eskoriatzako Udalaren 
laguntzarekin antolatzen duen 
Errekan Gora jaialdiak. "Ha-
margarrena izanik, hainbat be-
rrikuntza sartu ditugu; esatera-
ko: maiatzean abiatu genuen 
jaialdia Motxila 21 taldearen 
emanaldiarekin, eta irailean 
borobilduko dugu egitaraua bai-
larako hainbat sortzailek egin 
duten proiektu baten estreinal-
diarekin. Era berean, lehenengo 
aldiz, dantzari tokia egin diogu, 
eta, horrez gainera, bi agertoki 

berri izango dira: Gorosarri pla-
za eta Villa Epifania etxeko lo-
rategia", dio Iñaki Kortazarrek, 
Atxorrotxeko kideak.

doan, bat izan ezik 
Oraingoan ere askotariko mu-
sika estiloak izango dira: bole-
roak, hard-rocka, ska-reggaea... 
Aurtengo apustua, baina, Depe-
dro da. "Bi urte ibili gara atzetik 
eta, azkenean, lortu dugu. Uda 
honetan bi kontzertu bakarrik 
egingo ditu Euskal Herrian: Ku-
txa kultur jaialdian eta Esko-
riatzan. Udalaren laguntzarik 
barik, zaila litzateke horrelako 
kalitatezko jaialdi bat egitea". 

aitziber aranburuzabala oñAti
Entseguak bukatuta, frontoiko 
sabaia estaltzen, Eltziako loka-
lean zituzten dekoratuak des-
muntatu, frontoira eraman eta 
han jarritako agertokian mun-
tatzen... arropak eta bestelako 
osagarriei azken ukituak ema-
ten... Lan horietan ibili da Pi-
notxo, hariekin lotu gabe musi-
kala prestatzen ari den lantaldea 
aste honetan.

Aurretik badute horrelako 
ikuskizunetan esperientzia, bai-
na honako honekin, pauso bat 
harago egin dute. Carlo Collodik 
idatzitako eta Mary Donellyk 
eta Gerorge L.O. Stridek musi-
kal bilakatutako lana oinarri 
hartuta, euskarazko bertsio be-
rri bat sortu dute. Iraupen lu-
zeko lana eskaini gura zuten eta 
halaxe sortu dute bi ordu eta 
erdiko ikuskizun berria; horre-
tarako, istorioa eta abestiak 
luzatu eta moldatu egin dituzte.  

mimoz eta gogoz egindako lana 
75 lagunek osatutako lantaldea 
batu dute, eta, besteak beste, 
gurasoek lan handia egin dute. 
"Familia osoa gaude saltsan sar-
tuta: bi semeak taularen gainean 
izango dira, Zuzendaritza Artis-
ko taldeko arduraduna naiz ni, 
eta bikotekideak, berriz, deko-
ratuak egiten eta muntatzen jar-

dun du. Orain arteko lanak kon-
trolpean ditugula esango nuke. 
Ikuskizunean erregidore lanetan 
ibili naiz. Urduritasun puntu 
batekin, bai, baina sekulako ilu-
sioarekin gaude guztiak", azaldu 
du Bea Martinez de Albenizek. 

Hiru lagunen artean zazpi de-
koratu egin dituzte. "Aurreko 
ikuskizunarekin alderatuz –Al-
txorraren uhartea–, teknikoki 
konplikatuagoa da. Ordu asko 
sartu ditugu, baina oso pozik 
gaude", dio Sergio Maiztegik. 

Sormen lan horiek egin ahal 
izateko beharrezkoa da gestio 

eta produkzio taldea, eta horre-
tan jardun du Oihana Diazek. 
"Puzzleko pieza guztiak txerta-
tuta ikusteko gogoz nago. Ikus-
kizuna kudeatzea izan da nire 
lana: paper eta diru kontuak".  

Agertokira igotzeko desiratzen 
daudela kontatu dute Ainhoa 
eta Irene Urzelai ahizpek; Iratxoa 
eta Pinotxo dira hurrenez hurren. 
"Urduri gaude, baina oso pozik 
eta, era berean, penaz ere bai 
bukatzeko. Ea, ba, arrakasta 
dugun eta beste herri batzuetan 
eskaintzeko aukera dugun, aben-
tura honek iraun dezan".

ikuskizuneko protagonistak eta lantaldeko hainbat kide. natxO santOs

bi urtetan egindako lana 
erakusteko irrikan 
'Pinotxo, hariekin lotu gabe' musikala estreinatuko du ganbara txiki abesbatzak gaur,  
zubikoako pilotalekuan; biharko 11:30eko emanaldirako bakarrik geratzen dira 
sarrerak. Musikalaren diskoa ere argitaratu dute eta hamar eurotan salduko dute

uztailak 7
• 22:30 aukeran dantza Konpainia, gorosarri plazan.

uztailak 8
• 22:30 el trio medianoche musika taldea, zaldibar plazan.

uztailak 14
• 22:30 niña coyote & chico tornado musika taldea, gernika 

plazan.

uztailak 21
• 22:30 depedro musikaria, Huheziko klaustroan (bost euro).

uztailak 22
• 22:30 akatz musika taldea, herriko plazan.

uztailak 28
• 22:30 dorleta Kortazarren eskutik, helduentzako ipuin 

kontaketa, villa epifanian.

'errekan gora': egitaraua
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Dragoi-janerako 4 sarrera bikoitz ditugu!

Goiena Klubaren txokoa

EkainarEn 24an 21:00Etan san JUan JaiEn 
Baitan izanGo DEn DraGoi-JanErako 4 
sarrEra Bikoitz DitUGU!

SANTA ANA 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

Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

Bazkidetu zaitez: 2017 (ekainetik aurrera): 30 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

Euskara irabazle, denok irabazle!

PartE HartzEko: EkainarEn 19ra artE
E-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “dragoi-jana” [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 auto-
matizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuo-
tan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

kultura      57

ane Vitoria ArrAsAtE
Zapatuan, Euskal Herriko Es-
kolarteko Bertso Txapelketako 
finala jokatu zen Saran.  Zuberoa 
izan ezik –lurralde horrek or-
dezkari bakarra izan zuen–, txa-
pelketa horretan, Euskal Herri-
ko gainerako sei lurraldeetako 
bina ordezkari aritu ziren ber-
tsotan. Eta, horien artean, bi 
debagoiendar lehiatu ziren: ba-
tetik, Oihana Arana eskoriatza-
rra, Gipuzkoa txapelketan lehe-
nengo sailkatua izandakoa, eta 
bestetik, Aitor Ugarte aramaioa-
rra, Arabako bigarren sailkatua. 

irabazlea, arabarra
Binaka zortziko handian eta 
txikian aritu ziren; hiruko ofi-
zioren bat ere izan zen, par-
te-hartzaile kopuru bakoitia 
zen eta. Ondoren, finalaren 
bigarren zatirako, sei bertso-
lari sailkatu ziren, eta tartean 
zen Oihana Arana debagoien-
darra. Horiek guztiek gogor 
lehiatu ostean, Aroa Arrizu-
bieta gasteiztarra izan zen 
2017ko Euskal Herriko Esko-
larteko Bertso Txapelketako 
irabazlea, eta Joanes Illarregi 
leitzarra bigarrena.

oso pozik egindako lanarekin
Oihana Arana eskoriatzarra eta 
Aitor Ugarte aramaioarra gustu-
ra gelditu dira euren lehen finalean 
egindako lanarekin. "Txapelketa 
hasi genuenean, ez nuen espero 
finalera heltzea. Esperientzia be-
rria izan da, eta, gainera, bertso-
kide guztiak lagunak gara. Erre-
pikatzeko moduko esperientzia 
da hau", esan du Aranak. Ara-
maioarra ere pozik dago lortutako 
emaitzekin: "Nire saria finalean 
abestea izan da, eta, nahiz eta 
urduri egon, dena oso ondo joan 
zen. Berriz ere joango nintzake; 
beraz, datorren urtean bueltatze-
ko lan egingo dut", azpimarratu 
du. Gainera, ofizioetako lehenen-
go ariketan elkarrekin aritu ziren: 
"Ariketa holaxe suertatu zen eta 
oso positiboa izan zen biontzat", 
aitortu du eskoriatzarrak. 

Bi debagoiendar Eskolarteko 
Bertso txapelketaren finalean  
oihana Arana eskoriatzarra eta Aitor Ugarte aramaioarra 
gustura gelditu ziren finalean egindako lanarekin

aitziber aranburuzabala ArrAsAtE
70eko hamarkadan Errobi taldea 
sortu zuen Anje Duhalderekin 
batera. Harrezkero, askotariko 
musika talde eta ekimenetan 
jardun du Mixel Ducauk. Gaur 
egun, Caroline Phillips bikote-
kidearekin batera Bidaia taldean 
ari da, baina bestelako egitasmo 
askotan ere jarduten du, Oreka 
TX taldearekin, adibidez. 

errobi: rocka euskaraz 
Urtarrilean izan zen Ducau MU-
ren Aretxabaletako Ikus-entzu-
nezko Fakultatean EKT graduon-
doan parte hartzen. Haurtzaro-
ko bizipenetatik abiatuta, umil-
tasunez eta ikur duen umoreaz 
egin zuen bere bizitzaren kon-
takizuna. Guraso euskaldunak 
zituen arren, urteetan aurrera 
egin ahala ikasi zuen euskaraz; 
hala ere, euskal tradizioa eta 
euskalduntasuna oinarri izan 
du parte hartu duen egitasmoe-
tan. "Bogan zeuden kantuak  
euskaraz abesten genituen Anje 

Duhaldek eta biok, aurrez sortu 
genuen El Fuego taldean. Gure-
tako, naturala zen euskaraz roc-
ka egitea. Baionako Zabal libu-
ru dendan ezagutu genuen elkar 
eta 1973an sortu genuen Errobi; 
bost lan argitaratu genituen. Iaz 

Japonian izan nintzen Oreka 
TX taldearekin eta harrituta 
geratu nintzen ikusle batek Erro-
biren disko bat sinatzeko eska-
tu zidanean". 

orquesta mondragon-en ere bai 
Haurtzaroko laguna zuen Jean 
Mari Ecayren bitartez joan zen 
Madrilera, eta han lau urtez 
jardun zuen Javier Gurruchagak 
gidatzen zuen taldean. "Beste 
mundu bat ezagutu nuen han; 
garai oso zoroak ziren. Musika-
ri askorekin egin nuen topo; 
Angel Celadarekin, esaterako". 

Parisera joan zen geroago eta 
ekoizle lanetan jardun zuen es-
tudio batean. "Teknikoki asko 
ikasi nuen, baina bizitako ga-
rairik frustragarriena izan zen 
hura, beste batzuentzako kantuak 
egiten nituen. Garai hartako 
onena, Caroline ezagutu nuela. 
Kantatzeko beharragatik, Zaldi-
bobo taldea etorri zen gero, Do-
nostiako kontzertu batean eza-
gutu nuen Joseba Tapiarekin".

Mixel Ducau musikaria. gOiena

Mixel ducauren musika 
ibilbideari gainbegiratua
'Ekt' (Euskal kulturgintzaren transmisioa) telebista saioaren bosgarren atalean, 
Baionan jaiotako eskarmentu handiko musikaria gertutik ezagutzeko aukera izango 
da; Ane zabala kazetariak aurkeztuta, eguenean 21:00etan izango da saioa ikusgai
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irAgArki sAiLkAtUAk

1. etXebizitzak

103. errentan eman
donostia. etxebizitza 
ematen da errentan abuz-
tuan. antiguo auzoan. 
Ondarreta hondartzatik 
gertu. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 665 73 
40 09 

donostia. etxebizitza 
ematen da errentan udan, 
alde zaharrean. uztailean, 
abuztuan eta irailean. in-
teresatuok deitu zenbaki 
honetara: 652 73 16 60 

donostia. etxebizitza 
ematen da errentan uz-
tailean eta abuztuan. an-
tiguo auzoan dago, hon-
dartzatik bost minutura. 
lau logela dauzka eta 6-7 
pertsona egoteko modu-
koa. etxeaz gain garajea 
ere errentan hartzeko 
aukera. deitu 15:00etatik 
aurrera zenbaki honetara: 
685 77 25 27 

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 alo-
kairu bila gabiltza. berta-
ko bikote langile bat gara. 
653 72 43 19 

arrasate. bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza hartuko 
nuke errentan. Hilean 500 
eurotik behera ordain di-
tzaket. 634 07 99 70 

bergara edo arrasate. 
bi edo hiru logelako etxe-
bizitza behar dugu erren-
tan. 627 03 16 40 

bergara. Hiru logelako 
etxebizitza errentan hartu 
nahi dut. 658 31 06 20 

105. etxeaK Osatu
arrasate. logela ematen 
da errentan erdigunean. 
627 24 62 76  

2. garajeak

201. saldu
bergara. garaje itxia 
ematen da errentan san 
lorentzon. 626 25 75 95 

204. errentan Hartu
bergara. garajea erosi 
edo errentan hartuko ge-
nuke bergaran. ibargarai, 
espoloia, zrrizuri, zabalo-
tegi inguru horretan.gu-
txienez auto handi bat eta 
motorra sartzeko tamai-
nakoa. deitu edo idatzi 
Whatsapp-a zenbaki 
hauetara: 675 70 50 80 
edo 600 69 96 86 

3. lokalak

301. saldu
 bergara. 79 metro koa-
droko lokala saldu edo 
errentan ematen da erdi-
gunean. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
607 34 90 43

4. lana

401. esKaintzaK

402. esKaeraK
arrasate edo aretxaba-
leta. goizetan orduka lan 
egingo nuke. 691 28 53 
25 

arrasate. garbiketa lanak 
egin nahiko nituzke. 631 
03 04 49 

arrasate. lan hauek egi-
teko prest nago: sukalde 
laguntzailea, garbiketak 
eta adinekoak zaindu. tel.: 
688 29 97 05 

arrasate. Orduka lan 
egingo nuke zaintzan, ta-
bernatan edo garbiketan. 
634 07 99 70 

arrasate. Orduka lan 
egingo nuke: zaintzan, 
zerbitzari moduan edo 
garbiketan. 602 63 68 14 

arrasate. pertsona nagu-
siak zaintzen edo garbi-
keta lanak egiten lan 
egiteko prest dagoen 
emakumea. goizez edo 
arratsaldez lan egiteko 
aukera daukat. 602 09 55 
96 

bergara. emakumea 
prest pertsona nagusiak 
zaindu edo etxeko garbi-
keta lanak egiteko. sozio-
sanitario titulua dut. 658 
31 06 20 

debagoiena. pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentua eta formakuntza 
daukan emakumea, na-
gusiak zaindu edo garbi-
keta lanak egiteko prest. 
goizetan edo arratsalde-
tan. 612 20 35 71 

debagoiena. asteburue-
tan eta jai egunetan lan 
egingo nuke garbiketan, 
sukalde laguntzaile mo-
duan eta abarrean. 625 
28 38 11 

debagoiena. emakume 
arduratsua asteburuetan 
lan egiteko gertu. 600 21 
25 16 

debagoiena. esperientzia 
handia eta erreferentziak 
dituen mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. autoa 
daukat. 662 43 08 54 

debagoiena. nagusi eta 
umeak zaintzen, sukalde 
laguntzaile moduan edo-
ta orduka garbiketak egi-
ten lan egingo nuke. 663 
40 92 67 

debagoiena. nagusiak 
eta umeak zaintzen, den-
dari moduan eta garbike-
tan lan egingo nuke. 
etxean bertan bizi izaten, 
egunez eta baita orduka 
ere. 662 02 45 80 

debagoiena. neska ger-
tu garbiketan eta nagusi 
edo umeak zaintzen ari-
tzeko. Jardun osoz edo 
orduka. baita asteburue-
tan ere. berehala hasteko 
gertu. 602 15 19 72 

debagoiena. neska ger-
tu garbiketan eta nagusi 
edo umeak zaintzen ari-
tzeko. Jardun osoz edo 

orduka. berehala hasteko 
gertu. 632 51 06 26 

debagoiena. neska lan 
bila: etxean bertan bizi 
izaten, orduka eta baita 
asteburuetan ere. zaintza 
lanetan, etxe garbiketan 
edota lorezaintzan. 667 
35 71 90 

debagoiena. Orduka edo 
asteburuetan nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko gertu 
nago. 671 96 19 30 

debagoiena. pertsona 
nagusiak zaindu edo gar-
biketa lanak egingo nituz-
ke orduka. 12:00-14:30ak 
artean edo arratsaldetan. 
622 24 86 64 

debagoiena. taberna, 
hotel zein jangelako zer-
bitzari edota dendari mo-
duan lan egingo nuke. 
Ordutegi arazo barik. 608 
80 33 82 

debagoiena. zaintza eta 
garbiketa lanetan aritzeko 
gertu nago. 635 09 12 62 

oñati, arrasate, bergara. 
emakume euskalduna, 
Haur Hezkuntzako ikas-
ketekin, haurrak zaintze-
ko edo garbiketa lanak 
egiteko prest. autoa dau-
kat. 664 53 28 56 

7. animaliak

703. eman
txakurkumeak. arratoi 
txakurkumeak ematen 
ditugu opari Oñatin, arao-
tzen. bi bakarrik gelditzen 
dira. ama sagu-ehiztari 
fina da. 616 01 40 17 edo 
615 00 69 35 

8. denetarik

807. aurKitu
Pultsera. ekainaren 9an, 
ostirala, haurrendako pul-
tsera bat aurkitu nuen, 
iparragirre kalean. zurea 
delakoan bazaude, deitu 
zenbaki honetara: 680 72 
55 81 

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.

iraGarkia Jartzeko:

BERGARA
Esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
688 64 74 78

58    zerbitzuak

ingeniari informatikoa behar da web 

aplikazioak garatzeko.

• PHP lengoaiaren ezagutza eta objektuetara 

bideratutako programazioan eskarmentua 

izatea eskatzen da.

• Symfony frameworkaren ezagutza 

baloratuko da.

interesatuok bidali cva: aritu@aritu.com

inGeniari inforMatikoa behar da

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	Fraiskozuri,	75	m2,	3	gela,	igogailua,	frontoira	bistak.	160.000€.	
•	Zubiaurre,	60	m2,	2	gela,	igogailua	eta	ganbara.	75.000€.
•	Masterreka,	75	m2,	2	logela,	berritua,	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,	Berrizteko	62.000€.
•	Ola,	52	m2,	2	logela.	Berrizteko.	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.

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

zapatua, 17

09:00 Kantari 2

09:30 Korapilo

10:00 Kantari 1

10:30 arrasateko Jaiak 

2016

11:30 Hemen debagoiena

12:30 eKt uxoa anduaga

13:00 ikustenda: txindoki

13:30 arrasateko jaiak 2014

14:00 Onein

15:00 Hemen debagoiena

16:00 Kantari 1

16:30 Korapilo

17:00 Kantari 2

17:30 amaia dJ

18:00 ikustenda: txindoki

19:00 Hemen debagoiena

20:00 Kantari 1

20:30 amaia dJ

21:00 arrasateko Jaiak 

2014

22:00 Hemen debagoiena

23:00 ikustenda:txindoki

dOmeKa, 18

09:00 Kantari 1

09:30 zer jan halako baztan

10:00 Korapilo

10:30 Kantari 2

11:00 eKt uxoa anduaga

11:30 ekonomia gurean: 
urola erdia

12:30 Onein

13:00 Hemen debagoiena

14:00 ikustenda: txindoki

14:30 eKt uxoa anduaga

15:00 zer jan halako baztan

15:30 aniztasunean bizi

16:00 amaia dJ

16:30 Kantari 1

17:00 Korapilo

17:30 Hemen debagoiena

18:30 ur eta lur 

19:00 arrasateko Jaiak 
2016

20:00 Kantari 2

20:30 Hemen debagoiena

21:30 ekonomia gurean: 
urola erdia

22:30 ikustenda txindoki

23:00 Hemen debagoiena

egubaKOitza, 16

10:00 Hemen debagoiena

11:00 Onein

11:30 Hemen debagoiena

12:30 ikustenda txindoki

13:00 Kantari 1

13:30 Hemen debagoiena

14:30 gaurkoak

14:45 eKt uxoa anduaga

15:15 Hemen debagoiena

16:15 gaurkoak

16:30 ur eta lur 

17:00 gaurkoak

17:15 zer jan halako baztan

17:45 gaurkoak

18:00 Hemen debagoiena

19:00 Kantari 2

19:30 ikustenda: txindoki

20:00 Hemen debagoiena

21:00 eKt uxoa anduaga

21:30 amaia dJ

22:00 Hemen debagoiena

23:00 amaia dJ

23:30 ikustenda: txindoki

Julen iriondo, Maider eGueSekin berbetan
‘Ikustenda: Iparrerat’ Eguena, 21:30

gOiena

oñatiko herri laSterketaren laburpena
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30

gOiena

AstEA goiEnA tELEBistAn

eguaztena, 21

elkarrizketak eta 
erreportaJeak
‘Hemen Debagoiena’ 

Eguena, 18:00/20:00/22:00

eguena, 22

MiXel duCaurekin, 
kulturaz
‘EKT’ 

Eguena, 21:30

asteleHena, 19

eGuneko albiSte 
naGuSiak
‘Gaurkoak’ 

Astelehena, 14:30

martitzena, 20

urretXutik 
ekonoMiaz berbetan
‘Ekonomia gurean’ 

Martitzena, 21:00

gOiena

gOiena telebistaKO 
prOgramaziO OsOa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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UrtEUrrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Eskoriatzan, 2017ko ekainaren 16an.

Urteurreneko meza domekan izango da, ekainaren 18an, 
12:30ean, Eskoriatzako san Pedro parrokian.

'Axpe'

2016ko ekainaren 18an hil zen, 77 urte zituela.

Jose Luis 
Agiriano Arriola

oroigArriA

Etxekoak.
Bergaran, 2017ko ekainaren 16an.

Gure bihotzak maitasunez,
ilusioz eta pozez

margotu zenituen.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

2015eko ekainaren 17an hil zen, 88 urte zituela.

Jose Antonio 
Lascurain Ugalde

EskEr onA

Bergaran, 2017ko ekainaren 16an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Beti izango zaitugu gogoan.

'Monte'

2017ko ekainaren 2an hil zen, 73 urte zituela.

 Vicente
Lazkano Iñarra

EskEr onA

Bergaran, 2017ko ekainaren 16an.

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

'joxan'

2017ko ekainaren 14an hil zen, gasteizen, 56 urte zituela.

Jose Antonio
Ceciaga Aguirre

UrtEUrrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Arrasaten, 2017ko ekainaren 16an.

Urteurreneko meza larunbatean izango da, hilak 17, 19:00etan,
Arrasateko san Frantzisko elizan.

—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko,

gure bihotz barrenean eramango zaitugu betiko.

2016ko ekainaren 17an hil zen, 72 urte zituela.

 roman
Orobengoa Ayastuy

hiLEtA

Familiak oroiloren hartuko zaituzte, 11:00-13:00 eta 16:00-18:10 artean. 
 Bergaran, 2017ko ekainaren 16an. 

Emaztea: Maria Angeles Fernandez de retana Lasagabaster; gurasoak: Diego 
(†) eta Benita (†); arreba: juliana eta juan hernandez; amaginarreba: Espe 

Lasagabaster eta Andres Perez de retana (†); koinata-koinatuak: Arantza eta 
juantxo Villarreal (†), Pili eta rafa Bengoa; ilobak: joaquin, juanjo, Beni, Aitor, 
iker; osaba-izebak, lehengusu-lehengusinak eta gainontzeko senide guztiak.

Azken agurra eta hileta elizkizuna Bergarako santa Marina parrokian izango 
da, gorpua bertan delarik, gaur, egubakoitza, ekainak 16, 19:00etan.

gure esker onak denoi.

2017ko ekainaren 14an hil zen, 67 urte zituela.

 Julian
Tena BalseraMaritxu arregui aramburu. Oñatin, ekainaren 1ean. 90 urte.

Vicente lazkano iñarra. bergaran, ekainaren 2an. 73 urte.

Candidio urzelai kortabarria. Oñatin, ekainaren 2an. 98 urte.

Julia Garitano iñurrategi. bergaran, ekainaren 3an. 92 urte.

txomin zabaleta zulueta. arrasaten, ekainaren 3an. 89 urte.

Gregorio unanue bereziartua. arrasaten, ekainaren 3an.  67 urte.

Juanita ormaetxea atorrasagasti. elgetan, ekainaren 3an. 93 urte.

M. Carmen aranburu Guridi. Oñatin, ekainaren 3an. 90 urte.

Jose Marzo Martinez. bergaran, ekainaren 4an. 85 urte.

M. rosario Guridi egaña. Oñatin, ekainaren 6an. 79 urte.

eugenio pecos fernandez. antzuolan, ekainaren 6an. 85 urte.

Jesus rodriguez perez. arrasaten, ekainaren 6an. 61 urte.

Marcos iurrebaso agirre. bergaran, ekainaren 7an. 95 urte.

Carmen arrieta arregi. arrasaten, ekainaren 7an. 93 urte.

Milagros letamendi Garai. Oñatin, ekainaren 7an. 84 urte.

Jose Manuel Jauregi arostegi. arrasaten, ekainaren 9an. 67 urte.

Juanita bengoa lizarralde. arrasaten, ekainaren 10ean. 97 urte.

Jose luis Garmandia ugartetxea. bergaran, ekainaren 11n. 68 urte.

bizente lete arando. bergaran, ekainaren 12an. 86 urte.

felisa zubizarreta beitia. arrasaten, ekainaren 12an. 83 urte.

alfonsa zurdo fernadez. arrasaten, ekainaren 12an. 83 urte.

Juana tolosa Sagastume. arrasaten, ekainaren 13an. 66 urte.

Maria Gallego Villar. arrasaten, ekainaren 13an. 80 urte.

Jose antonio Ceciaga aguirre. gasteizen, ekainaren 14an. 56 urte.

Julian tena balsera. bergaran, ekainaren 14an. 67 urte.

Consuelo ezkurra larrañaga. arrasaten, ekainaren 15ean. 93 urte.

hiLDAkoAk

oroigArriA

Bergarako kuadrilla.
Bergaran, 2017ko ekainaren 16an.

Alaitasunaren iturritik edan genuen elkarrekin,
oroimenean izango zara zu beti gurekin.

'joxan'

2017ko ekainaren 14an hil zen, gasteizen, 56 urte zituela.

 Jose Antonio
Ceciaga Aguirre

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.

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 16 amezua: santa marina 32 / 943 79 09 74
Zapatua, 17 españOl mOrales: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Domeka, 18 ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Astelehena, 19 etxeberria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Martitzena, 20 albertO azKOaga: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Eguaztena, 21 m. Fca. azKOaga: iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguena, 22 Fernandez: maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 16 mOzOs: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Zapatua, 17 urritiKOetxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Domeka, 18 urritiKOetxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Astelehena, 19 zabala: barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Martitzena, 20 Oiarbide: san antonio 5 / 943 76 11 05
Eguaztena, 21 estella: matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguena, 22 mOzOs: iparragirre 2 / 943 76 12 15

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 16 anduaga: san lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 17 anduaga: san lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 18 anduaga: san lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 19 igartua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 20 igartua: Kale zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 21 garate: Kale barria 42 / 943 78 05 58
Eguena, 22 garate: Kale barria 42 / 943 78 05 58

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017ko abuztuaren 15era arte:
Fernandez: maisu aranbarri  
943 79 22 26

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

(22:00etatik 09:00etara)

2017 osoan:
urritiKOetxea: Orixondo plaza 4 
943 76 11 74

gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
cOF gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu google play-etik edo 
appstore-etik.

gUArDiAko FArMAziAk
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txUtxU-MUtxUAk

1. ulMako langileak, aloñan
azken urteetako ohiturari jarraiki, ulma 
Orga Jasotzaileak enpresako langileek 
aloñara egin zuten bizikleta irteera; 
hamabost lagun inguru batu ziren. Ostean, 
duruko txabola batera joan ziren, 
hamarretakoa eta bazkaria egitera. 

2. irrati-kontrol autoen erakustaldia
irrati-kontrol bidez gidatutako autoen 
erakustaldia egin zuten domekan, 
bigarrenez. antzuolan antolaturiko ekimenak 
elkartasun kutsua izan du: zozketan baturiko 
dirua muskulu-atrofia espinala duen leire 
martin bergararrari laguntzeko izango da.

3. erraldoien konpartsaren zozketa
borja Olaizolaren txartelak zuen bergarako 
erraldoien Konpartsak eginiko zozketaren 
zenbaki saritua: 961. Hala, urdaiazpikoa, bi 
txuleta eta gomazko bi erraldoi eraman 
zituen etxera. Konpartsako kideek eskerrak 
eman dizkiete "diruz lagundu zutenei".

4. pol-polekoak, la palman
pol-pol mendizale taldekoek irteera egin 
zuten la palmara –afrika iparraldean 
dagoen uhartea–, 75. urteurreneko 
ospakizun ekintzen baitan. ekainaren 3tik 
10era egon ziren han; hainbat mendi irteera 
egin zituzten. 51 lagun joan ziren.

5. debagoiendarren babesa dauphinen
urtero legez, aurten ere debagoiendarren 
babesa izan du markel irizar txirrindulari 
oñatiarrak dauphine proban; oñatiarrez eta 
bergararrez osaturiko kuadrilla alboan izan 
zuen apirilaren 8tik 12ra. elkarrekin egoteko 
tartea ere izan zuten.

6. Garay eta Garcia ezkontzear
guruzne garay eta alberto garcia 
arrasatearrak zapatuan ezkonduko dira,  
angiozarko asensio ermitan. etxekoek eta 
lagunek zorion mezua bidali gura izan diote 
bikoteari: "egun zoragarria opa dizuegu. 
zorionak, bikote!".

7. zapatuan ezkondu ziren 
david muñoz eta nahikari bellido oñatiarrak 
aurreko zapatuan, ekainaren 10ean, 
ezkondu ziren. lasa jatetxean ospatu zuten  
ezkontza, alfonbra gorri eta guzti. 
palentziako dantzak ere izan zituzten. Orain, 
eztei-bidaiaz gozatzea dagokie.

8. egun handia dute asteburuan
zapatuan ezkonduko dira ibai igarza eta 
usue sotil bergararrak. Horren bueltan, 
bikotea zoriondu gura izan dute ingurukoek: 
"Familia osoaren partetik, zorionak, bikote! 
bereziki, aratzen, unairen eta sararen 
partetik. asko maite zaituztegu!".

1

4

6

2 3

5

87
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zorion AgUrrAk

ArEtxABALEtA
alaia leiba arenaza
ekainaren 10ean, 2 
urte. zorionak, 
printzesa! Ondo pasatu 
zure urtebetetze egune 
eta patxo erraldoi bat, 
etxeko danon partetik!

oñAti
aner guridi arriaran
ekainaren 8an, 8 urte. 
zorionak, aner! Jada 8 
urte bete dituzu. Ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
patxo handi bat, 
etxeko danon partetik.

EskoriAtzA
lur arana atxaga
ekainaren 7an, 38 
urte. zorionak, aitatxo! 
besarkada handi bat 
jaso zure urtebetetze 
egunean, unairen, 
beñaten eta amatxoren 
partetik!

BErgArA
beñat barbero 
ekainaren 7an, 6 urte. 
zorionak eta muxu 
handi-handi bat, anaia 
asierren eta amama 
begoren partetik!

ArrAsAtE
june barandiaran 
garai
ekainaren 13an, 7 urte. 
zorionak, maitea! segi 
horren alai eta 
maitakor! izugarri maite 
zaitugu. muxu eta 
besarkada potolo bat, 
familia osoaren partetik.

ArrAsAtE
alaitz altube sedano
ekainaren 12an, 8 
urte. zorionak, alaitz. 
Opari asko jaso eta 
egun zoragarria pasatu 
dezazula. muxu handi 
bat aitaren, amaren 
eta malenen partetik.

ArrAsAtE
aimar torres valdes
ekainaren 12an, 8 
urte. zorionak, maitia, 
Familiaz inguratuta 
egun ederra pasatzea 
espero dugu. muxu 
bat! gurasoak, anaia, 
osaba mikel, izeba 
vanessa eta Hugo. 

oñAti
elene iturbe 
larreategi
ekainaren 11n, 2 urte. 
zorionak, sorgintxo! 
muxu handi-handi bat 
xabaten, amatxoren 
eta aitatxoren partetik.

ArEtxABALEtA
aner maskariano de 
san justo
ekainaren 12an, 3 
urte. zorionak, pitxin. 
Ondo pasatu eguna. 
asko maite zaitugu. 
aitatxo, amatxo eta, 
bereziki, izaro.

oñAti
ander gavilan iturbe
ekainaren 18an, 5 
urte. zorionak, 
txapeldun! Ondo 
pasatu eguna eta segi 
horrela! muxu 
handi-handi bat, 
familia osoaren 
partetik!

BErgArA
nora gonzalez 
moreno
ekainaren 18an, 2 
urte. zorionak, 
printzesa! Oso ondo 
pasatu zure egunean! 
txokolatezko muxu 
erraldoi bat, etxeko 
guztien partetik!

ArrAsAtE
lina el ajbari ouchen
ekainaren 16an, 4 
urte. zorionak, lina!
Ondo-ondo pasatu 
zure egunean!

EskoriAtzA
unai arana romero
ekainaren 16an, 8 
urte. zorionak, 
txapeldun! zure 
urtebetetze eguna 
heldu da! primeran 
ospatu lagunekin eta 
familiakoekin! 
asko-asko maite 
zaitugu! beñat, aitatxo 
eta amatxo.

ArrAsAtE
luken Horrillo tierno
ekainaren 15ean, 3 
urte. zorionak, luken! 
patxo handi bat, 
etxeko guztion 
partetik.

BErgArA
lur mujika Catalan
ekainaren 19an, 4 
urte. maialenen eta 
familia osoaren 
partetik, zorionak, 
txapeldun!

BErgArA
unai sotil domenech
ekainaren 19an, 5 
urte. zorionak, maitte! 
muxu handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
aratzen eta sararen 
partetik.

EskoriAtzA
unax aramendi 
altuna
ekainaren 21an, 6 
urte. zorionak, bihotza! 
egun politxa pasatu 
deizula etxekoekin eta 
laguntxoekin eta muxu 
erraldoi bat. asko 
maite zaittugu!

BErgArA
sara mendia 
beldarrain
ekainaren 21ean, 4 
urte. zorionak, sara! 
egun zoragarria 
pasatu, familia 
osoaren eta, bereziki, 
aneren partetik. muxu 
handi bat.

BErgArA
ekaitz elkoro urzelai
ekainaren 19an, 5 
urte. zorionak, laztana! 
muxu handi-handixak 
eta belarritik bost 
tirakada goxo, etxeko 
danon partetik. asko 
maitte zaittugu. 
Hakuna matata!

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.
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EgUBakoitza 16
elGeta herri eskolako ikasturte 
amaierako ikuskizuna
sarrera doan.
Espaloian, 15:00etan.

berGara Gimnasia 
erritmikokoen erakustaldia
ikasturte bukaerako ikuskizuna.
Labegaraietan, 16:00etan.

arraSate pintura ikastaroko 
ikasleen erakusketa
egun bakarrekoa.
Seber Altuben, 17:00etan.

berGara ludoteken topaketa
umeendako ekintza.
Oxirondon, 17:00etan.

oñati eleanitz proiektua
txantxiku ikastolaren 50. 
urteurreneko ekitaldia. 
Kultura etxean, 18:30ean. 

berGara Gimnasia 
erritmikokoen erakustaldia
ikasturte bukaerako ikuskizuna.
Labegaraietan, 16:00etan. 

elGeta beheko kaleko jaiak
17:30ean bizikleta martxa, 
18:00etan sokamuturra eta 
buruhandiak, 18:30ean disko festa, 
21:00etan afaria, 22:30ean 
karaokea eta 23:00etan erromeria. 
Torrealdeako plazan. 

arraSate arrasate 
Musikalekoen kontzertua
ikasturte bukaerako emanaldia.
Amaia antzokian, 18:30ean.

oñati 'pinotxo hariekin lotu 
gabe'
ganbara faktoriaren azken lana.
Kiroldegian, 18:30ean. 

aretXabaleta 'Show berria 
prestatzen' ikuskizuna
Korri eta xalto pailazoekin.
Gipuzkoa plaza, 19:00etan.

berGara 'Musikoterapia, 
zertarako?' hitzaldia
betagarri taldeko gitarrista eta 
musika eskolako musikoterapeuta 
aitor arregi izango da hizlaria.
Irizarren, 19:00etan.

oñati iker Martinez de 
zuazoren kontzertua
Itzalen mundua aurkeztuko du.
Ona tabernan, 19:30ean. 

oñati Maider zabalegi
Oiartzungo musikariak Zuei diskoa 
aurkeztuko du. sarrerak, zortzi euro.
Gaztelekuan, 22:30ean.

eSkoriatza rosa Sanchez, 
Costa ricako bakarlaria
aste zapatistaren barruan.
Inkernu tabernan, 22:30ean.

zapatUa 17
oñati dantzariak kalean
corpus jaiak.
Kalerik kale, 09:00etan.

berGara 1949an jaiotakoak
egun osoko ospakizuna.
Bergaran, 10:00etan.

eSkoriatza Jai zapatista
12:00etan artisau azoka eta 
14:30ean herri bazkaria janari 
mexikarrarekin.
Fernando Eskoriatza plazan, 
10:00etan. 

berGara leire Martinen aldeko 
jaialdia
egun osoko egitaraua. informazio 
osoa bergarako orrietan.
Bergarako hainbat gunetan. 

oñati 'pinotxo hariekin lotu 
gabe'
ganbara faktoriaren azken lana.
Kiroldegian, 11:30ean eta 
18:30ean.

oñati fan hemendik eguna
azoka, poteoa, bazkaria, 
kontzertuak eta manifestazioa. 
informazio osoa Oñatiko orrietan.
Herriko hainbat gunetan, 
11:30ean.

antzuola uzarragako igoera
peña aiastuiren eskutik.
Herriko plazan, 12:00etan. 

berGara otaba jaiak elosuan
gaurtik astelehenera. informazio 
osoa bergarako orrietan.
Elosun, 12:00etan.

arraSate arrasate Musikaleko 
musika banda
sanjuanetako kontzertua.
Monterronen, 13:00etan. 

araMaio 'bertsotruk'
aramaioko, Orioko eta goierriko 
bertso eskolak.
Kultura etxean, 19:00etan.

arraSate domekako festarako 
prestaketak
gazteendako ekintza.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

aretXabaleta Mendi ibilaldia 
eta ur jolasak
gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 16:30ean.

eSkoriatza Sanpedroetarako 
kamisetak egiten
gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

arraSate umeen danborrada
sanjuanetako ekintza.
Biteri plazan, 19:00etan.

arraSate elai abesbatza
sanjuanetako ekintza.
Parrokian, 20:30ean.

oñati Musika bandaren kalejira
corpus jaiak.
Kalerik kale, 20:00etan. 

doMEka 18
berGara pol-poleko gazteen 
irteera 
irutontorreta, udalatx, tellamendi, 
anboto eta urkiola lotuko dituzte, 
mendirik mendi, 33 kilometroko 
buelta eginez. 
Autobus geltokian, 07:00etan. 

eSkoriatza 'txikirri-txikirri'
Hamaikagarren urtez, hildako 
mendizale eskoriatzarren omenez 
egingo da mendi irteera.
Fernando Eskoriatza plazan, 
07:30ean. 

elGeta Mendi irteera
leaburu-erroizpe-leaburu egingo 
dute Kantsatzeke taldekoek.
Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

aGenda

bikote bat. neska zuria eta 
mutila beltza. neskaren 
gurasoen etxera doaz, haiek 
mutila ezagutu dezaten. 
Filmaren hasierako eszenak –
mutil beltz baten bahiketa– 
harretan jartzen gaitu. 
sumatzen dugu bisitaldia 
dirudiena baino arriskutsuagoa  
izango dela. gurasoen etxean 
gauzak nahiko bitxiak dira. 
Haiek arrunt itxura eman nahi 
duten arren, ikusten joango 
gara normaltasun horren 
azpitik arrazismoarekin 
lotutako portaerak eta 
pentsaerak dituztela. Déjame 
salir pelikularen egiturak 
polanskiren La semilla del 
diablo-rekin zerikusia du, baina 
ez du haren doitasuna eta giro 
kaltegarria. Kaluuyaren 
istorioan dena argiago dago. 

agian, hobeto egongo zen 
anbiguotasunarekin jokatzea: 
protagonistaren susmoak 
funtsezkoak dira ala berak 
dituen ideiengatik eta 
irudimenagatik sortuta daude? 
Horrela, ikusleak zalantzaz 
beteriko jokoan parte hartuko 
zukeen. baina, filmean, garbi 
dago dena egia dela. eta, 
denbora dezente, agian 
gehiegi, ematen du gurasoekin, 
lagun taldearekin eta etxean 
gertatzen dena azaltzen. 
zuzendariak suspensearekin 
eta komediarekin jokatzen du, 
baita zonbien istorioekin, 
azken partean, ia gorena 
jotzeko. Filma originala da eta 
mezu zirikatzailea du: 
gizartearen normaltasun 
itxuraren azpitik oraindik ideia 
arrazistek irauten dute. 

eibar

cOliseO

los vigilantes de 
la playa
zapatua eta 
domeka: 17:00.
Goodbye berlin
zapatua; 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.
la promesa
zapatua; 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.
antzOKia

Capitan 
calzoncillos
zapatua eta 
domeka: 17:00.
los vigilantes de 
la playa
zapatua: 17:00, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

GaSteiz
bOulevard

Señor, dame 
paciencia
egubakoitza eta 
zapatua: 23:40.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:15, 
18:20, 19:20, 
20:30, 21:30, 
22:40.
los vigilantes de 
la playa
egubakoitza eta 
zapatua: 00:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
19:15, 21:15.

la momia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
22:45.
egubakoitzetik 
domekara: 17:15, 
19:30, 21:45, 
00:00.
la momia 3d
egubakoitzetik 
domekara: 22:15.
astelehenetik 
eguenera: 21:45.
Capitan 
calzoncillos
egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 17:00, 
19:00.
zapatua: 17:00, 
19:00, 21:00.
Capitan 
calzoncillos 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00.
piratas del 
Caribe
egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:35, 19:50, 
21:10, 22:25.
dejame salir
egubakoitza eta 
zapatua: 00:10.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:40, 
19:50, 22:00.
un policia en 
apuros
egubakoitzetik 
eguenera: 17:50, 
20:10.
z, la ciudad 
perdida
egubakoitza eta 

zapatua: 00:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 21:00.
el bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45.
alien
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.
los pitufos
egubakoitzetik 
eguenera: 15:50.
Guardianes de la 
galaxia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:20.

FlOrida

Capitan 
calzoncillos
egubakoitza, 
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 16:45. 
19:30.
domeka: 12:00.

Señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:35, 
20:30, 22:30.

Michelangelo
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.

la momia
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

la bella y la bestia
zapatua eta domeka: 
12:00.

ovejas y lobos 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
12:00.

los vigilantes de 
la playa
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

norma, el hombre 
que lo conseguia 
todo
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

el bebe jefazo
zapatua eta domeka: 
12:00.

nur y el templo 
del dragon 
(euskaraz)
domeka: 12:00.

paris puede 
esperar
egubakoitzetik 
eguenera: 18:35, 
20:30, 22:30.

piratas del Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
22:30.

dos colegas al 
rescate
domeka: 12:00.

testigo
egubakoitzetik 
eguaztenera: 16:45, 
20:45.

el sueño de 
Grabielle
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30.

ignacio de loyola
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

zinEMA

KritiKa

déjame salir  
zuz.: Jordan peele. Herr.: aeb (2017). aktoreak: daniel Kaluuya, 
allison Williams, catherine Keener. 

itxuraren azpitik
antonio zabala
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oñati Mendi irteera
aloña mendik antolatutako irteera. 
Postetxean, 08:00etan.

oñati Corpus eguneko bisita 
gidatu berezia
besteak beste, san migel eta 
apostoluak nola janzten diren 
ikusteko aukera. aurrez izena eman 
behar da 943-78 34 53 telefonoan. 
leku mugatuak daude. sarrerak, 
lau euro.
Turismo bulegoan, 09:45ean. 

berGara eskolarteko triatloia
antxintxika triatloi taldearen eskutik, 
164 neska-mutiko korrikan, 
igeriketan eta bizikletan.
Agorrosin kirol gunean, 10:00etan.

antzuola txistularien kalejira 
Kalerik kale ibiliko dira.
Aipatutako lekuan, 10:00etan. 

elGeta 'Chill banana' 
mondragon unibertsitateko leinn 
graduko ikasle talde baten eskutik, 
uda giroari ongietorria egiteko 
ekintza. 
Mendizaleen plazan, 10:00etan.

arraSate haur dantzarien 
eguna
dantza erakustaldiak (11:30) 
herriko kaleetan eta azken agurra 
Herriko plazan (17:15).
Aipatutako lekuetan eta orduetan.
 
berGara beart eguna
bergarako artisten elkartea kalera 
irtengo da. 
San Martin plazan, 12:00etan.

oñati Corpus prozesioa
Kalerik kale ibiliko dira santuak, 
apostoluak eta san migel. 
Parrokiatik, 12:00etan. 

leintz GatzaGa 
oihal-akrobaziak
erakustaldia egingo dute.
Dorleta elizaren aurrean, 
12:30ean.

arraSate azken festa
gazteendako ekintzak.
Erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

eSkoriatza Sanpedroetarako 
kamisetak egiten
gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

aretXabaleta pelikula
gazteendako ekintza.
Gaztelekuan, 17:30ean.

oñati oñatzen dantzaldia
corpus jaiak.
Foruen plazan, 18:15ean.   

astELEHEna 19
oñati 'el sexo a partir de los 
60' hitzaldia
Juan Jose sagarzazu medikuaren 
berbaldia.
Santa Anan, 17:30ean.

antzuola Musika eskolako 
ikasleen kontzertua
bergarako musika eskolakoak.
Torresoroan, 18:30ean. 

MartitzEna 20
oñati aloña abesbatzaren eta 
musika eskolakoen emanaldia
pake lekuko astearen baitan.
Santa Ana antzokian, 18:00etan. 

aretXabaleta Musika 
eskolakoen jaialdia
ikasturte bukaerako jaialdia.
Herriko Plazan, 18:00etan.

EgUaztEna 21
elGeta erretiratuen irteera
baztanera joango dira. 
Mendizaleen plazan, 08:00etan.

oñati erretiratuen ibilaldia
paseoaren ostean, hamarretakoa 
eta dantzaldia egingo dituzte, pake 
lekuren astearen baitan. 
Pake Lekun, 09:30ean. 

antzuola film emanaldia 
Mi pequeña Miss Shunsine emango 
dute erretiratuendako. 
Landatxopen, 18:00etan. 

aretXabaleta loramendiren 
batzar orokorra
2016ko errepasoa eta 2017rako 
egitarauaren aurkezpena egingo 
dute, besteak beste.
Udaletxe zaharrean, 18:30ean. 

aretXabaleta haurrentzako 
dantzaldia
Dantza kasting delako emanaldia 
egingo dute.
Mitarte kalean, 19:00etan. 

EgUEna 22
oñati txalokako eta bertakotze 
programako azken jaia
ikasturte bukaerako azken festa 
egingo dute. 
Foruen plazan, 16:30ean. 

oñati bingo berezia
pake lekuren astearen baitan. Opari 
eta sari bereziak egongo dira.
Pake Lekun, 17:00etan. 

eSkoriatza erretiratuen 
merienda
Olazarreko bazkideendako.
Gernika plazan, 17:00etan. 

eSkoriatza Musika eskolakoak
beheko errotako ikasleek ikasturte 
bukaerako kontzertua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan. 

aretXabaleta konbo taldeen 
emanaldia
leizarra musika eskolakoak.
Santa Rita lorategian, 18:00etan. 

aretXabaleta 'Sanjuanak 
lehen eta orain' hitzaldia
Juan manuel etxebarriarekin.
Udaletxean, 18:30ean. 

eSkoriatza Gimnasia erritmiko 
erakustaldia
ikasturte bukaerako ekitaldia izango 
da. askotariko koreografiak 
erakutsiko dituzte.
Gorosarri plazan, 19:00etan. 

antzuola triki-panderoko 
ikasleen entzunaldia
secundino esnaola musika eskolako 
ikasleen entzunaldia, ikasturtea 
bukatzeko. 
Torresoroan, 19:00etan. 

EL BListEr

berGara el desvan del Macho eta norman taldeak
Funeral económico diskoa aurkeztuko du el desvan del macho taldeak. eta 
eibarko norman taldeak Dorleak lana erakutsiko du. sarrerak, bost euro.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.
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Jokin bereziartua BErgArA
Bergarako parrokiako koruak 
Vatikanoko San Pedro basilikan 
abestuko du uztailaren 6ko me-
zan. Lehen aldia da Bergarako 
koru batek Vatikanoan abestu-
ko duena eta hori posible egi-
tearen errudun nagusia Pablo 
Colino elizgizon eta musikari 
ezaguna izan da. "Musikari mo-
duan sekulako izena eta ibilbi-

dea dauka. Orkestra eta abes-
batza handiak zuzendu izan ditu. 
Baita Placido Domingo bera ere, 
adibidez", dio koruko kide Pedro 
Garitanok. Colinok lotura bere-
zia dauka Bergararekin, gaztetan 
bertan bizi izan zen eta. 

Eta lotura horretatik dator 
parrokiako koruaren Vatikano-
ko kontzertua. "Duela bi urte, 
Gabonak zirela-eta, deitu egin 

nion. Asko poztu zen nire deia 
jasotzeaz, eta orduan hasi nin-
tzaion esaten Bergaran koru 
berri bat sortu genuela eta se-
kulako ilusioa egingo zigula 
Vatikanoan abesteak. Colinoren 
erantzuna izan zen ilusioa berea 
zela", gogoratu du Garitanok. 
Dei hori nahikoa izan zen, Co-
linok Vatikanoko ateen giltza 
dauka eta: "San Pedro basilika 

gainean bizi zela esan zidan eta 
ondoko apartamentuan aita san-
tua egon ohi dela. Noiz joan gura 
genuen galdetu zidan". 

vatikanoan eta erroman 
Uztailaren 4an irtengo dira Ber-
garatik eta Colinok uztailaren 
6an San Pedro basilikan eman-
go duen mezan (12:00) abestuko 
dute. Entseguekin badabiltza; 
gaur bertan elkartuko dira San-
ta Marina elizan, 17:30ean. Va-
tikanoko kontzertuko egitarau-
rako bost abesti aukeratu dituz-
te, latinez abestutako zati txiki 
bat tartean, Vatikanoan mezak 
latinez ematen direlako. "Colinok 
berak Agur Jesusen Ama abes-
teko eskatu zigun, kantu horrek 
Euskal Herriko oroitzapen ede-
rrak ekartzen dizkiolako". Bada, 
kontzertuko azken abestia izan-
go da Agur Jesusen Ama.  

Erromarako bidaia aprobetxa-
tuta, beste kontzertu bat ere lotu 
dute: hango katedralik handie-
nean abestuko dute, Santa Ma-
ria Nagusiaren katedralean; 
uztailaren 5ean, 18:00etan.

kontzertuak eman eta buelta
Duela lau urte inguru sortu zu-
ten parrokiako korua: "Egon zen 
korua Santa Marinan, beste bat 
San Pedron... Baina abesbatza 
horiek galduta zeuden". Vatika-
noko eta Erromako kontzertu 
berezietan 42 lagunek abestuko 
dute; han egongo dira Rosa Nar-
baiza zuzendaria eta Aitor Olea 
organo-jolea. Uztailaren 4an ir-
tengo dira eta, bi kontzertu es-
kaini ostean, uztailaren 7an 
bueltatuko dira: "Ilusio handia-
rekin joango gara, ziur nago 
esperientzia ahaztezina izango 
dela. Ea Erromako beroa nola 
daramagun...".  

Korua, Bergarako San Pedro elizan. Argazki txikian, Vatikanoa. imanOl sOrianO / el club de rOma

bergarako San pedrotik 
Vatikanoko San pedrora
Bergarako parrokiako koruak Vatikanoko san Pedro basilikan abestuko du uztailaren 
6ko mezan, eta Erromarako irteera aprobetxatuko dute hango katedralik handienean 
ere abesteko: "ilusio handiarekin joango gara, esperientzia ahaztezina izango da"

BUkAtzEko

Benetako ipuina

Behin batean, EAEko hizkuntza 
arduradunak esan zuen 
euskararen biziberritze 
prozesuan beharrezkoa zela 
erakunde publikoen eta gizarte 
eragileen arteko lankidetza, 
horrekin egingo zela jauzi 
handi bat aurrera. Eta adibide 
argia emate aldera, 
gobernuaren izenean eta gizarte 
mugimendu euskaltzaleko 
arduradunarekin batera, 
proposamen zehatz bat 
aurkeztu zuen, lankidetzan 
garatutakoa eta irekia 
erakunde publikoei eta 
eragileei.

Nafarroako hizkuntza 
arduradunak azaldu zuen 
lurraldean lehen aldiz egin 
dutela plan estrategiko bat 
euskararentzat; bikoiztu egin 
dutela euskararen aurrekontua; 
eta, udalek hala eskatuta, 
milaka herritar asko ihesi 
doazela zona ez erdaldunetik 
zona mistora. Baita nafar 
arartekoak arrazoia eman diela, 
ihes horrekin eskubide eta 
berme gehiago lortzen 
dituztelako.

Iparraldeko hizkuntza 
arduradunak azaldu zuen lehen 
aldiz egitura administratiboa 
dutela, hizkuntza politikan 
eskumenduna, eta azken 
urteotako neurriekin dagoeneko 
lortu dutela hiztun galera 
etengabeari galga jartzea. 
Azkenik, hirurek batera iragarri 
zuten lankidetza hitzarmen bat 
sinatzekotan direla.

Ipuin hau benetan gertatu da 
asteon, Bilbon. 

AzkEn BErBA

MikEL irizar

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


