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zibersegurtasun zentro aurreratua 
izango du Gipuzkoak; zer izango da? 
estatu mailan, zibersegurtasunaren 
alorrean, punta-puntako enpresak ditu 
Gipuzkoak. Gainera, lurraldeko industria 
digitalizazioaren aldeko apustu sendoa 
egiten ari da eta, hori gutxi balitz, 
makina-erremintaren sektoreak garrantzi 
berezi du gure lurraldean –gainontzeko 
industrietarako makinak egiten dituen 
sektorea–. Gipuzkoak, beraz, baldintza ezin 
hobeak eskaintzen ditu halako zentro bat 
sortzeko. eragile ezberdinen arteko 
kolaborazio gune gisa sortu nahi genuke 
zibersegurtasunaren zentroa, non enpresa 
txiki eta ertainei lagunduko zaien 
zibersegurtasuna garatzen bere sistemetan 
eta gai honi lotutako berrikuntza, talentua 
eta sentsibilizazioa landuko den.
foru aldundiak lehentasunen artean 
du proiektua; zergatik? 
Legealdi hasieran, lurraldeko enpresekin eta 
ekonomiaren alorreko eragileekin 
hartu-emanetan hasi ginenean, berehala 
ikusi genuen beharrezko egitasmoa zela 
honako hau. Gure industria eraldatzen ari 
da, fabrikazio eta kudeaketa sistemen zein 

produktuen digitalizazioan sakontzen ari da 
azken urteotan, eta horrek 
zibersegurtasunaren desafioei aurre egin 
beharra dakar. makinak elkarren artean eta 
sarera konektatuta egoteak kanpoko 
erasoen aurrean zaurgarriago, ahulago 
bihurtzen zaitu. Horregatik da beharrezkoa 
babes-sistemak zabaldu eta garatzea. 
Desafio horri aurre egiteko zailtasun gehien 
izan dezaketen enpresek, tamaina txiki eta 
ertainekoek, alegia, desafio horri aurre egin 
diezaioten, baliabideak eta laguntza 
bideratu nahi ditugu zentroaren bitartez.
Gipuzkoan garatuko den proiektu 
horrek zeini eskainiko dio zerbitzua, 
industriari bakarrik? 
esandako arrazoiengatik, hasiera-hasieratik 
industriara bideratutako zibersegurtasun 
zentro batean jarri dugu jomuga. ez bakarrik 
digitalizazioak arriskuak dakartzalako eta 
horiei aurre egin behar zaielako, baizik eta 
gure industria ehunari aukera berriak ekar 
diezazkiokeelako ere bai. Horregatik, 
zentroak zertifikaziora bideratutako gune 
bat izango du. Gure enpresek beren 
produktu eta zerbitzuei zibersegurtasun 
zigilu moduko bat erantsi badiezaiekete, 

beren lanari balio erantsi garrantzitsu bat 
ematen ariko dira. Hor ere lagundu nahi 
genieke enpresei. Zibersegurtasunaren gaia 
lehiakortasun faktore izango da 
etorkizuneko industrian.
4.0 industriaren eta digitalizazioaren 
barruan kokatzen da? 
esan bezala, digitalizazioak eta 4.0 
industriak berekin dakar zibereraso 
arriskua. Gure helburua da enpresei 
laguntzea eraso horiei aurre egiten eta, 
gainera, beren produktu eta zerbitzuei balio 
erantsi bat ematen alor honetan. 4.0 
industriaren olatua dagoeneko hemen da, 
eta eraldatzen horretara egokitzen jakin 
behar dugu. industria baita gure lurraldeko 
ekonomiaren eta lanpostuen iturburu 
nagusia; gure ongizatean eta gizarte 
politiketan zuzeneko eragina du industriaren 
egoerak. Horregatik, 4.0 industriaren 
kontzeptuak bereganatu eta lehiakortasun 

faktore horietan sakontzea oinarrizkoa da 
gure enpresen etorkizunerako.
Gipuzkoakoa zelan uztartuko da 
euskadiko zibersegurtasun 
zentroarekin? 
Bi proiektuak uztargarriak izan daitezke. 
euskadiko Zibersegurtasun Zentroak, 
bereziki, azpiegitura publikoetan jartzen du 
azpimarra. Gipuzkoak planteatzen duenak 
industriarako zerbitzu espezializatuak 
eskaini nahi ditu eta, hein horretan, proiektu 
osagarriak izan daitezen lan egingo dugu.

"zibersegurtasuna garatzen lagunduko zaie enpresei"
ainhoa aizpuru sustapEn Ekonomikorako Diputatua

"babes sistemak zabaldu eta 
garatzea beharrezkoa da"

gipuzkoako Foru aldundiaren laguntzarekin

informazio 
gehiagorako, 
eskaneatu Qr kode 
hau poltsikoko 
telefonoarekin.

ubane Madera DEbagoiEna
Aurtengo Lanbai azokak ezus-
teko datua eta irudia utzi zituen 
atzo, eguena: bertaratu ziren 
enpresa askotako mahaiak hu-
tsik egon ziren azokak iraun 
zuen tarte batzuetan. Parte-har-
tze datua ere esanguratsua da: 
175 pertsona izan ziren elkarriz-
ketak egiten edo curriculumak 
lagatzen –lehen edizioan, 800–. 
Orokorrean, nabarmen gutxiago 
gerturatu dira, bada. 

Horren azalpena zein izan dai-
tekeen azaldu du ekimenaren 

antolatzaileetako bat den Mon-
dragon Unibertsitateko Susana 
Azpilikueta komunikazio ardu-
radunak: "Horrelako lekuetara 
gero eta jende gutxiago dator; 
zorionez, orain, enpresek langi-
leak behar dituzte eta badirudi 
gaindituta dagoela krisiak go-
gorren jo zueneko egoera (…). 
Horren adierazle da, kopuruaz 
gainera, aurtengo azokara ger-
turatu diren gehienak gazteak 
izan direla, lehen enplegurako 
salto hori ematera doazenak; 
nahiz eta etorri diren helduago 

direnak ere, lana aldatzeko go-
goz, edo momentuan lana behar 
dutenak. Hala ere, enpresa ba-
tzuek komentatu dutenez, arazo 
handiekin dabiltza talentua aur-
kitzeko; ez formazio altukoa, 
gainera, ezagutza berezirik behar 
ez den postuetarako ere jende 
faltan ibili dira; adibidez, bana-
keta enpresa batzuetan, haraki-
nak, arrandegirako jendea-eta 
bilatzen ari direnei ere kosta 
egiten zaie langileak aurkitzea. 
Bestalde, argi eta garbi ingenia-
ri eskari zabala dago, eta ez 

daude behar beste ingeniari 
dauden postuak bete ahal izate-
ko (…). Eta Lanbairen lehen 
edizioan, berriz, bikoteak ume 
txikiekin ere etorri ziren, egun-
doko ilarak sortu ziren… (…). 
Zorionez, badirudi hori gaindi-
tuta dagoela". 

unibertsitatetik kanpokoak
Kopuruan ez ezik, profilari dago-
kionez ere aldaketa antzeman 
dute: " Unibertsitateko eta kanpo-
ko jendea baloratuta, aurreko 

urteetan baino oreka handiagoa 
izan da aurten. Unibertsitateetatik 
etorri izan zaigu jendea baina 
akaso esan liteke unibertsitatekoa 
ez den jende kopurua altuagoa 
izan dela aurten", adierazi du Az-
pilikuetak. "Guri, adibidez, gerta-
tzen zaiguna da, Bixente Atxa 
errektoreak azokaren inaugura-
zioan komentatu duen moduan, 
Mondragon Unibertsitateko ikas-
leen %91 lanean daudela; ondorioz, 
Mondragon Unibertsitatetik kan-

ik4ren mahaia izan zen bisitari gehien jaso zuenetako bat. uBane maDera

"talentua" 
faltan igarri dute
lanbai V. Enplegu eta Formazio azokan 175 lagun izan ziren elkarrizketak egin edo 
curriculumak lagatzen atzo, eguena. kopurua asko jaitsi da, baina besteak beste, 
horietako biri azoka bukatu eta berehala, lanerako deitu zieten
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poko jende gehiago etorri da", 
esplikatu du hark.   

bukatu eta berehala, lanera 
Elkarrizketetarako hitzordu es-
kari gehien izan dituzten enpresak, 
berriz, izan dira: Eroski, Kirolbet, 
Manpower, CAF, AMPO, IK4 eta 
San Viator ikastola… "Horietan 
guztietan elkarrizketetarako hi-
tzordu guztiak bete egin dituzte". 
Beraz, zentzu horretan, azoka ondo 
joan dela adierazi dute. Fagor 
Arrasaten, adibidez, ingeniariak 
behar dituzte eta "curriculum 
asko" jaso dituztela azpimarratu 
dute, eta azokaren une askotan 
etengabe jardun dutela. 

Anekdotaren bat zein beste ere 
utzi ditu Lanbaik: "Bada Honda-
rribitik etorri denik ere; eta azo-
ka bukatu eta berehala bi lagun 
deitu dituzte lanean ahalik eta 
lasterren hasteko".

Lanbaik erakundeen babes 
handia du. Horren adierazle da, 
besteak beste, azokaren inaugu-
razioan izan zirela Lanbideko 
zuzendari Borja Belandia, Arra-
sateko alkate Maria Ubarretxena 
eta Mondragon Unibertsitateko 
Bixente Atxa errektorea eta Jon 
Altuna errektoreordea. 

u.M. DEbagoiEna
"Artileari gaur egun ez zaio ir-
teera komertzialik ematen; gure 
artilea oso lodia da eta lehengai 
moduan, alfonbrak-eta egiteko 
bakarrik erabili izan da. Baina 
artilea ezin da naturara bota, 
piloa kostatzen zaio-eta desager-
tzea. Erretzea asko kostatzen 
zaio, eta errefus moduan trata-
tzeak kostu handia dauka; eta 
errefusa izatea ere…". Debagoie-
neko Mankomunitateko Ingu-
rumen arduradun Lander Arre-
gik emandako arrazoi horien-
gatik guztiengatik erabaki du 

Debagoieneko Mankomunitateak 
eskualdeko artilea batzeko zer-
bitzua eskaintzea. 

Batu eta, hasiera batean, ar-
tile hori Mutrikuko gestore bati 
saltzea da asmoa. Eta etorkizu-
nera begira, berriz, GHKrekin 
–Gipuzkoako Hondakinen Ku-
deaketa– elkarlanean, "Gipuzkoan 
koordinatu nahiko genuke hau 
guztiau, artileari irteera komer-
tzial egokia eman ahal izateko", 
esplikatu du Arregik. Batu ere, 
kopuru esanguratsua batuko 
lukete Gipuzkoa osoan: 300-350 
tona artile. 

euria bada, data aldaketa 
Oraingoz, baina, eta Debagoie-
nari dagokionez, inguruko ar-
tilea ondo itxitako 50 litroko 
zakuetan sartuta, ondoko zuta-
bean azaltzen diren lekuetan eta 
egunetan utzi behar da –artilea 
bezperan aterata utzi behar da, 
lehor utzi ere–. Hori horrela, 
euria eginez gero, artilea batze-
ko egunak aldatu egingo dituz-
te: uztailaren 5ekoa uztailaren 
12ra eta uztailaren 6koa, berriz, 
uztailaren 13ra pasatuko dira. 

Bestalde, aurrez derrigorrez 
telefonoz deitu beharra badago 
zenbait lekutatik artilea batzen 
pasa daitezen: Aretxabaleta: 
Aozaratzako ekarpen gunean; 
Arrasaten, Garagartza auzoan, 
Elgetan eta Leintz Gatzagan.

Edozein abisu eman eta zalan-
tzak argitzeko, telefono honeta-
ra dei egin daiteke: 943 50 47 21. 

Artilea batuko du Debagoieneko 
Mankomunitateak uztailean
25-30 tona artile batzeko beharra izango dela aurreikusten 
dute, 10.000 ardi inguru daude-eta Debagoienean

amaia txintxurreta DEbagoiEna
Nire identitatea ez dago hanka 
tartean! Transfobiarik ez! leloa-
rekin, eguaztenean, ekainaren 
28an, 19:30ean abiatuko da, Ber-
garako San Martin plazatik, De-
bagoieneko Koordinadora 
TransMarikaBolloFeministak 
deitutako manifestazioa, LGTBI+ 
Harrotasun Egunaren harira. 
"Transexualak diren pertsonak 
gizakia gizaki denetik existitu 
arren, hau da, transexualitatea 
kontu natural eta erreala izan 
arren, oraindik ezikusiarena egin 
nahi duten begi eta pentsamolde 

asko dago, baita herria ganoraz 
hezteko edota informatzeko as-
morik ez duten erakunde zein 
norbanakoak"; berba horiekin, 
transexualitatearen eta transge-
neroaren aldeko eta transfobiaren 
aurkako borrokari eman nahi 
diote garrantzi berezia aurten 
ekimenaren antolatzaileek.

"hezkuntza duina" 
Transfobiaren adibidetzat jarri 
dut Hazte Oir elkartearen auto-
busa: "Pertsona transexualak eta 
maite gaituzten pertsonak irain-
du nahian, ez dira ohartu bizi 

osoan, idazteko gaitasuna dugu-
netik, testuliburuetan azaltzen 
diguten gezur berbera hedatzen 
ari zirela, ezer berririk esan gabe", 
adierazi zuen Ixotz Louyestek 
koordinadoraren izenean. Modu 
horretan, hezkuntza sistemak eta 

testuliburuek gizonezkoek zaki-
la eta emakumezkoek alua dute-
la zabaltzen jarraitzen dutela 
salatu zuten, eta, "gizartearentzat 
hezkuntza duina" aldarrikatzeko, 
manifestaziorako gonbita egin 
zieten debagoiendarrei. 

Transfobiaren aurkako borroka 
nabarmendu nahi dute aurten
lgtbi+ Harrotasun Egunaren harira, manifestazioa 
deitu dute ekainaren 28rako, bergaran 

uztailak 5 
bergara
• Ugarrixa, granja parean.
• Muinondo, trenbide 

ondoan.
• S. Juan auzoko eliza 

aurreko plazan.
• Olako minigunean.
• Labegaraieta, eliza 

ondoan.
• Osintxu (Bergara aldera).

oñati
• Zanartu, Zuazola 

inguruan.
• Murgialdai, Asentsio 

ermitan.
• Olabarrieta, bus geltokia.
• Musika Eskola, gaineko 

aldea. 
• Araotzeko minigunean.
• Urrintxoko minigunean.

uztailak 6 
antzuola
• Ekarpen gune ondoan.

arrasate
• Udala auzoan.
• Bedoña auzoan.

aretxabaleta
• Lausita, Izurieta 

bidegurutzetik 100 m-ra.
• Bañuetxe, Mendiolako 

bide parean.
• Oroko bidegurutzean.

eskoriatza
• Zarimutzeko bidegurutzean.
• Apotzagako minigunean.
• Maringo minigunean.

biltze egunak 
eta lekuak

TransMarikaBolloFeminista koordinadorako kideak, prentsaurrekoan. a. t.

Oraingo astean eta joan dene-
koan, basurdeak sartu dira Ber-
garako San Martzialen, eta zelaian 
kalteak eragin dituzte. Kontuan 
izanda uztailaren 2an dela San 
Martzial eguna eta herritar as-
kok lekuak hartzen dituztela 
bazkaritarako, Bergarako Udalak 
gertakariaren berri eman nahi 
izan du, inork ezustekorik har 
ez dezan. Esan du gunea txukun-
tzen ahaleginduko dela.

Basurdeek san 
Martzialgo zelaia 
hankaz gora jarri dute

San Martzialen egoera. BErgArAkO UdALA
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Gernikan lurperatutako 
gudari haiei aitortza
Joan den zapatuan, gernikako hilerriko hobi komun batean lurperatutako 82 gudariei 
omenaldia egin zieten, 36ko gerran eroritakoei. Eta Eusko Jaurlaritzak erositako 
lurretan lurperatu zituzten arren, frankismo garaian gorpuok bertatik ateratzeko 
agindua eman zuen orduko alkateak. kanposantuko Fermin lejarraga langileak ez 
zuen agindua bete, eta hilerriko lurretan hobi komun batean sartu zituen.

edurne eta arantza iturbe ahizpa arrasatearrak martin iturberen 
ilobak dira. eurek diotenez, etxean ez zuten gerra kontuez askorik 
berba egiten, baina, osabaren gorpua agertu izanaren harira, 
liburuetan begiratzeko eta batarekin eta bestearekin egoteko lan 
egin dute egunotan, istorio horri buruz gehiago jakin guran. Osaba 
asturiasen jausi zela jakinik, Areces. Memoria de una búsqueda 
liburuan edota Octubre taldearen Arrasate. Una generación 
cortada liburuek gehiago jakiteko aukera eman diete.
zer zenekiten osaba Martin iturberi buruz? 
e.i.: Osaba Martini gertatutakoagatik pentsa ze mina izango zuen 
gure aitak, ez zuen ia ezer kontatzen, ezin zen horretaz hitz egin. 
Gerora jakin izan dugu, adibidez, amaiur batailoiko gudaria zela 
osaba. Frankismoa duela 40 urte bukatu bazen, zer gertatu da 
urteotan, ez dugula orain arte ezer jakin izan? Gainera, guri orain 
nork eskatu behar digu barkamena? Barkamena, edo eskerrak. 
izan ere, gudari eta miliziano haiek guztiek euskal Herri libre eta 
demokrata baten alde egin zuten borroka, eta begira gaur egun 
nola jarraitzen dugun. 40 urteotan izan duguna al da demokrazia?
A.i.: aramaion badugu lehengusina bat osaba martin ezagutu 
zuena. Hark gogoratzen du nola gerra garaian euren etxera joan 
ziren "oporraldi" baten bezala martin eta rufo, beste osaba. 
itxuraz, kanoikadak entzuten ziren inguruan, baina aramaion 
sekulako bakea zegoen. 
bazenekiten haren gorpua non zegoen?
A.i.: nik entzun izan dut Gernikan lurperatuta zegoela, baina 
gainontzeko anai-arrebek ez zuten horren berririk. asturiasen erori 
zela jakinda, gorpua bertan egongo zela uste zuten. Jakin ahal izan 
dugunez, orain jarri dutenaren aurretik ere bazen beste plaka bat 
gernikako hilerrian, Sabin garitagoitia soraluzetarraren izenarekin. 
Haren amak bazekien semea han zegoela, Lejarraga ehorzleak 
esanda; urtero loreak eramaten zituzten domu Santu egunez. 
Familia horri esker jakin ahal izan dute hobia bertan zegoela. 
asturiasko areces herrian jausi zen osaba, beste gudari 
eta miliziano euskaldun asko bezala.
A.i.: Areces hogei biztanleko herria zen, eta han gelditu ziren 
hildakoetako asko. Hortaz, hango herritarrei tokatu izan zitzaien 
han jausitako gudari guztien gorputzak lurperatzea. Pentsa, lur zati 
hari El pradón de los vascos esaten zioten (Euskaldunen zelaia). 
Bertako herritar batek jakinarazi zuen non zeuden gorpuok. 
omenaldia bera nola joan zen? 
e.i.: Ondo egon zen, uste dut garrantzitsua dela memoria 
historikoa lantzea eta hemen gertatutakoak ez ahaztea.
A.i.: Daukagun pena da aitak eta osabak hau bizi ez izana. izan 
ere, beranduegi datoz aurkikuntza eta aitortza hauek. 40 urte 
luzez itxaron behar izan dugu. 

"garrantzitsua da memoria 
historikoa lantzea"
edurne iturbe eta arantza iturbe martin iturbErEn ilobak

m.t.
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iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
proFesional liberalak
abokatuak 
bernardino maiztegi 
bErgara / irizar 5
tel.: 943 76 10 81

begoña lasagabaster
arrasatE / iturriotz 15, 1 a
tel.: 943 79 98 86 
Faxa: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

raFael aranburu
bErgara / irizar 5
tel.: 943 76 10 81

atxen mungia /  
naiara mendibil (zenbaki)
arEtxabalEta / basabe industrialdea F-0-10
tel.: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.eus

aholkularitzak 
andra mari aholkularitza
arEtxabalEta / andra mari auzunea 3
tel./Faxa: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aholkulariak
arrasatE / otalora lizentziaduna 4
tel.: 943 71 25 49
Faxa: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

garrailan
bErgara / matxiategi 36
tel.: 943 76 90 83

zenbaki aholkulariak
arEtxabalEta / basabe industrialdea F-0-10
tel.: 943 71 21 12
www.zenbaki.eus
zenbaki@zenbaki.eus

arkitektoak 
biark arkitektoak
arrasatE / usaetxe plaza 1, behea
tel.: 943 79 80 33
www.biark.net

etxe administrazioak 
uribesalgo administrazioak
arrasatE / pablo uranga 3, behea
tel.: 943 79 51 25
Faxa: 943 71 19 85
uribesalgo@uribesalgo.es

miren uribetxebarria eskoriatzarra modesto uribetxebarriaren iloba 
da. amaiur batailoiko gudaria zen osaba, eta haren gorpua 
Gernikako hilerriko hobi komunean dago.
zer moduz joan zen zapatuan Gernikako ekitaldia? 
Oso ondo, oroitzapen politarekin geratuko naiz. Une hunkigarriak 
ere izan ziren, familiarteko batzuek testigantzak irakurri 
zituztenean, adibidez. eskerrak eman nahi dizkiet bilaketa lan 
horretan eta memoria historikoa lantzen aritu izan diren elkarteei.
aurrez bazenekiten osaba Gernikan zegoela? 
Duela bizpahiru urte jakin genuen, kontu honen harira gurekin 

kontaktuan jarri zirenean; 
lehenago ez genekien. nire 
aitak esaten zuen Santoñan hil 
zela, baina berak ez zuen 
jakingo Gernikan lurperatuta 
zegoenik, bestela esango zuen. 
2009an hil zen gure aita, eta 
hori da gure pena, berak ezin 
jakin izatea anaia non zegoen.
lurperatzaileari esker daude 
gorpuok Gernikako hilerrian.

Bai. Itxuraz, orduan eratutako Eusko Jaurlaritzak gernikan 
hilobiratu zituen gudariak, nor bere hilobian. Gerra ostean, baina, 
gorputzok hilerritik kanpo ateratzeko agindua eman zuen alkateak. 
Baina hilerriko langile Fermin Lejarragak hobi komun batean 
lurperatu eta guztien izen-abizenekin zerrenda bat egin zuen. 
Harrapatu izan balute, hil egingo zuten, ziur. Beste batzuek ez dute 
halako zorterik izan, eta, nahiz eta bila aritu, ez dute lortu haien 
desagertutako familiartekoak non dauden jakiterik. eta Gernikan 
lurperatutako hainbaten familiartekoak topatzerik ere ez dute izan, 
itxuraz.
zuen etxean berbarik egiten zen gerrako kontuez?
Oso gutxi. Azken urteetan, agian, gehixeago, baina, gehienbat, 
gose kontuei buruz-eta... Orokorrean, gutxi hitz egiten zen. 

"gure pena da aitak ezin jakin 
izatea bere anaia non zegoen"
miren uribetxebarria moDEsto uribEtxEbarriarEn iloba

m.t.

Loiola batailoiko kide izan zen Hilario Bilbao Bazargoitia gudari 
bergararraren iloba da izaskun Lazpiur. amaren anaia 22 urte 
zituenetik desagertutzat zuten, non zegoen jakin barik.
zer dakizu zure osaba Hilariori buruz? 
etxean entzunda, beti jakin izan dugu gerran hil zela, baina gerora, 
duela urte pare bat, aldunditik nirekin kontaktuan jarri ziren, eta 
horren harira jakin dugu gehixeago. egia da, baina, nire 
seme-alabak txikiak zirenean nire amak egunero esaten ziela 
etxean genuen osaba Hilarioren argazki bati musu emateko. 
Hortaz, etxean beti izan dugu gogoan osaba.

zer moduzkoa izan zen 
omenaldi ekitaldia? 
Zoragarria, oso polita. Hilobira 
loreak eramateko aukera izan 
genuen, eta ekitaldi serioa eta 
polita izan zen. Gainera, honek 
bizitzako etapa edo kapitulu bat 
ixten lagundu digu. Bergarako 
alkatea ere ekitaldian izan zen, 
eta gertutasuna erakutsi zigun 
bergararroi; eskertuta gaude 

horregatik, eta pozik omenaldi ekitaldiarekin.
aurkikuntzari dagokionez, zer da zuendako?
egia da, aukeran, berandu samar datorrela, urte mordoa pasatu 
dira eta. Horregatik, pena daukat nire amagatik; zenbat urte bere 
anaiari buruz entzuten, eta, azkenean, ez zuen jakiterik izan 
Gernikan lurperatuta zegoela. Beti esaten zuen: "nire anaia 
koitadua, 22 urterekin joan zen, eta zer izango zen berataz?". 
Desagertu egin zela esaten zieten. Gerora, begiratzen hasi ziren, 
eta jakin ahal izan dugu ospitalean hil zela. Frontean gaixotu egin 
omen zen, eta, horregatik, ospitalera eraman zuten, eta hil egin 
zen bertan. Orain, behintzat, badakigu zer gertatu zitzaion eta non 
dagoen lurperatuta. eskerrak hilerriko langile hari, bestela sekula 
ez genuke-eta hau guztia jakingo! 

"kapitulu bat ixteko balio izan digu 
osabaren gorpuaren aurkikuntzak"
izaskun lazpiur Hilario bilbaorEn iloba

m.t.

Gernikan lurperatutako 82 
gudarietatik 71 
gipuzkoarrak dira. Horien 
artean, hamar 
debagoiendar daude.

• Casimiro Aguirrezabala 
Azcarate (antzuolarra, 
Saseta batailoia).

• Francisco Zabaleta 
guerrico (aretxabaletarra, 
Loiola batailoia).

• Telesforo galdotz Ugarte 
(arrasatearra, Amaiur 
batailoia).

• Martin Iturbe Uribe 
(arrasatearra, Amaiur 
batailoia).

• Jose Fernandez Palacio 
(arrasatearra, Loiola 
batailoia).

• Hilario Bilbao Bazargoitia 
(bergararra, Loiola 
batailoia).

• Luis Elortza Zabaleta 
(bergararra, Loiola 
batailoia).

• Modesto Uribechevarria 
galdos (eskoriatzarra, 
Amaiur batailoia).

• Nicasio Letamendi 
Elizburu (oñatiarra, Loiola 
batailoia).

• Esteban Ugarte Urcelay 
(oñatiarra, Loiola 
batailoia).

debagoieneko 
gudariak
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Hautematu

goizAlDe lAnDAbAso
Https://labur.Eus/5nuxF

Hautematu zen gure filosofia 
irakasleak behin eta berriro 
errepikatzen zuen berba. 
Irakaslearen jardunaz ez 
genuen ezertxo ere ulertzen, 
dena gogaikarria begitantzen 
zitzaigun; [...] Ez genekien zer 
esan nahi zuen, eta 
errepikatzearen errepikatzeaz 
berba zainetan sartu zitzaidan. 
Hiztegian begiratu nuen 
azkenean. Gure filosofiako 
irakasleak mundua hauteman 
genezan nahi zuen, baina ez 
zuen asmatzen zelan azaldu; 
mundua iheskorra zen bere 
atzamar arteetan. [...] Kant, 
Rousseau edo Platonengan ez 

nuen ezelango interesik, baina 
onartu behar dut gizon horiek 
guztiek (gizonak baitziren 
denak) eta batzuetan esaten 
zituzten gauzek nigan zerbait 
piztu zutela. Irakasleak, ordea, 
ez zuen asmatu.

Akordatu naiz honetaz 
Filosofiaren defentsak liburua 
irakurri ostean. Ez dira 
filosofiaren garai onenak, 
azken finean gizaki hutsak 
gara, errutinaren 
morroiak-edo bihurtu gara, 
filosofia lehen baino lehen 
aska gaitezen. Hori pentsatu ei 
zuten Espainiako Hezkuntza 
Ministerioan filosofia 
batxilergotik baztertzerakoan. 
Filosofia suntsitu. Zein bitxia, 
e!, gizatasuna dakarrena, 
pentsamendura hurbiltzen 

gaituena, hausnarketarako 
bideak zabaltzen dituena, 
bestea ulertzeko gakoak 
ematen dizkiguna, izaki 
kritikoak hazten eta hezten 
dituena, suntsitu. Beharbada, 
dana lanbrotute ikusten dut, 
baina a ze kasualitatea, e! 
Zertarako balio dute filosofiak 
eta humanitate diziplinek 
orokorrean? Zertarako nahi 
ditugu gizabanakoak 
humanoideak lor baditzakegu? 
[...] herri modernoa, 
aurreratua, etorkizun 
handikoa eta bla eta bla eta 
bla nahi dugu. Benetan?   
Egun beltzenetan pentsatzen 
dut ez ote garen androide 
etorkizun bat eraikitzen ari. 
Eta nik ez ditut ejerzitoak 
maite, batere ez.

HanDik Eta HEmEnDik

2017an, hurrengo lau urteetarako Bergarako Kirolaren Plan 
Estrategikoa idazten dihardugu.

Herriko kirolaren norabidea birdefinitzeko ahalegina egiten 
ari gara, helburu eta lan ildo nagusiak markatzeko eta    
ditugun baliabideak modu egokienean erabiltzeko    
asmoarekin.

Eguneroko dinamikan murgilduta gaudenean, lanak aurrera 
ateratzen eta ohiko arazoak konpontzen, ez dugu izaten astirik 
etorkizunera begiratzeko. 

Batzuk eroso daude aipatutako dinamikan, baina, duda barik, 
noizean behin, geratu, hausnartu eta erabakitzea komenigarria 
izaten da.

1975eko eta 1992ko Europako kirolaren gutunetan, kirola 
egiteko eskubidea onartzen bazen ere, ordutik hona gauzak asko 
aldatu dira.  

Gaur egun, jarduera fisikoa/
kirola premiazkoa dela esan 
dezakegu, eta erakunde 
publikoetatik ahaleginak egin 
behar ditugu gizarteak eta 
herritarrek dituzten premiei 
erantzuteko. 

Gure gizartearen bilakaera 
gero eta azkarragoa da eta  

kirola ere ez da atzean geratzen, etengabe aldatzen ari da, eta 
prest izan behar gara planteatzen zaizkigun erronkei aurre 
egiteko.

Gaur egun, kirolaren bidez makina bat helburu lortzeko 
ahaleginak egiten ditugu: balioetan hezi, osasuntsu-zoriontsu  
izan, loditasuna ekidin, integrazioa erraztu, berdintasuna 
sustatu, denbora libreaz gozatu, giza harremanak sustatu… Ez 
dira helburu makalak, ezta errazak ere. 

Oraingo honetan, gure kirola hobetzeko plan estrategiko 
berria egiten ari garela, saio ireki eta interesgarria izan genuen 
herritarrekin aurreko astean. 

Izan ere, ezin dugu ahaztu herriko kirol-dinamika beste 
eragile askoren eskuetan ere badagoela: elkarte, eskola, 
osasun-zentro, guraso, zale… 

Guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet eta, honekin batera, 
zuen konpromisoa, lana, ekarpenak eta exijentzia mantentzera 
gonbidatu nahi zaituztet.

Bergarako kirolaren 
plan estrategikoa

zabalik

iñAki UgArTebUrU

balioetan Hezi, 
loditasuna ekidin, 
inteGrazioa 
erraztu, denbora 
libreaz Gozatu...

kultura eta 
hizkuntza 
politika sailak 
(hizkuntza 
politikarako 
sailburuordetzak) 
diruz lagundua

laguntzailEak

goiEnak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
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Mireia bikuña bErgara
Euskal Herriko Abesbatzen 
Federazioaren udako 
ikastaroan lortu zuen 
zuzendari izateko lehen 
mailako titulazioa Aitor 
Garitano bergararrak. 
Ikasitakoa praktikan 
ipintzeko, abesbatza propioa 
ipini du martxan: Sutargi 
abesbatza. San Juan egunean 
egingo dute lehen emanaldia.
17 urterekin zuzenduko duzu 
sutargi abesbatza. oso gazte! 
Udako ikastaroan 
landutakoarekin zerbait egin 
behar nuen. Hori horrela, 
martxo hasieran, Bergarako 
abesbatza guztiei gonbidapen 
gutun bana bidali nien nire 
proposamena aurkezten: ahots 
baxuen abesbatza.
eta zer-nolako erantzuna izan 
duzu? 
Oso ona. Orfeoiko, Alai 
taldeko, Aritzetako, San 
Joxepeko eta parrokiako 
koruko kideak daude. 
Zaharrenak 80 urte ditu eta 
gazteenak 35. Egia esan, 
gustura nago.

zortzi pieza aukeratu dituzue 
zapaturako. erronka izan da 
horiek ahots baxuetara 
egokitzea? 
Lan mardula izan da. Kantuak 
lau ahots mistoren 
abesbatzetarako moldatuta 

zeuden. Nik egin dudana izan 
da horiek moldatu ahots 
baxuetara, harmoniak, 
sonoritatea eta akordeak 
kontuan hartuta. Berriak 
gara, eta, hala, hutsetik hasi 
behar izan dugu.

aita madina, xabier lete, 
urretxindorrak, mikel laboa... 
indartsu hasiko duzue ibilbidea. 
Pieza ezagunak aukeratu 
ditugu. Horregatik, erronka 
handia izango da. Handia eta 
polita. Kontuan izan behar da 
hamabi entsegu bakarrik egin 
ditugula. Hortaz, taldeko 
kideek aurretik dugun 
esperientzia baliatu beharko 
dugu lehen kontzertuan.
san Juan eguna aukeratu duzue 
estreinaldirako. 
Udako solztizioaren harira 
egin gura nuen. Suak eta 
argiak bat egiten dutenekoa. 
Nahasketa horretatik sortu 
zen taldearen izena: Sutargi.
aurrera begira, ze bide izango du 
taldeak? 
Oraingoz, urtean bi egingo 
ditugu: sanjuanetan eta 
Gabonetan. Kontuan hartu 
behar da taldeko kideak beste 
abesbatza batzuetako kide ere 
badirela. Ez dut beste 
abesbatzen dinamika 
apurtuko.
aurten ere egingo duzu 
zuzendaritza ikastarorik? 
Asmo hori nuen, baina 
uztailean Munduko Gazte 
Abesbatzaren entseguetan 
egon behar dut. Otsailean egin 
nituen probak, eta udako 
oporretan Budapest aldean 
ibiliko naiz abesbatzarekin 
kontzertuak egiten. Beste 
erronka handi bat niretzat. 

Aitor garitano zuzendari bergararra. xaBi urZeLai

"Ahots baxuen abesbatza 
erronka pertsonala izan da"
aitor garitano abEsbatza zuzEnDaria

protagonista Hau bE baDogu!

Fermin Muguruzak jaso zuen, 
eguaztenean, Donostia 
Kulturaren Adarra Saria. 
Gaztetxeei eta Le Bukowski 
aretoari eskaini zien saria 
musikariak.

@muguruzafm: "Eskerrik 
asko. Zuek zarete nire 
ibilbidearen saria"

@foteropanico: "Bikain baino 
bikainago @muguruzafm eta 
Kataluniako Big Band. 
#adarrasaria".

@BeatBeitia: "Gaurkoa... 
Itzela. Onena heltzear badago, 
zer dator! Zorionak Fermin 
Muguruza #AdarraSaria".

'#Adarrasaria' Fermin 
Muguruzarendako

Sare sozialetan oihartzuna 
izan zuen ekainaren 20an izan 
zen Errefuxiatuen 
Nazioarteko Egunak, eta 
#OngiEtorriErrefuxiatuak 
trending topic izan da aste 
osoan zehar.

@aidazelig: "Bizimodu duin 
eta baketsua izateko 
eskubidea dute errefuxiatuek. 
Harrera egiteko ardura dugu 
#OngiEtorriErrefuxiatuak".

@CEAREuskadi: "Gaur 
Errefuxiatuen Nazioarteko 
Egunean ozenki esaten dugu 
#OngiEtorriErrefuxiatuak!".

Errefuxiatuen 
Nazioarteko Eguna

SGAEren hainbat bazkide eta 
telebista ikertu dituzte asteon, 
ustezko ustelkeria kasu bat 
dela eta. Gauerdian emititzen 
zen musikari esker ustez 
milioiak irabazi zituen autore 
eta argitaratzaileen elkarteak.

@nenasub2: "SGAE, 
Mourinho, Cristiano Ronaldo, 
Messi ere Ogasuna dira? Edo 
bakarrik txiroak gara?" 
(itzulita).

@X_net: "Baina gogoratu, 
musika Interneten entzutea 
lapurtzea da! SGAEko adituek 
hori diote..." (itzulita). 

SGAE, berriz ere 
'trending topic'

Belceblues, 
festibalez festibal

Bergarako Belceblues musika 
taldeak atzera ere ekin dio 
martxari eta hitzordu 
esanguratsuak lotu ditu 
udarako. Uztailaren 13an, 
esaterako, Hondarribiko Blues 
Jaialdian izango dira. Bi 
kontzertu eskainiko dituzte: 
goizean didaktikoa gazteentzat 
eta iluntzean agertoki 
nagusian. Horrez gain, 
Diablues&Bluecifer bikoteak 
Donostiako Jazzaldian joko du 
uztailaren 22an –Belceblueseko 
abeslariak eta lagun batek 
osatutakoa–. Tokiko taldeen 
hautatze prozesuan sailkatu 
ziren, Tabakaleran kontzertu 
bat egin ondoren.

iturri onEtik

Bertakoa balioan 
jartzearen 
garrantzia
Badatoz oporrak. Bidaia 
garaia askorendako. Urrutiko 
altxorrak ikusteko beharra 
sentitzen da askotan, gainera. 
Ba, justu kontrako jarrera 
txalotu du irakurle batek: 
"Asko gustatu zait Ez dago 
urrutira joan beharrik 
ekimena, Joxefe Diaz de 
Tuestak Goienako blogean 
abiarazi duena. Uste dut sarri 
ez garela jabetzen bertan 
dugunaz, eta halako ekimenek 
balioan jartzen dute". 

JOxEFE dIAZ dE TUESTA

gora Eta bEHEra
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Hegoak oinetan

leire MArTin pineDA
martin pinEDa FamiliarEn izEnEan

bErgara

Zaila egiten zaigu hemen labur 
adieraztea nola sentitzen garen 
hainbeste jaso ondoren eta 
hainbeste jende 
ezberdinengandik. Eta are eta 
zailagoa eskertu ahal izatea 
Leireren alde eta egoera 
berean dauden pertsonen alde 
egin den guztia. Azken 
hilabeteetan askotan izan dugu 
buruan momentu hau; 
bagenekien ezinezkoa izango 
zela paragrafo gutxi batzuetan 
adieraztea zer-nolako emozioak 
bizi izan ditugun denbora 
honetan zehar.

Gaitz honekin bizi diren 
familiek errutina guztiak 
aldatu behar izaten dituzte 
gaixoari laguntza emateko, eta 
Leire bezalako pertsonek 
egunero kementsu borrokatu 
behar izaten dute euren 
adineko gaztetxoen pareko 
bizitza bete-betea izateko. 
Eurentzat, ikastea, jolastea, 
lagunekin ondo pasatzea edo 
kontzertu batera joatea, agian, 
zailagoa izan daiteke, baina 
adoretsu jaio direnentzat ia ez 
dago gainditu ezineko 
oztoporik.

Denborarekin, eta 
zailtasunak zailtasun, gauza 
pilo bat deskubritzen ari gara; 
eta, ziur aski, egoera gogor hau 
izan ez balitz, ez genituzkeen 
inoiz jakin izango. 

Horrela ikasi dugu aingeru 
ezberdinak daudela; alegia, 
Leireren lau aingeruek hegoak 
hanketan dituzte, eta 
basamortuetan zehar edo 

mendietan gora ibiltzen dira 
beti arrazoi solidarioen alde, 
IGAM siglaren azpian 
ezkutatuta. Ikusi dugu 
pertsonaia ospetsuak telebistaz 
kanpo gu bezalako pertsonak 
direla, hurkoaren gaitzaren 
aurrean sufritzen dutela, eta 
eskatzen zaien guztietan hor 
daudela behar den guztirako. 
Orduak eta orduak konpartitu 
ditugu talde antolatzailearekin; 
euren onena eman dute dena 
ondo baino hobeto irten dadin, 
eta horrela izan da, ezin hobea. 

Ikusi dugu, baita ere, milaka 
pertsona anonimo euren 
laguntza osoa eskaintzen, 
honen moduko arrazoi noble 
baten alde: sendabidea gero eta 
gertuago duten gaixotasunen 
ikerketa sustatzea. 

Eta jakina, lekuko izan gara, 
ikusi egin dugu, Bergarak, 
herri osoak, dena ematen duela 
beharra duenari laguntza 
eskaintzeko orduan.

Gure betiereko esker ona 
guzti-guztiei, Leirerekin batera 
aurrera jarraitzeagatik!

Eskerrik asko!

JUAn MAri sAnsiñenA, iTxAsne 
lAzkAno, Vicky MATeos, nUriA 
sAnTAMAriA, AMAiA MenDizAbAl 
AiTziber ArrieTA, zihorTzA MArzAn 
eTA bilAiTz MArzAn
JaialDiarEn antolatzailEak

bErgara

Bergarako Glutenik Gabeko 
Taldearen izenean, maiatzaren 
26an egindako jaialdira agertu 
ziren herritar guztiei gure 
eskerrik beroenak eman nahi 
dizkiegu beraien laguntzagatik.

Jaialdi hau ez litzateke 
posible izango ondorengo 

laguntzailerik gabe: Eroski, 
Super Amara, Miner Ardoak, 
Eki-lur parafarmazia, Aspil, 
Magora Bakery, La Oriental 
gozotegia eta Bergarako Udala.

Ez ditugu ahaztu nahi 
jaialdia aurrera eramaten 
lagundu zigutenak: Xabier 
Mujika eta Agustin Larrañaga 
herriko gozogileak; Ion 
Unamuno hizlaria; Josu 
Leturiari, globoflexiagatik; eta 
Bergarako Erraldoi Taldea, 
musika eta erraldoiak 
ekartzearren.

Mila esker guztioi eta 
datorren urtean elkar ikusiko 
dugulakoan agurtzen gara.

Mila esker, bihotzez!

ion AnDer gAriTAno
igam talDEarEn izEnEan 

bErgara

Ezinezko egiten zaigu beste 
modu batera hastea eskutitz 
hau. Mila esker Bergara, 
Antzuola eta inguruko beste 
herri batzuetatik etorri zinaten 
guztioi! Zapatuan eman 
zenuten erantzuna izugarria 
izan zen, aurreikuspen guztiak 
gaindituta, egun osoan ibili zen 
jendetza eta sortu zen giroa 
ikusteak hitzik gabe utzi 
gintuen. Emozioz beteriko 
eguna izan zen, hunkigarria.

Bergara herri eskuzabal eta 
solidarioa dela argi geratu da, 
elkarlanean gauza handiak 
lortzeko kapaz dena. IGAM 
taldea osatzen dugunoi 
eskerrak ematea besterik ez 
zaigu geratzen herritar, 
enpresa, erakunde eta proiektu 
honetarako gure alboan izan 
zareten lagunei. Leirek duen 
gaitza ezagutaraztea lortu 

dugu, jendearengana heldu eta 
norberak ahal zuen heinean 
laguntzea Leireren eguneroko 
bizitza erraztu eta 
inbestigazioan aurrera egiteko 
laguntza lortzeko. Gure lana 
amaitu da, baina herrian 
sortutako olatu erraldoi hau 
baliatu behar dugu 
inbestigazioak aurrera egin 
dezan Leireren eta gaixotasun 
bera dutenen ametsa egia 
bihurtzeko.

Bihotz-bihotzez, IGAM 
Taldea osatzen dugun kirolari 
eta laguntzaileen eta proiektu 
honetarako izan dugun 
kolaboratzaile taldearen 
izenean, mila esker guztioi! 
Aupa Leire!

Andoni Elejalderi 
erantzuna

rikAr AyAsTUi ApezeTxeA
Jubilatua Eta zikloturista 

oñati

Egubakoitzeko GOIENAn, 732. 
zenbakian, Aramaioko atalean, 
argitaratutako iritzi baten 
harira idazten dut. Andoni 
Elejaldek ondorengoak esan 
zituen Errepide nagusien 
erabilera testuan: "Bizikletan 
ari den jende gehiena denbora 
librean dago eta hauetako asko 
jubilatuak dira (...) Batzuen 
gozamenerako beste batzuen 
beharrak oztopatzen dira, eta 
hori errespetu falta da…". 
Ondorio honetara iristen da 
bailarako errepideetan 
daukagun egoera aztertuta.

Bizikleten eta automobilen 
arteko elkarbizitzan, bizikletek 
autoak oztopatzen omen 
dituzte… Errepide sarea 
auto-gidariena soilik dela 

usteko du honek… Lanera 
kotxez joaten diren beharginek 
bakarrik erabili ditzaketela… 
Txirrindulariek ezin omen 
ditugu errepideak gure 
gozamenerako erabili… Lanera 
bizikletan joaten denik ez 
dagoela usteko du honek… 
Baina zer uste duzu zuk: zurea 
bakarrik dela errepidea, edo? 
Guztiok ordaintzen ditugu 
zerga berdinak eta errepideen 
mantentzea. Bide sarea 
publikoa da, autoz, bizikletaz 
zein traktorez ibili! Eta zure 
proposamenarekin, berriz, jota 
geratu naiz: "Astegunetan, 
soilik entrenatzen ari diren 
txirrindulari autorizatuei 
zabaltzea errepideen 
erabilera…". Bailaran 
bizikletan ibiltzen garenotatik, 
zenbat dira profesionalak? 
Lanera bizikletaz doazenak zuk 
eramango dituzu lanera?

Ni ere jubilatua naiz eta nire 
denbora librean, nire 
gozamenerako erabiltzen ditut 
bailarako errepide eta 
bidegorriak. Kontua da, 
zoritxarrez, ez dela horrenbeste 
inbertitu bidegorri sareetan, 
zuk esaten duzunaren kontra. 
Bidegorri sarea ez da beharko 
genukeen bezain zabala. Ez 
daukagu bizikletarako kultura 
eta balore transmisio egokirik. 
Zure iritzia da horren 
erakusle. Askotan hartzen dut 
Aramaioko bidea, trafiko 
gutxiago egongo delakoan. 
Hemendik aurrera, Aramaion 
bizi zarela suposatuz eta 
lanera kotxez mugitzen zarela 
pentsatzean, birritan 
pentsatuko dut bertako bidea 
hartu ala ez. Ez naiz 
arriskatuko!

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

gArbine UbeDA

HauxE bai JEnEroa!
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Iturriotz 21 Tel.: 943 79 03 84 Faxa: 943 77 20 51
ARRASATE

Etxetresna elektrikoak
eta dekoraziorako lanparak

Ondo pasatu
sanjuanak!

Jose Ramon Otamendi

harategia
Olarte 13 - Tel.: 943 79 62 28

SAN JUAN JAI ZORIONTSUAK GUZTIOI!  

Xabi Gorostidi arrasatE
Urtetik urtera etengabe hazten 
ari den ekimena da Zeuk iñ, 
zeuk jan herri bazkaria. Lau 
urtez jarraian Portaloi inguruan 
egin zen, Maisu Arano eta Gar-
tzia Maisu-maistrak kaleen ar-
tean, baina, lekua txiki geratzen 
zela ikusita, iaz Azoka Plazan 
egin zen lehendabizikoz. 

ezbairik gabeko arrakasta
Herri bazkari berezi horren ha-
rrera ona neurtzeko adierazle 
garbiena urtero jatun kopurua 
gorantz doala da, baina ez da 
bakarra. Izen emateak ere ba-
dira herritarrengan ilusio bere-
zia pizten duen erakusle garran-
tzitsu bat. Iaz, 731 lagunek eman 
zuten izena aldez aurretik, ho-
rietatik 222 erreserban zeudela; 
azkenean, denek izan zuten 
Azoka Plazan bazkaltzeko au-
kera. Aurten, aldiz, ekainaren 
15eko 08:00etan zabaldu zen izen 
ematea udal webgunean, eta 
09:30etarako jada agortuta zeu-
den eskuragarri jarri ziren ia 
600 lekuak. 

Iaz izen ematea 700 lagundik 
gora egin zuten arren, kopuru 
baxuagoa batu zen bertan baz-
kaltzera. Gehiegizko izen emateen 
esperientzia ikusita, udal lan-
gileak lanean ari dira aurtengo 
kopurua ahalik eta gehien zehaz-

teko. Kultura Saileko langileak 
erreserba egin dutenei deika ari 
dira egunotan, zehazki zenbat 
lagun elkartuko diren jakiteko, 
eta horren arabera neurriak 
hartzeko.

hainbat aukera 
Azkenean, kopurua 600-700 la-
gunen bueltakoa bada, azoka 
eremua ahalik eta gehien balia-
tzea izango litzateke Udal Go-
bernua baloratzen ari den au-
keretako bat. 

Horrez gain, azokari itsatsita 
dauden Ferixalekuko etxeen 

azpiko espaloiak baliatzea da 
beste konponbide bat. Baina 
kopurua 1.000tik gertu badago, 
azoka inguruko kaleetan edota 
Ferixalekuko aparkalekuaren 
zati bat erabiltzea baloratzen 
ari dira.  

Udala badabil mahai eta su 
gehigarriak alokatzeko enpre-
sekin harremanetan, arrasatear 
guztiek herri bazkaria gozatze-
ko aukera izan dezaten. Behin 
zenbatzea eginda, egubakoitzean, 
beranduenez, erabakiko da zen-
bat mahai gehigarri eta non 
jarriko diren. 

iaz egin zuten lehen aldiz bazkaria Azoka Plazan. gOIENA

1.000 lagun izen emanda 
'zeuk iñ, zeuk jan'-erako 
Ekainaren 15ean zabaldu zen izena emateko prozesua udal webgunean, eta 90 
minutuan agortu ziren hasiera batean jarritako ia 600 plazak. Hori ikusirik, bazen 
izena emateko aukera jarri zen, eta astelehenera arte egon da apuntatzeko tartea

xABI gOrOSTIdI

Uda denboraldirako aparkaleku
ekainetik irailera bitartean kiroldegi alboko aparkalekua txiki geratzen dela 
ikusita, iaz egin bezala, arrasateko udalak arruena parkeko berdegunean 
aparkatzeko baimena emango du bainu denboraldia amaitu bitartean. 
igerilekua zabalik dagoen denbora tartean izango da aparkatzeko aukera, 
10:00etatik 20:30era.

X.G. arrasatE
Ekainaren 9an ospatu zuten 
Arizmendi Ikastolaren eguna. 
Biteri izan zen jaiaren erdigune, 
tailerrekin eta askotariko zuze-
nekoekin, baina, horrez gain, 
merkatu solidarioa ere jarri 
zuten. Bertan, plastika ikasgaian 
sortutako eskumuturrak eta 
giltzarriak jarri zituzten salgai, 
ondoren bildutako dirua helbu-
ru solidario batera bideratzeko. 

dirua, mozambikera
Guztira, 453 euro batu zituzten 
6. mailako ikasleek, eta ostean, 

Harreman GKEko kideekin batu 
ziren bildutako dirua entrega-
tzeko. 

Ekitaldi horretan, Javier Ruiz 
de Munain Harremaneko presi-
dentea ikasleei zuzendu zitzaien, 
diru hori Mozambiken duten 
proiektura bideratuko dela esa-
teko, eta esker oneko hitzak 
pertsonalki emateko. 

Ostean, proiektu horren zu-
zendari Beñat Arzadunek hartu 
zuen hitza. "Mozambiken lanean 
ari gara, bertako familiak mi-
seriatik pobreziara pasa daite-
zen", adierazi zuen Arzadunek. 

gazteluondoko ikasleek 453 euro 
batu dituzte harremanentzat
arizmendi ikastolaren eguneko merkatu solidarioan 
saldutakoari esker lortu dute dirua 6. mailako ikasleek
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Xabi Gorostidi arrasatE
40 urte betetzea depresioaren 
sinonimo izaten da batzuentzat, 
baina ez da Musakolako kirol-
degiaren kasua, urteak aurrera 
joan arren zerbitzu duina ema-
ten jarraitzen du eta.

Egun, osasuntsu dago, eta ho-
rren erakusle da momentu ho-
netan 5.900 abonatu dituela eta 

herriko hogei kirol talde inguruk 
erabiltzen dutela, talde guztien 
%80ren bueltan. 

atzera begira 
Jose Antonio Altuna Txatillo 
zen Arrasateko alkatea inaugu-
ratu zutenean, eta garbi gogo-
ratzen du herrian ilusio handia  
piztu zuen proiektua izan zela. 

"Garai zailak ziren politikoki 
eta ekonomikoki. Baina ilusio 
handiz egin genuen lan amets 
hura gauzatzeko, eta herritarren 
erantzuna bat-batekoa izan zen. 
Egarri handia zegoen". 

denentzako igerilekua
Kiroldegia eraiki aurretik Ze-
rrajerako igerilekua bakarrik 

zegoela gogoratu du Txatillo-k. 
"Langileen semeen erabilerara 
mugatuta zegoen, baina Gaspar 
Ezkurra bezalako presidenteek 
eskuzabal jokatu zuten, eta lan-
gileen semeak ez ginenok ere 
erabili genuen". 

Ekainaren 24ean inauguratu 
bazen ere, egun bat lehenago 
Altuna bera izan zen igerilekua 
probatzen lehenetakoa. "Denbo-
ra luzea pasatu genuen inaugu-
razio egunerako dena prest iza-
teko. Eta horretan ari ginela, 
egun bat lehenago probatzea 
erabaki genuen. Egia esan, luzea 
egin zitzaidan igerilekuko 50 
metroak zeharkatzea". 

kiroldegiko sarrerako oroigarriak zabaldu zuten eguna irudikatzen du. xABI gOrOSTIdI

40 urte herriaren 
zerbitzura
bihar san Juan eguna izateaz gain, musakolako kiroldegiak izango du jairako 
arrazoirik, lau hamarkada beteko dira-eta inauguratu zutenetik. 1977ko ekainaren 
24an zabaldu zituen ateak eta denbora tarte honetan aldaketa handiak izan ditu

kiroldegia, duela 40 urte, airetik ikusita.  ArrASATEkO UdALA

inaugurazio egunean. ArrASATEkO UdALA kafetegia, gimnasioaren lekuan. a. uDaLa

San Juan jaiak direla-eta 
ordutegi berezia izango 
du musakolako 
kiroldegiak. 

Ekainaren 23an 
19:00etan itxiko ditu 
ateak eta ekainaren 24an 
itxita egongo da. 
Ekainaren 25etik aurrera, 
udako ordutegiarekin 
hasiko da, 09:00etatik 
21:00ak arte; eta kanpoko 
igerilekuen kasuan, 
10:00etatik 20:30ak arte. 

oharra

Zarugalde kalea 6 - 1  
ARRASATE
Tel.: 943 08 27 39 
        607 95 79 11
www.asreformak.net

Aurrera gure tradizioak! Aurrera Arrasate! 
Bihotz-bihotzez! Aupa San Juan Jaiak!

• ERREFORMAK OROKORREAN
• BIOERAIKUNTZA Ile apaindegiko artikuluak

• Kalitate onena, prezio ezin hobean.
• Aholkularitza.

• Konfiantzazko denda.
Kontzeziño 4 behea ARRASATE

Tel.: 943 79 78 09

Gora,

San Juan
jaiak!
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Tel.: 943 08 10 68
Biteri etorbidea 15 behea

adaraileapaindegia@gmail.com
Arrasate

Gora, sanjuanak!

Bañez doktorea 6, behea • Tel.: 943 79 74 87  Mugikorra: 687 77 71 57
raoscerrajero24horas.com

SARRAILAGINTZA-LANAK
24 ORDUZ ZURE ZERBITZURA.

OINETAKOEN KONPONKETA
Giltzen kopiak - Era guztietako labanen zorrozketa

Ondo ibili sanjuanetan!

Ondo ibili sanjuanetan!

Zerrajera 4 behea   20500 Arrasate
Tel.: 943 53 32 72

erreka@errekajatetxea.eu

MODA    NEURRI HAUNDIAK 
OSAGARRIAK  OPARIAK

Doctor Bañez 4, Arrasate 
kapikua_arrasate@hotmail.com
     www.facebook.com / kapikua

Ondo pasa jaiak!

hazkunde eta 
garapen pertsonala

nafarroa etorbidea 19, 8zm
Arrasate • 690 79 21 55

San Juan jai zoriontsuak!

ane Vitoria arrasatE
Bizipoz proiektuaren funtsa 
zahartzaro aktiboa sustatzea 
dela kontuan izanik,  proiektua-
ren koordinazio lanetan Arra-
sateko erretiratu talde bat izan 
da. Parte hartzaile guztien in-
teresak zeintzuk diren jakitea 
funtsezkoa izan denez, proiektua 
martxan jarri zenean, partaide 
bakoitzari elkarrizketa pertso-
nalak egin zizkioten. Behin gus-
tuak zeintzuk ziren jakinda, 
horien araberako lantaldeak 
sortu ziren, eta, guztira, hiru 
izan dira garatu diren proiek-
tuak:  ibilaldi osasuntsuak, na-
gusien kontseilua eta Arrasate-
ko immigrazioari buruzko au-
rreiritziak.

aurkezpen ekitaldia 
Proposamen bakoitzaren nondik 
norakoak azaltzeko, aurkezpen 
ekitaldia egin zen astelehenean 
Kulturaten. Eta bertan, besteak 
beste, Amaia Aspiazu Gizarte 
Ongizateko zinegotzia izan zen. 
Ibilbideak sustatzea izan zen 
astelehenean aurkeztu zen proiek-
tuetako bat. Horren helburu 
nagusia, "kolesterolaren ruta" 
alde batera utzita, bestelako 

ibilbideak antolatzea da, eta, 
horretarako, Besaide Kirol El-
karteko kideen laguntza izan 
dute. Gainera, ibilbide horiei 
balio erantsia emateko asmoz, 
Arrasate Zientzia Elkartekoekin 
batzartzeko asmoa adierazi zu-
ten aurkezpen ekitaldian. 

Bigarren taldeak nagusien 
kontseilua eratzeko proposame-
na azaldu zuen. Horren xede 
nagusia 60 urtetik gorako herri-
tarren egoera nolakoa den az-
tertzea da, eta, horretarako, 
Ordizian aurretik garatu izan 
den eredu batez baliatu dira.

Azkenik, hirugarren proposa-
mena Arrasateko immigrazioa-
ri buruzko aurreiritziak nolakoak 
diren aztertzea izan da, eta, ho-
rretarako, errealitatea datuekin 
hornitu dute. Modu horretan, 
herriko immigrazio tasa EAEkoa 
baino baxuagoa dela ikusi ahal 
izan dute (EAEn %9; Arrasaten 
%6,5). Baita diru sarrera jaso-
tzen duten immigrante tasa 
%13,8koa dela. Horrez gainera, 
kanpotik datozenen ongietorri 
protokoloa aztertu dute, eta, 
irailetik aurrera, Txatxilipurdi 
eta AED elkarteekin batera hura 
hobetzeko bileretan izango dira. 

Bizipoz proiektuaren aurkezpen ekitaldian parte hartu zuten kideak. xABI gOrOSTIdI

Hiru proposamen nagusi 
bizipoz proiektuan
bizipoz proiektuak bete du bere zikloa arrasaten eta astelehenean egin zuten agur 
emanaldia. bertan sortutako hiru taldeek euren proiektuak aurkeztu zituzten: ibilaldi 
osasuntsuak, nagusien kontseilua eta udalerriko immigrazioari buruzko aurreiritziak

Euskara eta berrikuntza sozia-
la sustatzen du EMUN koopera-
tibak. Aurtengo udazkenean 
emango diren berrikuntza so-
zialen gaiari helduta, egun oso-
ko jardunaldia antolatuko du, 
eta, horren nondik norakoen 
xehetasunak azaltzeko –eguna, 
gaiak, hizlariak eta egitarau 
osoa, zehazki– agerraldia egingo 
du laster EMUNek.

eMUNek egun osoko 
jardunaldia 
antolatuko du laster
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Pasa den egubakoitzean udaletxean ateratako familia argazkia. xaBi urZeLai

eneko carrascalentzat 2017ko 
kirolari finenaren saria
Herrero familiako kideek kirol ibilbidearen saria jaso 
zuten, herrian eskubaloia errotzeko egindako lanagatik

X.G. arrasatE
"Arrasaten dauden kirolari tre-
be guztien artean neu aukeratu 
izana ohorea da. Asko baloratzen 
dut aitortza hau". 

Hitz horiek erabili zituen Ene-
ko Carrascal jauzilariak saria 
jasotzeko unean. 17 urteko gaz-
tea izendatu dute urteko kiro-
lari onena, salto hirukoitzean 
eta luzera-saltoan egindako la-
nagatik; hain zuzen, Espainiako 
kategoria absolutuan hamarga-
rrena da salto hirukoitzean. Iaz 
lesio bat izan bazuen ere, aurten 
15,21eko marka egin du. 

Hain gaztea izanda, ibilbide 
oparoa du aurretik atletismo 
munduan. "Saria gazte jaso dut, 
eta oraindik hobetzeko gaitasu-
na daukat. Hala ere, azpitik ba-
datoz ondo prestatutako gazteak; 
beraz, lanean jarraitu beharko 
dut era honetako sariak jasotzen 
jarraitu ahal izateko" adierazi 
zuen.

italiara begira 
Uztailean Italian egingo duten 
Europako Atletismo Txapelketan 
egon gura du Carrascalek. "Orain-
dik ez dut bertan aritzeko txar-
tela, baina horretan ahalegin-
duko gara. Lesio bat gainditu 
berri dut, baina orain arte sal-
tatu ez dudan hori guztia salta-
tzeko gogoz nago". 

momentu hunkigarria
Kirol ibilbidea saritzerakoan 
heldu zen kirolaren galako une-
rik bereziena. Arrasate Esku-
baloi Taldeko presidente Ines 
Azpiazu eta haren seme-alaba 
Ane Herrero eta Josu Herrero 
omendu zituzten, eta gogoan 
izan zuten euren aita zen Pitxi 
Herrero ere. Hain zuzen, hirurek 
hartu zuten aitaren erreleboa: 
ama presidente, seme-alabak 
jokalari, baita entrenatzaile ere, 
Anek lehenengo taldea gidatu 
zuen eta.

Xabi Gorostidi arrasatE
San Juan jaietan, parrandak, 
gastronomiak eta musikak be-
rebiziko garrantzia izaten dute, 
baina ez dira festetako osagai 
bakarrak izango. Kirola ere izan-
go da osagai horietako bat.

goi mailako eskupilota 
Ekainaren 25ean goi mailako 
pilotariak Uarkapeko kantxara 
etorriko dira. Lehen partidua 
eskuz binakakoa izango da eta 
Dario-Erostarbe eta Elordi-Irus-
ta bikote gazteen artean jokatu-
ko dute. Partidu nagusia, aldiz, 
sanferminetako lau t'erdiko txa-
pelketakoa izango da eta Julen 
Retegi eta Erik Jaka arituko 
dira nor baino nor gehiago. 

skatearen festa handia
Frontoitik frontoira salto eginez, 
Patxi Matxin skate jaialdiaren 
beste edizio bat egingo dute za-
patuan Zaldibarren. 

Aurreko urteetan bezala, ska-
te eskolarekin beteko dute goiz 
partea, gazteei eta ez hain gazteei 
skate munduan lehen urratsak 
egiteko aukera emanda. Arra-
tsaldean, ostera, txapelketen 
txanda izango da. Hiru proba 
mota egongo dira: denbora tarte 
batean trukorik onenak egiten  
dituena sarituko duena, leku 
konkretu batean egindako tru-
korik onena sarituko duena eta, 
azkena, letren jokoarena. "Urte-
tik urtera nesken parte hartzea 
handitzen joan da eta hala ja-

rraitzea nahiko genuke", adie-
razi du Aitor Akizu antolatzaileak. 

street boulder txapelketa
Zortzigarren urtez jarraian alde 
zaharretako paretak rokodromo 
bihurtzeko asmoz egingo dute 
zapatuan Street Boulder Txa-
pelketa. 

Bost edo sei blokez osatuta 
egongo da, eta horietako gehie-
nak berriak izango dira. "Alde 
zaharreko paretak nahiko es-
plotatu ditugu aurreko edizioe-
tan; beraz, denak ez dira berriak 
izango", azaldu du Kepa Bruña 
antolatzaileak. Berrien artean, 
udaletxeko arkupean eta Izoz-
kitegiko terraza alboan egingo 
dituztenak daude. 

Street boulderrak irudi ikusgarriak utziko ditu, eskalada maite ez dutenentzat ere. IMANOL SOrIANO

san Juan jaietan kirol 
ikuskizunak nonahi
urteroko hitzorduek ez dute kalerik egingo, eta, beste urtez batez, goi mailako 
eskupilota partiduak, skateboard erakustaldiak eta herriko kaleak rokodromo 
bihurtuko dituen boulder txapelketa izango dira jaietako kirol ekitaldi nagusiak 

Iturriotz 7 • Tel.:943 79 81 68 • ARRASATE

San Juan jai zoriontsuak!

Izozkitegia
Gozotegia

Italiar izozkitegia
Kafetegia ESTETIKA ZENTROA

Sebero Altube plaza 7
ARRASATE

943 79 62 14
oihane@nuaestetika.com

GORA, SANJUANAK!

Zaindu maite duzun hori! 

Ondo pasau sanjuanetan!

Ferrerias 28C - Arrasate
Tel.: 943 79 96 55
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Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

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

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

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

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

JOSE MARI SALEGIJOSE MARI SALEGI

HARATEGIA • URDAITEGIA

Euskal okela eta etxean egindako hainbat produktu
( txorizo, tripakiak...)

943 79 45 55
Olarte kalea 20

ARRASATE
SAN JUAN 

JAI ZORIONTSUAK!

JOSE MARI SALEGIJOSE MARI SALEGI

HARATEGIA • URDAITEGIA

Arropa, liburu, bazar, objektuen... etxez etxeko bilketa
Bigarren eskuko artikuluen salmenta

Enpresa inklusiboa
Tef: 943 77 18 71 • Bidekurtzeta, 2 (Arrasate)

arrasate@emaus.com • www.emaus.com

San Juan jai zoriontsuak

ZUBI-LAN
KONPONKETAK ETA SALMENTAK

TRESNAK
Nekazaritza
Lorezaintza
Basogintza

MOTORRAK
Salmenta

Konponketa

Markulete poligonoa • Ekutio kalea 4, 17. pabilioia 
Tel. /Faxa: 943 79 78 82 - 650 03 87 33 - jmabizeta@gmail.com

Arrasate

san Juan Jai zoriontsuak!

kultura arrasate      13

Danborren 
oihartzunak
arrasateko txikitxoenek, kaleak 
girotzeaz gain, San Juan festetan 
murgildu zuten herria joan den 
zapatuan eskaini zuten 
danborradari esker. Haurrek 
udalerriko erdigunean egin zuten 
ibilbidea, Biteri plazatik Herriko 
Plazaraino, eta, ibilbide horretan 
zehar, ehunka lagun bildu ziren 
umetxoen emanaldia ilusioz 
ikusteko asmoz.

ANE vITOrIA

Urtero bezala, San Juan egunean, 
ekainaren 24an, hain zuzen, 
Arrasate Musikaleko bandak 
kontzertua eskainiko du. Eta 
hura bihar bertan izango da, 
13:00etan, Monterron parkean; 
bandak, guztira, zazpi abesti 
eskainiko ditu. Hala ere, goize-
ko hamaiketan kalejira ere izan-
go da bandaren eskutik Arrasa-
teko kaleetan zehar. 

arrasateko Bandak 
san juan kontzertua 
eskainiko du

ane Vitoria arrasatE
Dagoeneko bost disko plazara-
tu ditu Esne Beltza musika tal-
deak. 2007an sortutako talde 
horren lehenengo lana Made in 
Euskal Herria izan zen, eta, 
geroztik, lau disko gehiago ar-
gitaratu ditu: Freedom 3 kolpe-
tan (2011), Gora! (2013), Esna 
bat (2015) eta Esna 2 (2016), hain 
zuzen ere. Azkeneko biek disko 
bikoitza osatzen dute, eta, orain, 
Esna 2 diskoaren Don't give up 
the fight biran murgilduta dago 
taldea. Eta hori izango da, zehaz-
ki, aurkeztuko dutena, domekan, 
hilaren 25ean, txosnagunean 
(23:00).   

Esne Beltzak hip hop, reggae, 
soul, rock eta folk influentziak 
jaso ditu; oso estilo fusionatua 
du. Bira horren barne, musika 
jaialdi askotan izango da taldea; 
esaterako, Hatortxu Rock, Ega-
fest, Biorritme, Revenidas… 
Horiek dira musika taldeak 
aurreratu dituenak, eta udan 
beste hamaika kontzertu eskai-
niko ditu: Zornotzan, Aian, De-
ban, Bilbon...

rock-punka entzungai
2005etik hona, guztira, sei dis-
ko atera ditu Gatillazo taldeak 
eta Cómo convertirse en nada 
da taldearen azkena. Hura joan 
den urteko apirilean plazaratu 

zen eta, guztira, hamalau abes-
tiz osatuta dago. Disko horretan, 
bizitza triste eta ilunak islatzen 
dira eta ironiaz zein amorruz 
jositako kantak dira guzti-guz-
tiak. Evaristoren zigilu ukae-
zina duten kantak ikusteko 
aukera astelehenean izango da, 
arratsaldeko zortzietan, Herri-
ko Plazan.

taldeko kontzertua
Apirilean argitaratu zuen Mikel 
Urdangarinek hamalaugarren 
eta azken lana. Margolaria ize-
na du zornotzarraren azken 

diskoak, eta, aurrekoan ez be-
zala, lan horretan taldearekin 
itzuli da Urdangarin. Musikal-
ki taldearen ekarpena asko na-
baritzen da lan horretan, soinua 
oso zuzeneko formatuan graba-
tu delako. Estudioan grabatua 
izan arren, biolinaren doinua 
eta ahotsak kenduta, beste guz-
tia zuzenekoa delako. Margo-
laria lanaren helburua euren 
aspaldiko soinua islatzea zen. 
Aukera bikaina egongo da za-
patu gauean (23:15) abeslari 
bizkaitarra eta bere taldea en-
tzuteko. 

Mikel Urdangarin kontzertu batean. gOIENA

Musika eskaintza zabala 
herriko festetan
Esne beltzak, mikel urdangarinek eta gatillazok kontzertuak eskainiko dituzte san 
Juan jaien barruan. Hala, oholtza gainean, estilo ezberdinak jotzen dituzten musika 
taldeak izango dira eta herritarrek horietaz disfrutatzeko aukera izango dute
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Ezohiko eta ohiko batzar oroko-
rrak egingo ditu UDAk uztailaren 
7an, Arkupen, 18:30ean. 2016-2017 
denboraldiaren berri emango 
dute, eta 2017-2018 denboraldia 
aurkeztu. Zuzendaritza batzorde 
berria izendatuko dute; hain 
zuzen, hautagaitza bakarra aur-
keztu da, Agurtzane Elkoro buru 
duena. Eta ohorezko jokalari eta 
bazkideak eskertuko dituzte.

Uztailaren 7an egingo 
du UDak batzar 
orokorra

Loramendi elkarteak Beinke 
Loramendi dantza ikastaroa 
antolatu du, beste behin. Has-
tapen ikastaroa izango da, eta 
bost egun izendatu dituzte; hona 
hemen: ekainak 26 eta uztailak 
10, 12, 17 eta 19. Udaletxe zaha-
rrean izango dira saioak, 19:00eta-
tik 20:00etara, eta ez dago aurrez 
izenik eman beharrik, nahikoa 
da bertan agertzea.

Beinke loramendi 
dantza ikastaroa 
astelehenean hasita

indigaztainondoaren eta pinuaren erdian zedroa, Felix iñurrategi lorategian. m.a.

Udaletxe alboko zedroaren adina 
eta garaiera asmatzeko porra
azterketak dagoeneko eginda daude eta orain 
herritarren artean sortu gura du ikusmina kultura sailak

M.a. arEtxabalEta
Udaletxe alboko Felix Iñurrate-
gi lorategian dagoen zedroaren 
adina eta garaiera asmatzeko 
Zedroaren porra jarri du abian 
Kultura Sailak. Uztailaren 15a 
arte bota ahal izango dira pro-
posamenak Arkupen eta hainbat 
tabernatan, euro baten truke. 
Gehien hurbiltzen denak, pasatu 
gabe, saria izango du.

atlasko zedro osasuntsua
Herritar askorendako esangura-
tsua den zuhaitza Atlasko zedroa 
da, eta katalogatzea erabaki du 
Udalak: "Behintzat, jakin zein 
adin duen, zein garaiera, eta hori 
artxibatuta utzi", dio Joxe Migel 
Uribarrenek, Kultura zinegotziak.

Katalogatze-lan horiek dagoe-
neko eginda daude. Adinaren 
neurketa martxoan egin zuen 
Irungo Arkeolan fundazioak, 
mostra batzuk hartuta zuhaitza-
ri. Eta garaieraren neurketa he-

rritar bik egin dute: Hirigintza 
Saileko Jose Mari Segovia tek-
nikariak eta Jesus Osinagak. 
Angeluak neurtu eta trigonome-
tria erabili dute horretarako. 
"Osasuntsu dagoela ziurtatu di-
gute", dio Uribarrenek.

irabazleak 100 euroko bonua
Horren guztiaren berri herrita-
rren artean zabaltzeko antolatu 
dute orain Zedroaren porra apus-
tua, eta solidaritate ukitua eman 
gura izan diote. Izan ere, jasota-
ko dirua Saharako eskoletarako 
materiala erosteko izango da.

Irabazleak –gehien hurbiltzen 
dena, pasatu gabe– 100 euroko 
bonua jasoko du Aretxarteko den-
detan erabiltzeko. Adingabeek 
debalde parte hartu ahal izango 
dute, eta irailean egingo den Ma-
gia Asterako bonua jasoko dute. 
Parte hartzaile guztien artean, 
gainera, bertako produktuen otza-
ra zozketatuko dute.

Mirari altube arEtxabalEta
Ekainaren 23an bat egiten dute 
udari ongietorria egiteko antzi-
natik datorren jaiak eta kristauen 
ospakizunek; hala, uztak babes-
tu, espiritu gaiztoak uxatu eta 
bedeinkapenak jasotzeko gaua 
izango da gaurkoa.

Arratsaldean hasiko dituzte 
ekitaldiak, Kultura Sailak an-
tolatuta; dantzak eta umeenda-
ko kontuak izango dira orduan. 
Unerik esanguratsuena, baina, 
San Juan suaren bueltakoa izan-
go da. Dantzariak eta txistulariak 
Mitarte kaletik irtenda gertu-
ratuko dira Herriko Plazara, eta 
han, sanjuanetako zortzikoa 
dantzatu ostean, su emango die-
te pilatutako abarrei. Su-garrak 
indartu bitartean, kantuan egin-
go dute Aretxabaleta Abesba-
tzako kideek herritarrekin ba-
tera, San Juanen omenez. 

Sua itzali ostean, tantaiaren 
txanda izango da; 1999an jaio-
tako 50 bat gaztek altxatuko dute 
aurten. 

Eta bihar, San Juan egunez, 
herriko atarte guztiak iratzeekin 

apainduta agertuko dira. Baita 
gurutzearekin ere zenbait. As-
paldiko ohiturari eutsi guran 
herritar gutxi batzuk jardungo 
dute horretan eguna argitu bai-
no lehen.

Herritarrak San Juan suaren bueltan elkartuta iaz. mirari aLtuBe

usadio zaharrak gogora 
ekartzeko egunak
udako solstizioari ongietorria egingo diote herritarrek gaur, ekainak 23, san Juan 
bezpera ospatuta. Dantzak izango dira protagonista arratsalde partean, eta sua eta 
tantaia ilundu ondoren; bihar, ostera, irek apainduta agertuko dira atarte guztiak

aurtengo tantaia 1999an 
jaiotako gazteek altxatuko 
dute. 50en bat neska-mutil 
dira, eta astean aukeratu 
zuten gaur, ekainak 23, 
gauerdiaren bueltan 
Herriko Plazaren erdian 
jarriko duten pinua; Oro 
ingurutik ekarriko dute. 

Pinu hori ezingo da izan 
hamabi metro baino 
luzeagoa, eta gaur 
eguerdian udaltzainek 
neurtu egingo dute 
ziurtatzeko. Ohitura den 
legez, aza, kipula eta 
berakatza jarriko diote 
puntan, ikurrinarekin 
batera, eta, altxatu 
ondoren, pixa egingo diote. 
Bukatutakoan, herritarrei 
gazta, ogia eta ardoa 
eskaintzeko ohitura dute.

tantaia 1999an 
jaiotakoek• 18:00 Leizarra musika 

eskolakoen emanaldia: 
Plaza dantza. musika 
eskolako dantzariez gain, 
bertaratutako guztiek ere 
parte hartu ahal izango 
dute.

• Jarraian Buruhandiak 
eta erraldoiak, 
txistularien laguntzarekin.

• 21:00 Dantzaldia 
imuntzo eta Beloki 
taldearekin.

• 22:20 Sanjuanetako 
kalejira txistulari eta 
dantzariekin mitarte 
kaletik Herriko 
Plazaraino.

• Jarraian Sanjuanetako 
zortzikoa.

• 22:30 San Juan sua.
• Jarraian: Dantzaldia 

imuntzo eta Belokirekin.
• bukatzeko tantaiaren 

igoera.

egitaraua

aretxabaleta abesbatzak 
abesten duen San Juanen 
omenezko kantua. 

Igez ere San Juan San 
Juan zan eta
aurten ere San Juan 
Bautista (bis).
Jesukristoren lehengusua 
zan
San Juan San Juan 
Bautista (bis).
Hau da egia, dana guztia
kontsolatutzeko Euskal 
Herria (bis).
Ibai guztiak agortu dira
arrai gaixoak egarri (bis)
datorren urtian 
mutikotxuak
nun egingo dute igeri (bis).
Hau da egia, dana guztia 
kontsolatutzeko Euskal 
Herria (bis).

san Juanen 
eresia
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ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

M
A

obiliario
RENAZA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

'7x7' ekimenari 
agur 28an
7x7 kultura kalean ekimenaren 
seigarren saioa izan zuten umeek 
eguaztenean, eta Dantza Kasting 
ikuskizunarekin kantuan eta 
jolasean jardun zuten mitarte 
kalean. 

ekimen hori hilaren 28an 
agurtuko da, Gorka ipuin 
kontalariaren saioarekin. Itsasoan 
ikuskizuna eskainiko du Santa 
ritako lorategian.

m.a.

Mirari altube arEtxabalEta
Hogeita hamar urtetik gora di-
tuen Urbaltz elkartea goitik 
behera berritu dute azken hila-
beteotan, eta gaur, ekainak 23, 
inauguratuko dute. Ekitaldia 
19:00etan izango da, eta dantza-
rien, bertsolarien eta musikarien 
laguntzarekin ospatuko dute 
elkartearen itxura berritua. 
Atean, era sinbolikoan, jarriko 
dituzten kateak Anita Aretxagak 
ebakiko ditu, hura da-eta ema-
kumezko bazkide nagusiena, 
eta, horrela, ibilbide berriari 
ekingo diote.

sukalde handiagoa 
Aurpegi garbiketa sakona egin 
diote Mitarte plazako elkartea-
ri: "Beharra ere bazuen, apenas 
egin da-eta ezer 30 urteotan. 
Gaur egunera egokitu dugula 
esan genezake", jakinarazi du 
Aitor Irurek, zuzendaritza ba-
tzordeko presidenteak.

Sukaldea handitu egin dute, 
eta lokal guztia berregokitu; 
mostradorea txikitu eta mahaien 

antolaketa aldatu ere bai: "An-
tolaketa berriarekin, sei edo 
zortzi leku gehiago izango ditu-
gu", dio Irurek. Komunak ere 
berritu dituzte, irisgarritasun 
arauak beteta: "Kanpoko ateak 
zabalera berezia du orain. Eta 
Udalaren baimenaren zain gau-
de arrapala egiteko". Azken as-
teotan buru-belarri dabiltza, 
garbitze eta txukuntze lanetan, 
gaur iluntzerako gertu izateko.

gaztetu egin den elkartea 
1985eko irailean sortutako el-
karteak 96 bazkide ditu gaur 
egun: "Azken urteotan gaztetu 
egin da Urbaltz; izan ere, baz-
kide heldu batzuek seme-alabei 
pasatu diete bazkidetza. Ondo 
kokatuta dagoela ezin ukatu, 

eta joan-etorri handia izaten da 
bertan, bai astean zehar, baita 
aste bukaeretan ere". 

Lehenengo zuzendaritza ba-
tzordean ere egon zen Irure; 
bodegaren ardura izan zuen 
orduan: "Sortu zen garai hartan, 
90 bat bazkide ginen, baina 100dik 
gora ere izan gara". Emakume 
bazkideak hasiera-hasieratik 
egon dira, eta gero eta gehiago 
daude: "Sekula ez da egon ino-
lako oztoporik. Hain zuzen, lau 
emakumezko eta lau gizonezko 
gaude orain zuzendaritza ba-
tzordean".

Elkarteak hainbat gorabehera 
bizi izan ditu urteotan: "Ikerke-
tapean egon zen, eta enbargo
-mehatxua zela-eta kezka han-
diarekin bizi izan ziren hainbat 
urte; horregatik, hain zuzen, 
atzeratzen joan zen egoitzaren 
obra. Dena den, itxita sekula ez 
da egon". Urte askoan izandako 
nahia gauzatu da, eta beste hain-
beste urtean aurrera egiteko 
asmoarekin sartuko dira gaur, 
bazkideak, Urbaltz berrituan.

Urbaltz elkarteko zuzendaritza batzordeko hainbat kide martitzenean. mirari aLtuBe

Gaur inauguratuko dute 
urbaltz elkarte berritua
mitarte plazan egoitza duen elkartearen itxura goitik behera aldatu da; besteak beste, 
sukaldea handitu dute, lokala berregokitu eta komunak berritu irisgarritasun arauak 
beteta. Dantzariekin eta bertsolariekin ibilbide berriari ekingo diote gaur iluntzean

MaHaien 
antolaketa aldatu 
eGin dute, eta sei 
edo zortzi leku 
GeHiaGo daude orain

M.a. arEtxabalEta
Udarekin batera kontzertu es-
kaintzarekin dator Loramendi 
elkartea. "Ekainean eta uztailean 
bi egingo ditugu eta irailean 
beste bi egiteko asmoa dugu; 
horiek lotzen gabiltza", jakina-
razi du Martin Berrizbeitiak, 
Loramendiko teknikariak. He-
rriko tabernak aukeratu dituzte, 
gainera, musikarien eta herri-
tarren arteko topaleku izateko. 

uztailaren 12an Jasan 
Joseba Irazoki (Bera, 1974) da 
lehen gonbidatua; luxuzko gon-
bidatua izan ere. Datorren eguaz-
tenean, ekainaren 28an, Kixkor 
tabernan izango da, 19:30ean. 
Atom Rhumba taldeko kideak, 
folk, rock eta psikodelia doinue-
tan aditua denak eta esperimen-
tazioa oso gustuko duenak, saio 
errepikaezina eskainiko die 
aretxabaletarrei.

Uztailaren 12an, ostera, Jasan 
talde gaztearen txanda izango 
da, Haizea tabernan, 19:30ean. 
Gari Barandiaran eskoriatzarrak 
eta Ixak Sarasua, Asier Monge-
los eta Jokin Uribetxebarria 
aretxabaletarrek rock doinuak 
eskainiko dituzte.

Joseba irazoki. gOIENA

Joseba irazokiren kontzertua 
loramendiren eskutik
musika emanaldien egitasmoa jarriko du, horrela, abian; 
ekainaren 28an, eguaztena, izango da, kixkor tabernan

Bukatu dituzte Ibarra kirolde-
giaren lanak, eta, astean, sola-
riumeko belarra aldatu dute. 
Hori horrela, bihar zabalduko 
dute igerilekuaren alboan dagoen 
eguzkia hartzeko gunea. 

Bestetik, ekainaren 17a ezkero, 
ordutegi berria dute zapatuetan 
eta domeketan: 09:00etatik 20:00ak 
arte zabalik. Ordutegi jarraitu 
hori izango da uztailaren 30a arte.

Bihar zabalduko dute 
ibarra kiroldegiko 
solariuma
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imanol beloki Eskoriatza
Gaur, ekainaren 23a, San Juan 
bezpera da, eta, ohiturari jarrai-
tuz, Fernando Eskoriatza plazan 
tantaia altxatu eta sua piztuko 
dute datorren urtean kintoak 
izango diren gazteek.

Aurten, 2000n jaiotako gazteek 
izango dute tantaia jasotzeko 
ardura, baina, hori egin aurre-
tik, bota egin beharko dute lehen-
bizi. Hala ere, ez dute eurek 
botako, Bolibar auzoko Agiña 
baserriko Javier Zabalak baizik, 
eta gazteek zuritu ostean herri-
raino jaitsiko dute. Behin tantaia 
Eskoriatzara jaitsi ostean, egun 
osoz Zarauztarra taberna aurrean 
utziko dute, herritarrek ikus 
dezaten, eta gauean altxatzeko 
prest izateko.

37 lagun tantaia jasotzeko 
Elaitz Iregi da 2000n jaiotako 
kintoetako bat, eta tantaia jaso-
tzeko gogoz daudela azaldu du: 
"Gure kintadan 37 lagun gara, 
eta tantaia guk ez bota arren, 
lana izango dugu hau herrira 
jaisten. Bolibartik behera jai-
tsiko dugu, ondo zuritu ostean, 
eta, horretarako, Agiñako Javier 
Zabalak traktorearekin behar 
den moduan utziko digu…".

sua piztea 
San Juan sua pizteko ardura 
ere tantaia altxatuko dutenek 
izango dute. Hala, 2000n jaiota-
ko gazteenak –Jorge Perea– eta 
nagusienak –Irati Moto– piztuko 
dute aurtengo sua, hain zuzen 
ere.

Ostean, berriz, agian, aurres-
kua dantzatuko dutela azaldu 
du Iregik: "Ez dakit aurreskua 
dantzatuko dugun, baina txis-
tularien doinuekin hainbat bira 
emango dizkiogu suari denok 
eskutik helduta; hori, seguru…".

2000. urtean jaiotako gazteak aurtengo tantaia zuritzen, atzo, eguena.  IMANOL BELOkI

tantaia altxatzea eta sua 
piztea, gazteen esku
Duela 17 urte jaiotako 37 gazteek gaur goizean jaitsiko dute tantaia herrira, bolibar 
auzotik. Egun osoz, zarauztarra taberna parean izango da herritarrentzat ikusgai eta 
gauean, berriz, denen artean jaso ostean, san Juan sua ere eurek piztuko dute

2000. urtean 
Jaiotako 37 
eskoriatzarrek 
altXatuko dute 
tantaia      

Dagoeneko zabalik dago hutsik 
dauden lokalak balioan jarriz 
merkataritza edo zerbitzu arlo-
ko establezimendu berriak ire-
kitzeko diru laguntzak eskatze-
ko epea, eta aurtengo abendua-
ren 31ra arte egongo da eska-
tzeko aukera.

Bi motatako laguntzak eman-
go dira: batetik, alokatuko lo-

kaletarako. Lehenengo urtean, 
alokairuaren %30 emango du 
Udalak, gehienez ere, 200 euro 
hileko; eta bigarren urtean, %20 
Udalak emanez, eta, gehienez 
ere, 100 euro. Bestetik, erosita-
ko lokala, katastroaren balioa-
ren %2, eta gehienez 2.000 euro. 
Diru laguntzak jasotzeko oina-
rriak eta xehetasunak Eskoria-
tzako udal webgunean kontsul-
tatu daitezke, eta informazio 
gehiago Ibarraundi museoan 
eskatu daiteke.

establezimendu 
berriak irekitzeko 
diru laguntzak

iaz, San Pedro jaietako euskal Jai eguneko bazkarian. gOIENA

kuadrillen eta euskal Jaiko 
bazkarietarako txartelak salgai
sanpedroetako egitaraua prest dago; ekainaren 28an 
hasiko dira jaiak eta uztailaren 1era arte iraungo dute

i.b Eskoriatza
Herriko festa nagusiak, sanpe-
droak, ate joka datoz, eta aurten 
ere egitarau oparoa antolatu 
dute, 41.998 euroko aurrekon-
tuarekin. Musika emanaldiak 
nabarmendu arren, orotariko 
eskaintza zabala prestatu dute 
eta jaietan murgiltzeko prest 
daude  herritarrak.

Ekainaren 28tik uztailaren 
1era bitartean ospatuko diren 
jaietan, adin guztietakoei zuzen-
dutako ekintzak egongo dira 
aurten ere. Jaien batzordeak 
betiko haritik antolatutako jaiak 
izan arren, hainbat berrikuntza 
izango dira, eta, besteak beste, 
danborradan, txosnagunean eta 
umeentzako ekintzetan izango 
dira nabarmenenak.

bazkarietarako txartelak salgai 
Kuadrillen arteko bazkaria ekai-
naren 30ean izango da, Santa 
Marinan, 14:30ean, eta dagoene-

ko salgai daude txartelak. Do-
mekan izango da horiek eroste-
ko azken eguna, eta, horretara-
ko, hamabi euro ordaindu behar-
ko dira Inkernu tabernan.

Bestalde, Euskal Jai Eguneko 
bazkaria uztailaren 1ean izango 
da, Fernando Eskoriatza plazan, 
14:30ean, eta bertara joan nahi 
duenak ere aukera du dagoene-
ko txartelak erosteko; Inkernun 
eta Goxo Txikin. 

14 urtera artekoentzat menu 
bat izango da hamar eurotan: 
makarroiak, hanburgesa, flana, 
jogurta edo natillak, ura eta 
freskagarriak. 15 urtetik gora-
koentzat, berriz, 16 eurotan: 
udaberriko entsalada, biribilkia 
saltsan txanpinoiekin, San Mar-
kos tarta, ardoa, sagardoa, ura, 
kafea eta txupitoa izango dira. 
Lekua erreserbatu nahi duenak 
kultura etxera deitu dezake, eta 
txartelak erosteko azken eguna 
domeka, ekainak 25, izango da.

arratsaldean hasi eta 
gaueko ordu txikiak 
bitarteko eskaintza dago.

• 18:00 Txorimaloaren 
bila eta datorren 
urterako lore-sendorra 
prestatzeko irteera 
egingo da.

• 19:00 Buruhandiak.
• 22:00 2000n jaiotako 

herriko gazteek 
altxatuko dute tantaia.

• 22:30 San Juan sua. 
aurtengoa 2000n 
jaiotakoek piztuko dute. 
Ondoren, txistu 
doinuaren laguntzarekin, 
erromeria izango da.

San Juan bezperako 
eguneko ekintza guztiak 
plazan izango dira.

ekainaren 
23ko egitaraua
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aGurtZane teLLeria

oihal-akrobatak leintz gatzagan
agurtzane telleriak ematen duen oihal-akrobazia ikastaroan aritu diren 
ikasleek erakustaldia egin zuten domekan, Leintz Gatzagako Dorleta 
santutegiko zelaian. ikasleen lagunez eta familiez gain, herritar ugari ere 
batu zen emanaldian. "Oso ondo joan da ekitaldia, ikasleak oso gustura 
aritu dira eta ikusleek emanaldiaz gozatu dute", adierazi du telleriak.

Andramaixetarako kartel 
lehiaketa martxan da
kartelak uztailaren 6ko 14:00ak baino lehen aurkeztu 
beharko dira gatzagako udaletxean, euskarri fisikoan

imanol beloki lEintz gatzaga
Irailaren 7tik 10era bitartean 
ospatuko dira Leintz Gatzagako 
Andra Mari jaiak, eta oraindik 
udako oporrak igaro behar diren 
arren, martxan jarri dute jaie-
tarako kartel lehiaketa eta opor 
aurretik kartela zein izango den 
erabaki nahi du Udalak.

Kartelaren gaiari, motari eta 
formatuari dagokionez, honako 
ezaugarri hauek hartu beharko 
dituzte kontuan parte-hartzai-
leek: Andramaixak 2017 testua 
agertu beharko da kartelean, 
kartelaren irudia gai librekoa 
izango da eta DIN A-3 neurrian 
egin beharko da, nahi diren 
kolore eta teknikak erabilita. 
Irabazleak 100 euroko saria lor-
tuko du.

uztailaren 6a, azken eguna 
Kartelak aurkezteko azkeneko 
eguna uztailaren 6a izango da; 
hain zuzen, 14:00ak baino au-
rretik entregatu behar dira 
Leintz Gatzagako udaletxean; 
kartel bakoitza, kartazal itxi 
batekin, eta kartazalean lelo bat 
jarrita. Kartazalaren barruan 
egilearen izen-abizenak, helbi-
dea, adina eta telefonoa jarri 
beharko dira.

sariduna, uztailaren 10erako 
Epaimahaia Leintz Gatzagako 
jai batzordeko sei kidek osatuko 
dute, eta uztailaren 10erako era-
bakiko dute zein den aurtengo 
kartel lehiaketako irabazlea. 

Hala, epaimahaiak hainbat 
ezaugarri hartuko ditu kontuan 
kartel sariduna zein den eraba-
kitzeko orduan; edozelan ere, 
epaimahaiaren iritziz aurkez-
tutako lanek ez badute nahikoa 
kalitate, saria eman gabe gera-
tu daiteke. 

lanen erakusketa eta jabetza 
Saritu gabeko egileek hamar 
eguneko epea izango dute, uz-
tailaren 10etik aurrera, euren 
lanak erretiratzeko. Epe horren 
ostean, erreklamatu gabeko la-
nak Leintz Gatzagako Udal Ar-
txiboan geratuko dira. Jatorriz-
ko lan guztiak euren egileentzat 
izango dira, saritutakoa izan 
ezik; Udalarentzat geratuko da 
hura, erakusketa jartzeko, ar-
gitaratzeko, zein erreproduzi-
tzeko eskubide osoarekin. 

Hala, lehiaketa horretan par-
te hartzen duen orok ontzat har-
tu beharko ditu aurrez aipatu-
tako kartel lehiaketarako eza-
rritako arau guztiak.

imanol beloki Eskoriatza
Hildako mendizale eskoriatza-
rren oroimenez bi urtean behin 
antolatzen duten Txikirri-txiki-
rri mendi ibilaldian pentsa bai-
no jende gehiagok hartu du 
parte, hamaikagarren edizioan. 
Ibilbide ezberdina egin da aur-
ten ere, eta giroa, berriz, ezin 
hobea izan da.

Fernando Eskoriatzako plaza-
tik 07:30ean abiatu ziren par-
te-hartzaileak Leten gora, 24 
kilometroko bidea aurretik izan-
da. Mendiolatik gorako pagadian 
gora, Mugarriluzeko eolikoeta-
ra heldu, handik Lexargaratera 
eta Atxorrotxetik Eskoriatzako 
plazara. 

261 parte-hartzaile, ibilbideko 
hainbat puntutan hogei bolun-
tario inguru laguntzen, eta egu-
raldi apartarekin, martxa ederra 
burutu zen. Antolatzaileek ba-
lorazio positiboa egin dute aur-
tengoak emandakoaz. Honela 
azaldu du Iñaki Agirianok, an-
tolatzaile taldeko kideak: "Oso 

ondo joan da aurtengo martxa. 
Gure aurreikuspen guztiak bete 
dira, eta gainezka egin digu. 
Izan ere, parte-hartzaile kopuru 
aurreikuspena 200 pertsonakoa 
zen, baina 261 pertsona agertu 
dira, eta hasieran larritu egin 

garen arren, erosketak… eginda 
genituelako, ederto irten da. 
Parte hartu duten horietatik 
bost-sei lagun izan ezik, guztiek 
bukatu dute martxa".

bertako parajeak ezagutzen 
Agirianok azaldu duenez, mar-
txara datozenek bertako bideak 
ezagutzea du helburu Txikirri
-txikirri-k: "Gure asmoa, lau eta 
sei orduko tartean, goizez egi-
teko martxa bat egitea izaten 
da, eta, horrekin batera, berta-
ko paisaia, senda eta bide berriak 
erakusteko izan dadila".

errotzen ari den martxa 
Txikirri-txikirri hildako mendi-
zale eskoriatzar batek esaten 
zuen hitz batetik dator. Honela 
azaldu du Agirianok: "Garai 
batean, elkarrekin aritzen ginen 
mendian, eta berak beti esaten 
zuen: 'Goazen, txikirri-txikirri 
egin bijuau, pixka bat takarra-
ran…'. Eta hortik dator martxa 
horren izena.

Aurtengo martxan. txiKirri-txiKirri

Parte-hartze aparta izan 
da 'txikirri-txikirri'-n
bi urtetik behin egiten den martxaren hamaikagarren edizioa izan da aurtengoa, eta 
261 pertsonak hartu dute parte. Eskoriatzako bideak eta bidexkak ezagutzeko 
asmoarekin antolatuta, balorazio positiboa egin dute antolatzaileek

JOSE MArI LEgOrBUrU

giza barraskiloa irudikatuz
eskoZap taldeko kideek antolatutako aste Zapatistaren barruan hainbat 
ekintza izan dira, eta aipagarrietako bat pasa den egubakoitzean irudikatu 
zuten giza barraskiloa izan da. Jose Arana zaharren egoitzako egoiliarrak, 
Luis ezeiza eskolako ikasleak eta tximeleta gelako haurrek eskolako 
patioan Beste mundu bat posible da leloa sustatuz goiz ederra pasa zuten.

Atxorrotx Kultur Elkarteak an-
tolatutako Kontzejupe pilota txa-
pelketaren 15. edizioa izango da 
zapatu honetan, eta, urtero mo-
duan, pilota txapelketa bi moda-
litatetan banatuko da: haurrak, 
alde batetik, eta nagusiak, bes-
tetik.

16 urtetik beherako haurrek 
10:00etan jokatuko dituzte parti-
duak eta helduek, berriz, 15:00eta-
tik aurrera. Txapelketan parte 
hartu nahi duenak egunean ber-
tan, partiduen aurretik eman 
beharko du izena, kontzejupean. 
Iaz, gazte mailan zortzi bikote 
lehiatu ziren eta helduetan bes-
te zortzi. Hala, ohitura manten-
tze aldera, herritarrei gonbida-
pena egin diete antolatzaileek.

zapatuan jokatuko da 
kontzejupe pilota 
txapelketa
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Txirrindularirik 
ez, eskerrik asko

Txirrindulariek haien 
gozamenerako gure beharrak 
oztopatzen dituzte. Hori egia 
borobila. Azkenaldian lanera 
berandu iristen naiz haien 
erruagatik. "Altxatu 
lehenago", esaten didate. 
Zergatik altxatu behar naiz ni 
hamar minutu lehenago? 
Haiek ez doaz lanera eta. 
Jubilatuek, eta abarrek ez al 
daukate denbora libre gehiago 
bizikleta hartzeko? Noski,  
jada lan guztia egin dutenez, 
orain besteena izorratzera 
dedikatzen dira.

Baina txarragoa ere bada 
hau. 90 km orduko abiaduran 
kurba bat hartzean nola ez 
dut, ba, txirrindulari bat joko? 
Baina hori haien errua da, ze 
nik, normalean, horrela 
gidatzen dut eta ez daudenean 
ez dut arazorik izaten. Nire 
ustetan, bizikleta gauez 
bakarrik erabili beharko 
litzateke, inor oztopatzen ez 
dutenean. Azken finean, 
horrela istripu gutxiago 
egongo lirateke eta ni beti 
goiz iritsiko nintzateke 
lanera. Total, ni pozik banago, 
ze inporta zaizkit besteen 
eskubideak?

nirE ustEz

pAUlA AMilbUrUUztailaren 5ean, 7an, 10ean, 11n, 
12an eta 14an egingo dira aurten 
gazte udalekuak. 12 eta 16 urte 
bitartekoei zuzenduta egongo 
dira udalekuok eta ekintza gehie-
nak goizetan izango dira. Uda-
letxean eman daiteke izena, 25 
eurotan, eta izena ematerako 
momentuan ordaindu beharko 
da. Iker eta Markel Arriolaben-
goak gidatuko dituzte saioak.

ekainaren 30a da 
udalekuetan izena 
emateko azken eguna

Onaindia enpresa arduratuko 
da hurrengo bi urteetan hobi 
septiko publikoen garbiketaz, 
baita tasa ordaintzen duten hobi 
pribatuen garbiketaz ere.

Kontratua 9.300 eurotan eslei-
tu dute. Baina ondoren beste 
gastu bat ere egin beharko du 
Udalak, garbiketa egin ostean 
araztegiko tratamendua ere or-
daindu behar da eta.

Hobi septikoen 
garbiketa onaindia 
enpresari esleitu diote

Gazte Asanbladak film labur 
lehiaketa antolatu du herriko 
jaietarako. Filmak derrigorrez 
izan beharreko elementuak po-
lainak, katiuskak, kantinplora 
eta veranoski dira. Aurkeztuta-
ko lanek mp4 edo .avi formatuan 
egon beharko dute, eta bost mi-
nutuko iraupena izan. Txosnetan 
aurkeztu beharko dira, uztaila-
ren 1a baino lehen.

Film labur lehiaketa 
egingo dute san 
Martin jaietan

Gorbeialdeko Kuadrillak pro-
duktu fitosanitarioen aplika-
zioari buruzko ikastaroa anto-
latu du –intsektuen, eta abarren 
aurkakoak–. Saioak uztailaren 
4an, 5ean, 6an, 11n eta 12an izan-
go dira, Izarrako kultura etxean. 
Ikastaroan parte hartzeko, eko-
nomia@gorbeialdea.eus helbide-
ra idatzi beharko da, edota 945 
43 01 67 telefonora deitu. 

Fitosanitarioen 
aplikazioari buruzko 
ikastaroa uztailean

Ekaineko azken kontzertua Az-
kaiter Pelox taldeak eskainiko 
du gaur, egubakoitza, 20:00etan. 
Orain artekoa "oso ondo" joan 
dela adierazi du Cristina Etxe-
nausiak, Kultura zinegotziak. 
"Jendea oso gustura egon  da 
aurreko hiru kontzertuetan; 
musikariak ere bai. Maila one-
ko kontzertuak izan dira, eta ea 
gaurkoa ere hala den", dio.

azkaiter Pelox 
taldeak itxiko du 
ekaina sastiñan

eneko azurmendi aramaio
Urteetako tradizioari jarraituz, 
San Juan jaiak ospatuko dituz-
te asteburu honetan Aramaioko 
Azkoaga auzoan. Bertan egiten 
da herriko San Juan surik he-
rrikoiena. "Tradizio handia dago 
gure auzoan San Juan suaren 
bueltan. Baserrietan su asko 
egiten dira gaurko egunez, bai-
na Aramaion egiten den surik 
popularrena da Azkoaga auzo-
koa", adierazi du Juanito Saizar 
auzo-alkateak. Beraz, esan dai-
teke herri osoa ordezkatzen due-
la bertako suak San Juan bez-
peran. "Ibarratik ere jende asko 
gerturatzen da sua ikustera. 
Badago jendea oporrak atzeratu 
egiten dituena, umeak sua ikus-
tea nahi dutelako. Jende asko 
batzen da urtero suaren bueltan", 
azaldu du Saizarrek.

Azkoagako plazatik Santa Age-
datxo ermitara kalejiratxo bat 
egingo dute –150 metro inguru–, 
ohiturari jarraituz, eta bertan 
egingo dute sua.

sorginaren debatea 
Duela 35 urte inguru hasi ziren 
kalejiran sorgin bat eramaten, 
eta ondoren erre egin izan dute, 
San Juan suan. Hala ere, auzoan 
debatea ekarri duen gaia izan 
da, eta aurten ez erretzea era-
baki dute. "Iaz entzuten hasi 
ginen inkisizio garaia aspaldi 
pasatu zela eta sorgin bat erre-
tzeak mezu negatiboa ematen 
duela. Urte osoan debate hori 
izan dugu, eta, beste aukerarik 
aurkitu ez dugunez, sorgina 
eraman egingo dugu, baina erre 
gabe, izan dezakeen balizko 
mezu negatibo hori ekiditeko 
eta kontzientzia hartzen goaze-
la erakusteko", nabarmendu du 
Saizarrek.

asteburu osoko festa 
San Juan egunaren bueltako 
festa izaten da Azkoagakoa, eta, 
alkatearen esanetan, "urteko 
jairik garrantzitsuena" da auzo-

tarrentzako. Hala, gaurkoaz gain, 
bihar eta etzi ere hainbat ekin-
tza egongo dira. Gaur makala 
altxatuz emango diete hasiera 
jaiei, eta bihar, zapatua, ekintza 
nagusia herri afaria izango da. 
Azken urteetan, gainera, kantu 
afari bihurtu da afari hau, eta, 
liburuxka batzuekin, kantatuz 
afaltzen dute. Saizarrek onartu 
du afari hau harremanak egu-
neratzeko eta sendotzeko balia-
tzen dutela. Bertan parte har-
tzeko, 661 27 63 60 telefonora 
deitu beharko da aurrez (Saizar). 
"Komeni zaigu jakitea zenbat 
izango garen; beraz, ahal izanez 
gero, aurrez izena ematea gus-
tatuko litzaiguke", dio.

Azkenik, asteburu honetan 
Azkoaga auzora hurbiltzea eta 
jaietan murgiltzea eskatu die 
auzo-alkateak auzotarrei, herri-
tarrei, baita kanpotik bertaratu 
gura duen edonori ere.

Santa Agedatxo ermitaren inguruan pizten dute San Juan sua. ArAMAIOkO UdALA

suaren bueltako jaietan 
murgilduko da azkoaga
aramaion egiten den san Juan surik popularrena azkoaga auzoan egiten da eta 
ibarratik ere jende ugari hurbiltzen da santa agedatxo ermitaren aurrean pizten duten 
sua ikustera; gaurko egunaz gain, bihar eta etzi ere hainbat ekintza egongo dira

"urteko festarik 
Garrantzitsuenak 
dira sanJuanak 
azkoaGako 
auzotarrentzako"

 
Gaur, egubakoitza
• 18:00 Gora txopue.
• 20:00 Parrilladie.
• 21:00 aramaioko 

gazte batzuen 
kontzertua.

• 22:00 Kalejirie eta 
San Juan sue.

• ondoren, Su 
artifizialak.

bihar, zapatua
• 13:00 mezie.
• ondoren, Parrilladie.
• 18:00 mus eta briska 

txapelketak.
• 21:30 Kantu afaixe eta 

erromerixie.

etzi, domeka
• 13:00 Hildakuen 

aldeko mezie.
• 17:00 Puzgarri eta 

jolas dibertigarrixek.

azkoagako 
jaien 
egitaraua

"zerGatik altXatu 
beHar naiz ni 
HaMar Minutu 
leHenaGo? beraiek 
lanera ez doaz eta"
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Jokin bereziartua bErgara
Ekainaren 16an bete ziren bost 
hilabete Bolua auzoan mendia 
behera etorri zenetik. Udalak 
amaitutzat eman zuen joan den 
astean emergentzia egoera, men-
di maldari eusteko sarea jarri-
ta dagoelako eta arriskuen ja-
rraipen eta segurtasun plana 
"aspalditik" martxan dutelako. 

Bada, bizilagun gehienendako 
egoera normalizatu bada ere, 
etxerik kaltetuena bizitzeko mo-
duan egoteko beste zenbait hi-
labete pasatuko dira. Etxea han-
kaz gora dute oraindik. "Dena 
lokaztuta dago, ez dakigu, orain-
dik, zer salbatuko den eta zer 
ez. Kalte materialez harago, 
amarendako oso gogorra ari da 
izaten, bere bizitzako etxea da 
eta. Egunero du buruan etxearen 
kontua eta etortzen den bakoi-
tzean negarrez irteten da", dio 
etxe kaltetueneko jabe den Do-
lores Santosen seme Pedri Zafrak. 
Mendia eraikin barrura sartu 
zenean euren etxeko atearen 
azpiko partetik sartu zitzaien 
guztia: "Harrigarria da. Bost 
hilabeteren ondoren, lokatzaren 
arrastoak sabaian ikus daitezke".  

udalaren erantzunarekin pozik
Kalte handiak izan arren, Uda-
laren zein aseguru-etxeen par-
tetik erantzun ona izan dutela 
diote. "Eskerrak eman behar 
dizkiogu Udalari. Oso ondo por-
tatu dira. Mapfre aseguru-etxea-
rekin ere pozik gaude; pazientzia 
izan dugu eta badakigu eurak 
ere borrokatzen ibili direla Ber-
garako bulegoan", dio Zafrak. 

Hori bai, euren etxearen ka-
suan, aseguruen arteko kon-
kurrentzia dago; hau da, etxea-
ren kontinentea –eraikinaren 
elementu estrukturalak, mu-
gitu ezin daitezkeenak– bi ase-
guru-etxerekin dituzte: "Mapfrek 
ordaindu du berea eta orain 
beste aseguru-etxearekin, Ge-
neralirekin, negoziatzen ari 
gara. Jarrera ona dute, baina 
ez dute azken hitza eman. Es-
pero dugu etxeko kontinentea-
ren beste erdia ordainduko 
digutela. Hori bai, etxeko kon-
tenidoa, altzariak eta beste, 
gure kontu joan beharko da". 

gaia patxadaz hartzea, gakoa 
Emergentzia egoera gainditu 
bada ere, atari kalteturako sa-
rrera nagusia hesi batekin itxi-
ta dago oraindik. Bizilagunek 
sartzeko aukera dute, baina 
sartzearekin batera nabarmenak 
dira duela bost hilabeteko lur
-jausiak eragindako kalteak: 
mendiaren sarrera izan zen zulo 
erraldoia estali beharra dago, 
apurtu ziren eskaileretako ba-
randak konpondu, kristalak...  
Obra handia egin beharko dute, 
komunitateko presidente Karlos 
Etxanizen arabera: "Orain arte-
ko prozesua luzea izan da eta  
oraindik ez dakigu zenbat den-
bora emango digun atariko obra 
guztia egiteak. Data bat ematea 
zaila bada ere, espero dugu uda 
osterako lanak bukatuta egotea".  
Komunitateak kudeatuko du 
obra hori herriko Ibarralde en-
presaren laguntzarekin.  

Etxanizek ere esker on hitzak 
izan ditu Udalarendako: "Hasie-
ra-hasieratik babestu gintuzten. 
Etxe bloke osoa ebakuatu zenean, 
aukera eman ziguten hotelera 
edo bestelako etxeetara sartzeko. 
Ordutik aurrera eman diren 
urratsetan ere Udala egin da 
kargu. Oraingoz, behintzat, mal-
da aseguratuta dago eta etorki-
zunean ere beste interbentzio 
batzuk egingo dira".

Amaitzeko, Etxanizek uste du 
hasieratik gaia patxadaz hartu 
izana erabakigarria izan dela 
handia zen arazoa are handia-
go ez bihurtzeko: "Erabaki ge-
nuen lasai hartzea eta ez hastea 
oihuka eta liskarretan sartzen. 
Badakigu halako kontuek den-
bora behar izaten dutela, eta 
uste dugu horrek ere zerikusia 
izan duela jaso dugun erantzun 
egokian". 

Frontoia estaltzeko proiektua 
Bestalde,  Boluko frontoia estal-
tzeko proiektuaren berri eman-
go die Udalak auzotarrei datorren 
ekainaren 27an, Irizar jauregiko 
ganbaran (18:30). Proiektua zehaz-
tu aurretik, Udalak bertako bi-
zilagunen iritziak entzun eta 
ekarpenak jaso gura ditu: "Ani-
matu eta parte hartu, zure iritzia 
ezinbestekoa da".   

egongelatik irten zen lur-jausia beste aldera. lur-jausi aurretik berritutako komuna. ArgAZkIAk: J. BErEZIArTUA

Sukaldea, lokatzez josita. logela bat; zorua egurrezkoa zenez, aldatu egin beharko dute. 

dolores Santosen etxea –ezkerretik laugarrena– hankaz gora dago. irudian, seme-alabekin, bi bizilagunekin eta karlos etxanizekin. 

koMunitateko 
Presidentea: "Gaia 
lasai Hartu izanak 
zerikusia izan du 
erantzunean"

etXe kaltetueneko 
Jabearen seMea: 
"lokatzaren 
arrastoak sabaian 
daude oraindik"

etxera itzultzeko 
itxaron beharra
mendia behera etorri eta bost hilabetera emergentzia egoera gainditu bada ere, 
etxebizitza kaltetuena hankaz gora dago oraindik eta atari horretan obra egin beharko 
da; kaltetuak pozik daude udalak zein aseguru-etxeek emandako erantzunarekin  
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Jokin bereziartua bErgara
Nekez ahaztuko dute Leire Mar-
tinek eta haren familiak, Fun-
damek, IGAM elkarteak eta, 
orokorrean, Bergarako herri 
osoak ekainaren 17an bizitakoa. 
Eguneko ekitaldi guztietan batu 
zen jende asko; IGAMeko kideak 
Donostiatik Bergararako bidea 
oinez egiteko irten zirenetik 
eta jaiak gaztetxean amaitu 
zuen arte, 24 ordu iraun zuen 
egitarauaren barruan, hainbat 
une gogoangarri bizi izan ziren. 
Horietako bat izan zen, esate-
rako, Leire Martinen aita Ber-
garara iritsi eta alaba besar-
katu zuenekoa –Donostiatik 
zetorren IGAMekoen martxara 
Azpeitian batu zen aita–. IGAMe-
ko Jon Ander Garitanok hone-
laxe gogoratzen zuen Bergara-
ra iritsi zen unea: "Oso hunki-
garria izan da. Horrenbeste 
jende aurkitzea, guztiok elkar 
besarkatzen...". 

Egun bereziko helburu na-
gusia muskulu-atrofia espina-
la duen Leire Martin Pineda-

rendako eta gaixotasun horri 
aurre egiteko lanean buru-be-
larri diharduen Fundame el-
kartearendako dirua lortzea 
zen, eta bete egin zen. Izan ere, 
Fundamerendako 8.000 euro 
lortu ziren eta Leire Martinen-
dako, 16.000 euro.  

"betiereko esker on" mezua
Senitartekoek ere emozio han-
diz bizi izan zuten eguna, eta, 
Goienara helarazitako gutun 
batean –ikus 8. orria–, "betie-
reko esker ona" adierazi izan 
dute: "Zaila egiten zaigu labur 
adieraztea nola sentitzen garen 
hainbeste jaso ondoren eta hain-
beste jende ezberdinengandik. 
Eta are zailagoa eskertu ahal 
izatea Leireren alde eta egoera 

berean dauden pertsonen alde 
egin den guztia. Azken hilabe-
teetan askotan izan dugu buruan 
momentu hau; bagenekien ezi-
nezkoa izango zela paragrafo 
gutxi batzuetan adieraztea zer
-nolako emozioak bizi izan di-
tugun denbora honetan zehar". 
Bergarako herriaren elkartasun 
erakustaldia ere goraipatu du 
familiak: "Lekuko izan gara, 
ikusi egin dugu, Bergarak, he-
rri osoak, dena ematen duela 
beharra duenari laguntza es-
kaintzeko orduan".

zozketako zenbaki irabazleak
Bestalde, zozketako zenbaki 
sarituen berri ere eman dute: 
asteburu baterako bidaia, lehen 
saria, 69.631 zenbakia; Bedelkar 
elkarteko kide diren dendetan 
gastatzeko 200 euroko bonua, 
bigarren saria, 88.716 zenbakia; 
bi lagunendako afaria Etxagi 
jatetxean, hirugarren saria, 
44.821 zenbakia; eta bi lagunen-
dako afaria Larrea jatetxean, 
laugarren saria, 6.401 zenbakia.  

doctor deseoko Francisek ere bat egin zuen leire Martinekin. euskal dantzak plazan. ArgAZkIAk: A.vITOrIA, I.SOrIANO ETA A.gOITI

24.000 euro lortu dira Fundamerentzat eta Martinentzat. Aita, alaba besarkatzeko gertu, Bolura heltzearekin batera. 

beharra duenari, ematen 
dion herria dela berretsiz
leire martinen jaialdian parte hartzea handia izateaz gain, leire martinendako 16.000 
euro eta Fundame elkartearendako 8.000 euro biltzea lortu du igamek; familia, oso 
eskertuta: "Ezinezkoa zaigu paragrafo gutxi batzuetan hilabeteotan bizitakoa adieraztea"

ANE vITOrIA

omenaldi berezia erreferenteari
Pintura eskolako erreferente ukaezina den Migel Okina omendu zuten domekan 
Udalak eta Beart-ek; osoko bilkuren aretoa bete egin zen. Ondoren, Okinaren 
lanetako bat udaletxeko horma baten jarri zuten. "migelekin hitzartu genuen 20 
urtez hutsik egon den tokian bere koadro bat jartzea, eta bi urterako laga digu. 
Bi urteotan bergarar guztiok gozatuko dugu", adierazi zuen elena Lete alkateak. 

J.b. bErgara
Hiru neurri hartuko ditu Uda-
lak, epe motzera, azken egunetan 
Agorrosingo igerilekuetan sor-
tutako ilara luzeak errepikatu 
ez daitezen: sorosle bat gehiago 
jarri dute segurtasuna hobetze-
ko eta laguntzeko; edukiera be-
tetzen denean, kanpoko jolas 
igeritokia 20 minutuan behin 
hustuko da erabiltzaile berriak 
sartzeko; eta, hirugarrenik, edu-
kiera gaindituko dela aurrei-
kusten denean, ez da sarrerarik 
salduko leihatilan, abonatuek 
soilik izango dute igerilekuak 
sartzeko eskubidea. Aurrerago, 
epe ertainera, ur jolasak jartzea 
baloratuko dute. 

hainbat erabiltzaile kexatu dira
Hainbat erabiltzaile kexatu dira 
azken egunotan egin duen beroa-
rekin bainua hartzeko aukerarik 
izan ez dutelako. Horren aurrean, 
barkamenak eskatu ditu Udalak; 
gaineratu dute udako denboraldi 
honen hasieran bizitako egoera 
ez dela normala: "Orain arte, 
urtean zortzi edo hamar egunetan 
betetzen zen edukiera, eta aurten 
dagoeneko hiru egunetan bete 
da. Ezinezkoa da 1.500 edo 2.000 
laguni aldi berean ematea bai-

nurako aukera: kanpoko igerile-
kuan 187 lagunentzako edukiera 
muga dago eta 218 lagunekoa 
barruko igerilekuetan". 

agorrosin gaua ekainaren 30ean
Bihar, ekainak 24, Agorrosin 
Gaua egin behar zen igerilekue-
tan, askotariko ekintzekin. Bai-
na eguraldi iragarpenak ikusita, 
Udalak ekainaren 30era atzera-
tu du; betiere, egun horretan 
eguraldi ona badago.

neurri zehatzak igerilekuko ilara 
luzeak berriro sortu ez daitezen
ilara luzeak izan dira bainua hartzeko eta erabiltzaile 
asko kexatu egin dira; udalak barkamena eskatu du 

zozketako zenbaki 
sarituak, leHenetik 
lauGarrenera: 
69.631, 88.716, 
44.821 eta 6.401 

ilarak putzura sartzeko, asteon. i.a.
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• Bonboiak eta trufak
• Pastelak

• Pastel txikiak
• Erreilenoak eta tostoiak

• Tartak
• Bertan egindako esne-gain 

eta marrubi izozkiak

Artekalea 3 - Tel.: 943 76 10 34

Mujika 
gozotegia

•Oilaskoa
•Paella

•Patata-tortilla
•Erredondoa 

saltsan

Aranerreka 13 • 943 76 55 00 

AZPEITXI
Jatetxea

• Patata-tortillak
• Oilaskoak

• Erredondoa
• Haragi-bolak

• 14:30ean bazkaria bertara  
eramango dugu

Masterreka 8 • 943 76 53 12

ETXAGI
J AT E T X E A

•Pastelak
•Pastel txikiak

•Pastak
•Erreilenoak eta tostoiak

•Tartak
•Bonboiak

San Pedro 9 • 943 76 10 51 

Ondo pasau!
Uztailaren 2an, domekan, 
San Martzial eguna!

Kartzela zaharraren 17. urteu-
rrenaren hil osorako egitaraua-
ren barruan, Gaztetxe Eguna 
ospatuko dute bihar, ekainak 
24. Egun osorako plana izango 
dute: gaztetxetik abiatutako Pa-
ti-poteo-mozorro musikatua (12:00), 
gazte bazkaria (14:30), Traka-tra-
ka txarangak girotutako poteoa 
(18:00) eta Asea eta Euskatalites 
taldeen kontzertuak (22:00). 

17. urteurreneko 
gaztetxe eguna 
ospatuko dute bihar

Aranzadi Ikastolak ikasturte 
amaierako jaialdia ospatuko du 
gaur, ekainak 23, Udal Pilotale-
kuan (18:30). Haur Hezkuntzako 
eta Lehen Hezkuntzako ikasleek 
erakustaldi ezberdinak egingo 
dituzte, askotariko abestiekin. 
Jaialdiak dakartzan gastuak 
estaltzeko, zozketa egingo dute 
aurten ere; zenbaki saritua gaur 
bertan jakinaraziko dute.

aranzadik jaialdia 
ospatuko du gaur 
frontoian, 18:30ean

Jokin bereziartua bErgara
Ibilbide luzea dauka Aitor Agi-
rrek, musikari –Betagarri talde-
ko gitarra-jolea izan zen–, musi-
ka irakasle –gitarra irakatsi izan 
du urte askoan– eta, azken ur-
teotan, musikoterapeuta. 
zer da musikoterapia? norentzat 
da, bereziki, onuragarria? 
Musikoterapia, oso era sinplean 
azalduta, pertsona baten ingu-
ruan eta osasun ikuspuntutik 
egiten den lanketa da, musika 
edota soinua bidelagun dela. Joe-
ra dago musikoterapia patolo-
giaren bat duen batekin edo 
adineko jendearekin lotzeko, 
baina, berez, edozein pertsona-
rekin landu daiteke. Adibidez, 
ospitalean jaio berri den ume 
horrendako egokia da, baita zaha-
rren egoitza batean egoiliar da-
goen 100 urtetik gorako horren-
dako ere.  
ze ariketa egiten dituzue? 
Berez, ez dira ariketak, eredu 
jakin batzuetan oinarritutako 
teknika batzuk dira. Inoiz ez 

dakizunez atetik zer sartuko 
den –ez dut esan nahi pertsona 
bera, baizik eta pertsonarekin 
datorren hori–, ez dakizunez 
nola etorriko den, zaila da aldez 
aurretik ezer prestatzea; nor-
malean, saioa hasi ahala joaten 

naiz egin beharrekoa zehazten, 
hartzailearen arabera.   
zergatik erabaki zenuen musikari 
izatetik musikoterapeuta izateko 
jauzia ematea? 
Irakasle ikasketak egin nituen  
eta beti gustatu izan zait hezkun-
tza. Garai batean, gitarra iraka-
tsi nuen, eta psikologia beti gus-
tatu izan zait. Orduan, musikaz 
eta hezkuntzaz harago triangelua 
osatzeko, musika terapiaren ikus-
pegitik hasi nintzen begiratzen.  
eta nolako esperientzia izan da? 
Oso pozik nago. Oso baliagarria 
da besteendako, baita niretako 
ere. Musikoterapiak arima gar-
bitzen dizu, hein batean; asko 
ikasten dugu guregana datozen 
guztiekin, eta motxila-n dara-
maten hori gure egiten dugu, 
neurri batean. Terapia saioak 
esperientzia zoragarriak izaten 
dira, hasten direnetik amaitzen 
direnera arte. Ez daukat beste 
hitzik, zoragarriak izaten dira. 
Hartu-eman ederra izaten da, 
zalantza barik.  

Aitor Agirre, asteon. JOkIN BErEZIArTUA

"Musikoterapiak arima 
garbitzen du, hein batean"
aitor agirre musikotErapEuta
bergarako musika Eskolaren eskutik, saio interesgarria gidatu du, asteon, betagarri taldeko 
gitarrista ohiak irizar jauregian: "terapia saioak esperientzia zoragarriak izaten dira"

Ekonomiaren argi-itzalak

Euskadiko industria-sektorea berreskuratze bidean da. 
Enpresak ondo ari dira lanean: emaitza ekonomikoak lortzen, 
lanpostuak sortzen eta herrialdearentzat aberastasuna sortzen. 

Aldaketa garaiak datoz, egoera berrietara egokitu beharko 
dute enpresek, eta erronka berriei heldu beharko diete. 
Langileek prestakuntza beharko dute, gaitasun teknologikoak, 
gure betiko balioekin, ilusioarekin, konpromisoarekin...

Etorkizuna zalantzaz josita dator, joera positiboak momentu 
batetik bestera alda daitezke; hala ere, ni neu baikorra naiz. 

Hala ere, komunikabideetan agertu da Euskadi lehen postuan 
dagoela, Espainian, absentismoari dagokionez; langabezian 
daudenetatik %40 ez dabiltzala ikasten, ezta lan egiten ere.

Espainian milioi bat absentista profesional daudela: ez dutela 
lanik egiten eta soldata jasotzen dutela; 450.000 ziren 2011n.

Honek guztionek iruzur kutsua dauka. Diru-xahutze itzela da, 
ezin dugu onartu; izan ere, gero behar izango dugun 
lehiakortasun bat galtzen ari gara.

Gauzak horrela, ez naiz hain baikorra gure etorkizunarekin.

nirE ustEz

MigUel lAzpiUr
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Elgetatik kanpo egindako eus-
kara ikastaroak diruz laguntze-
ko deialdia kaleratu du Elgeta-
ko Udalak. Aurten, gainera, %50 
igo du Udalak diru-lerro hori, 
eta, hain zuzen, 900 eurokoa da. 
Interesatuek hilaren 29ra arte 
dute udaletxean eskaera egiteko. 
Bete beharreko baldintzen gai-
neko informazioa elgeta.eus udal 
webgunean dago.

euskara ikastaroa 
egiteagatik diru 
laguntzak

larraitz zeberio ElgEta
Aurten ere berezia izango da 
San Juan bezpera Elgetan. He-
rriko neska-mutikoek gertu dute 
piloa, han eta hemen jasotako 
paperekin, kartoiekin eta egur 
zatiekin. Ilundutakoan emango 
diote su. Aurretik, baina, hain-
bat ekintza izango dira, Maala 
guraso elkarteak antolatuta. DJ 
Bull musika-jartzaileak egingo 
du umeendako musika saioa, 
18:30etik 21:00etara. Amaituta-
koan banatuko ditu ogitartekoak 
guraso elkarteak eta jarraian 
piztuko dute sua neska-mutikoek. 

Askorendako aspaldiko sinis-
menak badira ere, esanahi be-
rezia du San Juan suak. Gaixo-
tasunetatik eta ezbeharretatik 
babesten du. Sasoi batean sua 
pizten zen ortu bazterretan zein 
etxe aurreetan ingurua sorgi-
nengandik babesteko. Etxebizi-
tzetako sarreretan ere lore sor-
ta bereziak ipintzen ziren. El-
getan, oraindik ere, izango dira 
erritual horiek betetzen dituz-
tenak.

larrain dantza ikastaroa 
San Juan bezperako ekitaldiak 
hasi aurretik, jai batzordeak 
antolatuta, larrain dantza ikas-
taroa egingo dute, 17:00etan, 
kiroldegiko gimnasioan. Herri-
tar guztiei dago zabalik; izan 

ere, elgetarrek urtero egiten 
dute larrain dantza Ferixa Na-
gusiko jaietan. Dantza landu 
nahi duten herritarrek bi auke-
ra izango dituzte aurten; bata 
gaur eta bestea hilaren 28an, 
18:00etan, frontoian.

Ferixa Nagusiko jaiekin lotu-
ta, Udalak zabalik du domekako 
karaoke lehiaketan zein zapatu 
arratsaldeko kuadrillendako 
jokoetan izena emateko aukera. 
Jokoetarako sei bat laguneko 
taldeak eskatu dituzte. Intere-
satuek udaletxean eman behar 
dute izena.

udalekuak astelehenean 
Umeei begira, astelehenean za-
balduko ditu ateak udaleku zer-
bitzuak. Lerrook idazterakoan, 
63 neska-mutiko zeuden izena 
emanda. Ziurrenik, bost hezi-
tzailek emango dute zerbitzua.

elgetako neska-mutiko taldea su emateko prestatutako piloaren aurrean. L.Z.

'Juntaizua', gaur, san 
Juan suaren bueltan
maala guraso elkartearen eskutik, DJ bull disko-jartzaileak girotuko du festa, 
18:30ean. ogitartekoak 21:00etan banatuko dituzte eta ilundutakoan piztuko dute 
san Juan sua kiroldegiko kantxa ondoan herriko neska-mutikoek

Goiena komunitatea 
Elgetako Zero Zabor / ElgEta

Orain dela urte batzuk dena 
green, verde, berdea izan zen. 
Berdeak saltzen zuen eta mugi-
mendu, enpresa, logo guztiak 
gurdi hartara igo ziren. Berdeak 
naturaren erreferentzia modura 
ingurumenarekiko errespetua, 
zaintza lotura eginez guztiek bat 
egin zuten korronte harekin. 
Gaur egun beste lelo bat dara-
bilte guztiek: ekonomia zirku-
larra. 

Orain arte ekonomia lineala-
ren sistema ezarri eta aritu gara: 
gauzak ekoiztu, erabili eta bota, 
hondakin bilakatuz. Ekonomia 
zirkularrean, berriz, garrantzi 
handia ematen zaie baliabideei, 

murriztu, berrerabili, birzikla-
tu eredua jarraitzen du, produk-
tuei bizi berri bat eman behin 
eta berriz, balioa duen ezer ezin 
baita bota, erabilitako produktua 
berriz ere lehengai bilakatzen 
delako. 

Herriko konpost-egile guztiok 
bai gaudela ingurumenarekin  
elkar lotuta eta ekonomia zir-
kularra errealitate egiten dugu-
la, gure etxeetako janari hon-
dakinak ondo sailkatuta, inongo 
energiarik ustiatu gabe (garraio, 
ur), konposta egiten dugunean 
eta bertatik lortutako ongarria 
berriz ere lurrari eskaintzen 
diogunean lehengaiak elikatzen 
jarraitzeko. Behin eta berriz 
etengabeko gurpila martxan.

"konpost-egileok errealitate 
egiten dugu ekonomia zirkularra"

L.Z.

bilaketa lanak larrabil auzoan
eguazten goizaldean sei bat ordu egin zituen etxetik kanpora Larrabiltxoko 
Juan Arantzetak. Familiak 08:00etan eman zuen abisua. Ertzainak, 
suhiltzaileak, babes zibileko kideak, Gurutze Gorrikoak eta hainbat herritar 
aritu ziren bilaketa lanetan. 10:00ak aldera aurkitu zuten elgetarra, onik, 
etxetik 400 bat metrora Lapurdi baserrirako bidean. 

Musika ikasleak
Ikasturte amaierako saioa 
bihar, zapatua, 12:00etan, 
antzokian. 

argazki erakusketa
Iazko jaietako argazkiak 
ikusgai buztin gelan.

jaki bilketa
Saharar umeen aterpetxerako 
elkartasun bilketa martxan da 
hilaren 28ra arte udaletxean.

oHarrak

azken eskola eguna dute, gaur, Herri eskolako neska-mutikoek.  
ikasturteari amaiera emateko, bazkari berezia egingo dute; izan 
ere, jangela zerbitzuko erabiltzaileekin batera bazkalduko dute 
erabiltzaile ez direnek eskolan. eskola jardunaldia, gainera, 
14:00etan amaituko dute. Lehen Hezkuntzako ikasleek, dena den, 
notak jasotzera joan beharko dute martitzenean, hilak 27, 
12:00etan. Guraso elkarteak, bestetik, goizetako zaintza zerbitzua 
martxan jartzeko saiakeran jarraitzen du. eguaztenean elkartu 
ziren hainbat guraso, eta badaude lauzpabost interesatu. Kopuru 
zehatza zein den jakitea komeni da, ordea, horren arabera egingo 
dituzte-eta kostuaren kalkuluak. Harremanetarako kontaktua da: 
elgetakogurasoelkartea@gmail.com

ikasturte amaiera eta zaintza

udalak asteon banatu du 
jaietako egitaraua etxez 
etxe. gaineratu dute Julian 
markiegiren kioskoan 
daudela salgai Herri 
eguneko paellarako zein 
barikuko umeen 
bazkarirako txartelak. 
Prezioa bost euro da. 
erretiratuen bazkarirako 
txartelak, berriz, herriko 
dendetan zein udaletxean 
daude salgai 10 euroko 
prezioan. Jaietako argazki 
lehiaketa ere martxan da 
aurten. gOIENA papereko 
zenbaki honetan duzue 
Ferixa nagusiko jaietako 
gehigarri berezia.

herriko jaiak 
ate joka
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imanol beloki Eskoriatza
Ohiturari jarraituz, nagusien 
danborrada ekainaren 28an izan-
go da, San Pedro jaien bezperan, 
eta aurten inoiz baino parte-har-
tze handiagoa izango da.

Ibilbidea urterokoa izango da: 
San Pedro, Olazar, Dorleta, Aran-
buruzabala eta Fernando Esko-
riatza plaza. Danbor hotsek he-
rriko kaleak beteko dituzte. 
20:30ean, afaria egingo dute 
Joseba Iñurrategi pilotalekuan, 
eta 22:30ean emango diote ha-
siera ekitaldiari. Cirilo Perea, 
Eguzkilore konpainiako zuzen-
daria, buru-belarri aritu da en-
tseguak gidatzen ekaineko as-
telehen eta martitzen guztietan, 
eta egunerako gogoz agertu da: 

"Guztira, zazpi konpainiak osa-
tuko dugu aurtengo danborrada, 
eta azkenengo entseguan, ekai-
naren 26an, erabakiko dugu nola 
jarriko garen ibilbide amaieran, 
Fernando Eskoriatza plazan. 
Izan ere, ez dakit denok sartuko 
garen, aurten jende gehiagok 
hartuko duelako parte, eta erre-
pidearen zati bat hartu beharko 
dugu, agian…".

parte-hartze handia
200 pertsonatik gora izango dira 
danborradan, eta aurten, karro-
zarik izango ez den arren, Es-
koriatzako txosna batzordeko 
gazte taldean 30 pertsona gehia-
go izango dira. Bestalde, Kirol 
Elkarteak osatu berri duen kon-
painian beste horrenbeste batu 
dira nagusien danborradara.

kirol elkartea estreinakoz 
Eskoriatzako Kirol Elkarteko 
kideek eta kirolariek hartuko 
dute parte aurtengo danborradan 
estreinakoz. Guztira, 32 pertso-
na batu ditu konpainiak, eta 
ilusioz agertu dira ekintza ho-
rretan parte hartzearekin.

Honela azaldu du Kirol Elkar-
tearen konpainiako Antonio 
Regañok: "Hainbat urtez egon 
gara pentsatzen danborradan 
irtetea. Kirol Elkartea herriko 
elkarte garrantzitsua da, eta 
danborradan errepresentazioa 
behar zuela uste genuen. Azke-
nean, animatu egin gara".

Batailoian, jokalariak, delega-
tuak, entrenatzaileak eta elkar-
teko taldekide ohiak irtengo 
dira, eta bandera eramaten due-
na urtero aldatzea erabaki dute. 
"Aurten, Maite Uribe izango da 
bandera eramango duena, el-
kartearekiko duen maitasuna-
gatik eta kirol elkarteko partai-
de izan delako harrotasunez…", 
azaldu du Regañok.

eskoriatza kirol elkartekoen konpainiak entsegu batean ateratako talde argazkia. ESkOrIATZA kE

Plaza txiki geratuko da 
nagusien danborradan
200 pertsonatik gora izango dira aurtengo danborradan, ekainaren 28an, herriko 
kaleak danbor hotsez betetzen, eta, urtero moduan, herriko plazan emango diote 
amaiera. konpainia berri bat izango da: kirol Elkartea, hain zuzen ere

martin perez 
prEgoilaria

Martin Perez. gOIENA

i.b Eskoriatza
Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatearen (Huhezi) 40. 
urteurrena dela eta, unibertsi-
tatea arduratuko da jaiei hasie-
ra emateaz. Martin Perez Ikus-en-
tzunezko Komunikazioko ikas-
lea eta Oihana Mata langilea 
izango dira San Pedro jaietako 
pregoilariak.
pregoia botako duzu jaietan. pozik 
zaude? 
Bai, oso pozik nago nire Esko-
riatzako jaietako pregoilaria 
izatearekin. Ikus-entzunezko 
Komunikazioa ikasten ari naiz 
eta niretzako aukera aparta dela 
uste dut. Izan ere, isil samarra 
naiz, eta jendaurrean hitz egitea 
askorik ez kostatu arren, prak-
tika modura ere baliagarria 
izango zait.

"praktika 
modura 
baliagarria 
izango zait"

etxeko txikienek ere aukera izango dute, urtero moduan, 
danborradaz disfrutatzeko. iaz, laurogeita hamar haurrek hartu 
zuten parte eskoriatzako haurren danborradan. Zazpi batailoi 
osatu zituzten, eta, adibidez, berri bat ere aterata estreinakoz. 
Aurten, parte-hartzea antzerakoa izango da, eta ekainaren 30ean  
18:00etan irtengo dira haurrak urteroko ibilbidea egitera. Karrozari 
dagokionez, berriz, Beheko errota eskoriatzako musika eskolari 
omenaldia egingo dio, 1989an sortu zenetik gaur egun arte 
egindako lana eskertuta. 

gaur egun, 276 ikasle ditu Eskoriatzako Beheko Errota musika 
eskolak, hamasei musika-tresna jotzen irakasten dute bertako 
irakasleek, eta dantza eta musika eskoletan erakusten diren beste 
ikasgai batzuk ere irakasten diete ikasleei. eta ezin da ahaztu 
eskoriatzaren eta eskoriatzarren bizitzaren zati den musika 
bandak egiten duen lana; benetan harro egoteko modukoa 
musikariek herrian egiten duten lana.

haurren danborradako karroza

 

ESTALKETA ELEKTROLITIKOAK

ondo ibili jaietan!

Aingeru Guarda pasealekua 41 - Eskoriatza. Tel.: 943 71 45 06
www.mirvat.com
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Guztiondako 
prestatutako jaiak

Hemen ditugu, berriz ere, 
herriko festa nagusiak: 
sanpedroak. Urtea azkar 
pasatzen zaigu, konturatu 
orduko uda ate joka dago, 
eta udaldia ondo hasteko, 
herriko jaiak, San Juan 
suaz berriztatutako gogoaz, 
herritarrok ondo baino 
hobeto ospatzen ditugunak.

Askoren lan bikainari 
esker, egitarau oparoa 
aurkeztu beharrean 
nago, eskerrik asko egin 
duzuen lanagatik. Adin 
guztiak kontuan hartzea 
ez da erraza egiten, 
baina zorionez, guztiok 
dugu gure tartetxoa jaiez 
gozatzeko. Hala espero 
dut. Prestatu den 
egitaraua oparoa izateko 
guztion partaidetza 
behar dugu, guztiok 
kalera irtetea eta 
prestatutakoaz ondo 
pasatzea.

Zabaldu gaitezen 
kanpotik gurekin jaiak 
partekatzera datozen 
guztiei, guztion artean 
egin dezagun Eskoriatza 
alai eta koloretsua. Esan 
beharrik ez badago ere, 
argi eta garbi izan behar 
dugu guztiok dugula jaiez 
disfrutatzeko aukera; 
beraz, erabat baztertzen 
dugu edozein indarkeria 
mota, eraso sexistak barne. 

Jaiak bai errespetua ere 
bai. Gora Eskoriatzako 
sanpedroak!

agurra

Joser rAMon 
zUbizArreTA

ekAinAk 28
bezperA

12:00 Marrazki lehiaketa eta 
jolasak; Txirikila-ren eskutik. (4-12 
urte). Herriko plazan. 

17:30 txirri, Mirri eta txiribiton junior
'erromirria' ikuskizuna. Gorosarri 
plazan (euria bada Zaldibar 
antzokian).

18:00 'eduardo Gorosarri' 
erakusketaren inaugurazioa.
ibarraundi museoan.

18:30 arientzako kanpai joleak
Kanpandorretik.

18:45 leiho eta balkoietako loreen 
X. lehiaketaren sari ematea Osoko 
bilkuren aretoan.

19:00 txupinazoa eta pregoia
Herriko plazan.
Ondoren: Musika Eskolako 
bandaren eta txistulari taldearen 
kalejira buruhandiekin. 

19:30 eduardo Gorosarriren salvea, 
abestuko du parrokiako abebatzak.  San 
Pedro elizan.

19:30 'andonik mugitzen nau' 
Herriko plazan.

22:30 nagusien danborrada

00:30 'andonik mugitzen nau'

dJak. Herriko plazan.

ekAinAk 29
sAn peDro egUnA

10:00 diana, txistulari taldearekin.
11:45 elizbira

11:50 korporazioa elizara 
Txistulariek lagunduta. San Pedro 
elizan.

12:00 Meza nagusia, abesbatzarekin. 
San Pedro elizan.

12:00 'adarbakar urdina' Bihar 
txotxongilo taldea. (3 urtetik). Zaldibar 
antzokian.

13:15 Musika eskolako bandaren 
kontzertua.  Herriko plazan.

18:00 Gazteentzako jokoak.
gaztelekuak antolatuta (12-17 urte).

18:30 'Goazen denok dantzara'
Herriko plazan.

18:30 eskupilota partidak.
1. partida: Aritz Zubia (Esko.)- Mikel 
Etxezarreta (Arras.) vs. Aritz Zugasti 
(Esko.)-Aimar Markez (Bergara)
2. partida: Titin III.-galartza vs. 
Saralegi-Apraiz.
Joseba Iñurrategi Pilotalekuan.

19:30 'konposteroak' Zaldibar 
antzokiaren plazan. 

21:00 afaria (12-17 urte) 
Gaztelekuan.

22:30 Golden apple Quartet
gorosarrin (euria bada kiroldegian)

00:00 dantzaldia, basajaun taldea
Herriko plazan. 

ekAinAk 30

11:00 diana, txistulari taldearekin.

12:00 Herriko hildakoen aldeko 
meza. 

12:00 kartoizko zezenekin 
entzierro txikia apotzagako bidetik 
intxaurtxuetako plazara; bertan 
errekortadore eskola ibiltaria.

13:00 rantxerak, boleroak… 
arantza eta Pantxoarekin Herriko 
plazan.

16:00 XXVi. mus txapelketa
Gernika plazan.

18:00 Haurren danborrada.

19:00 kuadrillen arteko jokoak.

22:30 'Mutis por el forum'  artistas 
del Gremio taldearekin. Gorosarrin 
(euria bada kiroldegian)

23:45 Puro relajo-ren kontzertua
Plazan.

UzTAilAk 1
eUskAl JAiA

11:00 diana, txistulari taldearekin

12:00 dantza taldea Herriko plazan.

12:30 talogileak eta sagardo 
kupelak  Herriko plazan.

13:00 trikitilariekin kalejira

14:30 Herri bazkaria eta iV. irrintzi 
txapelketa bertan Herriko plazan. 
Ondoren erromeria Imanol eta Unai 
trikitilari eta panderojolearekin.

17:00-20:00  txirrista erraldoia eta 
txikientzako ludoteka. eliza parean.

19:30 buruhandien txirrindulari 
lasterketa (16 urtetik gorakoentzat)
Plaza ondoan. Ondoren: buruhandi 
txikiak kultur etxetik irtengo dira.

23:00 laiotz-ekin dantzaldia
Herriko plazan.

24:00 bandera jaitsiera
Ondoren dantzaldiak jarraituko du.

egitaraua 

goiEna

buruhandien txirrindulari lasterketa
Bizkleta gainean eta buruhandia jantzita lehiatuko dira, zein bizkorrago. 
Plaza ondoan da lasterketa, 16 urtetik gorakoei zuzenduta, eta ondoren 
buruhandi txikiak irtengo dira, kultura etxetik, 19:30ean.

san Juan kalea 12  eskoriATzA Tel.: 652 77 53 58

MArTin frutategia

frutan eta txarkuterian 

espezialista

ondo ibili sanpedrotan!
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iker oñate Eskoriatza
Kuadrilla jokoen prestakuntza 
lanetan murgildurik dihardute 
txosna batzordeko kideek. Tar-
tean, jokoen formatua eta taldeak 
sortzeko era aldatu gura dituz-
te. "Azken urteetan, behera egin 
du parte hartzeak; horri buelta 
ematen saiatzeko bitartekoak 
jarriko ditugu"; azaldu du Asier 
de la Florrek, txosna batzordeko 

kideak. Egitasmoak zazpigarren 
edizioa du aurtengoa.

Aldaketei dagokienez, esan 
bezala, jokoen formatua molda-
tuko dute. "Aurten, herri kirolen 
bueltako jokoak egiteko ideia-
rekin dihardugu", dio De la Flo-
rrek. Besteak beste, lokotxak, 
oliba jaurtiketa eta zaku jolasa 
egingo dituzte. Aipatu beharre-
koa, bestetik, joko sorta ez dela 

errekan amaituko –kuadrilla 
jokoen aurreko edizioek hori 
zuten ohitura–. 

Bestetik, izen-emate modua 
ere aldatuko dute. Alegia, kua-
drillaka apuntatu beharrean, 
norbanako bezala eman behar-
ko da izena. "Esku hartu gura 
duen jendea egon badago, baina 
batzuek ez dute taldea sortzeko 
behar beste kide lortzen. Apun-

tatzeko aukera eskaini nahi 
diegu horiei", dio De la Florrek. 
Hala, talde mistoak izango dira. 
Esku hartu gura duenak txosna 
batzordeko kideei jakinarazi 
beharko die.

eguna biziberritzen 
Txosna batzordeko kideek azal-
du dutenez, egunari bizia eman 
guran sorturiko egitasmoa da. 
"Duela zazpi urte ekin genien 
jokoei. Egun solte bat zen; he-
rritarrari ezer berezirik eskain-
tzen ez ziona. Horri buelta eman 
gura genion", azaldu du Mikel 
Letonak. Gaineratu duenez, "gaz-
te giroa sortzen da horrela".

Kuadrilla jokoez aparte, txos-
na batzordeko kideek bestelako 
ekintzak eskaini ohi dizkiete 
herritarrei; hor daude kuadrillen 
arteko bazkaria, tiragoma eta 
beerpong txapelketak eta kon-
tzertuak. Esan behar da herri 

bazkariko menua ere aldatu 
gura dutela antolatzaileek. 

"Giro polita sorrarazten dute 
kuadrilla jokoek. Gura beste 
jendek parte hartzen ez duen 
arren, ikusle ugari gerturatzen 
da. Bestalde, herriko kuadrilla 
ezberdinak elkarrekin ibiltzeko 
aitzakia ere badira kuadrilla 
jokoak", esan du De la Florrek. 

Amaitzeko, egitasmoan esku 
hartzeko dei egin diete txosna 
batzordeko kideek herritarrei: 
"Kuadrilla jokoetan izena ema-
tera animatu gura ditugu herri-
tarrak, denon artean giro polita 
sor dezagun". 

Bi parte hartzaile kuadrillen arteko jokoetan, iaz. ESkOrIATZAkO TxOSNA BATZOrdEA

berrikuntzekin datoz 
kuadrilla jokoak
Ekainaren 30ean, egubakoitzean, egingo dituzte kuadrilla jokoak; 19:00etarako 
finkatu dute hitzordua. Jokoei hasiera eman aurretik, bestetik, bazkaria egingo dute 
txosnagunean. aurten, hainbat berrikuntza izango ditu egitasmoak

Jokoen forMatua 
eta taldeak 
sortzeko era 
aldatuko dituzte 
antolatzaileek

kide bat, edalontzia ahoan duela. ESkOrIATZAkO TxOSNA BATZOrdEA

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 Pedro jaiak!
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iker oñate Eskoriatza
Orain arteko bolada ona man-
tendu gura dute antolatzaileek; 
aurreko urtean, esaterako, 350 
lagun inguru bildu zituen herri 
bazkariak. Bide horretan, hain-
bat aldaketa egin dituzte; hor 
daude menuaren bueltako be-
rrikuntza eta herriko trikitilarien 
presentzia. Uztailaren 1ean egin-
go dute herri bazkaria, 14:30ean, 
herriko plazan. 

Aurten, tentu handiagoz landu 
dute menuaren kontua,  antola-
tzaileek diotenez, azken urteetan 
horren bueltan izan dituzten 
"kexak" direla eta. Bada, bi menu 
eskainiko dituzte; bata, 14 urte-
tik beherakoentzat, eta, bestea, 
gainerakoentzat. Lehen taldea-

ri dagokionez, makarroiak, han-
burgesa eta postrea –flana, jo-
gurta edo natilla– jarri dituzte 
jaki-zerrendan. Gainerakoentzat, 
aldiz, udaberriko entsalada, bi-
ribilkia saltsan eta San Markos 
tarta prestatuko dituzte. 

erreserba egiteko aukera
Azken urteetan gora doa erre-
serba egiten duten herritarren 
kopurua. "Jendeak kuadrillan 
bazkaldu gura du, eta lagungarri 
zaigu erreserben kontua. Beste-
la, zaila izaten da lagun talde 
guztia elkarrekin esertzeko lekua 
bilatzea", azaldu du Arantxa 
Unzuetak, Eskoriatzako Kultura 
teknikariak. Hori horrela, erre-
serba egiteko dei egin die herri-

tarrei. Posta elektronikoz edo 
telefonoz har daiteke lekua.  

irrintzi lehiaketa 
Bazkalosterako, irrintzi lehia-
keta antolatu dute; laugarren 
edizioa izango da aurtengoa. 
Lehiakide ugari izaten ez dituen 
arren, egitasmo parte-hartzailea 
da, herri bazkariko mahaikideak 
dira-eta epaile. Alegia, kuadrillek 
parte hartzaile bakoitzari eman-
dako puntuazioek erabakitzen 
dute nor izango den garaile.

Iaz, Iratxe Arrese eskoriatza-
rrak irabazi zuen irrintzi txa-
pelketa, bigarrenez. "Irrintzi 
luzea botatzea izan daiteke ira-
bazteko trikimailua, baina, ezin 
ziur esan", dio Arresek.

Herri bazkaria herriko plazan pasa den urtean. AITOr AgIrIANO

eskuragarri daude herri 
bazkarirako txartelak
salgai jarri dituzte Eskoriatzako plazan egingo duten herri bazkarirako txartelak; gura 
duenak eskuragarri ditu goxo-txiki eta inkernu tabernetan. prezioei dagokienez, 14 
urtetik beherakoek 10 eurotan eskura ditzakete eta gainerakoek, 16 eurotan

Haurren danborrada iaz. AITOr AgIrIANO

ekintza ugari antolatu dituzte 
neska-mutikoentzat
askotariko ekintzekin gozatzeko aukera izango dute 
umeek. berrikuntzaren bat ere izango da tartean

i.o. Eskoriatza
Aurtengoan ere, umeei zuzen-
duriko ekintza ugari biltzen ditu 
egitarauak. "Adin guztietako 
jendea bildu gura dugu jai-gi-
roan; eta, horretarako, guztien-
tzako ekintzak biltzen dituen 
egitaraua prestatzen saiatzen 
gara", dio Arantxa Unzuetak, 
Kultura teknikariak. "Umeek 
egunero izango dute zertaz go-
zatu", gaineratu du.

Besteak beste, marrazki lehia-
keta, pailazoak eta entzierro 
txikia –kartoizko zezenekin egi-
nikoa– antolatu dute. Horien 
artean, marrazki lehiaketa az-
pimarratu du Unzuetak: "Arra-
kasta handia izan ohi du ma-
rrazki lehiaketak. Aurreko ur-
tean, adibidez, 100 haur inguruk 
esku hartu zuen ekimenean". 
Ekainaren 28an egingo dute ai-
paturiko ekintza.

Horrez aparte, zezen txikiak 
eta poneyak egongo dira Intxaur-

txueta auzoko plazan. Bergara-
ko errekortadoreek erakustaldia 
eskainiko dute bertan. "Jende 
ugari bertaratzen da Intxaur-
txueta plazara. Giro polita sor-
tzen da", azaldu du Unzuetak. 

txirrista erraldoia
Bestetik, aurten, berrikuntzekin 
dator egitaraua. Aipatu beha-
rrekoa da uztailaren 1ean txi-
rrista erraldoia eta umeentzako 
ludoteka jarriko dutela eliza 
parean. 40 metroko luzera eta 
10 metroko altuera izango ditu 
txirristak. 

danborradan beherakada
Bestalde, erronka bat dute hau-
rren danborradan. "Gero eta 
jende gutxiagok parte hartzen 
du haurren danborradan. Adinez 
aurrera egin ahala, haurrei gehia-
go kostatzen zaie danborra jotzen 
segitzea. Hori aldatu gura dugu", 
dio Unzuetak. 

eskoriATzAko cAMpUsA
dorleta auzoa z/g
20540 Eskoriatza

AreTxAbAleTAko cAMpUsA
Bedarreta auzoa. Otalora 31

20550 Aretxabaleta

Tel.: 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu

www.mondragon.edu/huhezi

Ondo pasau San Pedro jaixetan!

40 UrTeAn euskal 
gizartean eragiten
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Maite txintxurreta Eskoriatza
Herriko semea zen Eduardo 
Gorosarri apaiz, organista eta 
txistulariari gorazarre egingo 
diote eskoriatzarrek aurtengo 
San Pedro jaietan eta datozen 
asteetan, haren heriotzaren 70. 
urteurrenean.

Batetik, ekainaren 28an, San 
Pedro bezpera, Eduardo Goro-
sarriri buruzko erakusketa 
berezia inauguratuko dute Iba-
rraundi museoan. Arratsalde-
ko seietan izango da inaugu-
razio ekitaldi hori. Bertan, 
Goikobalu abesbatzak emanal-
ditxoa eskainiko du, Eduardo 
Gorosarrik berak konposatu-
tako zenbait pieza abestuta.

Segidan, Gernika plazara 
joango dira, Gorosarriren se-
nideekin, udal ordezkariekin 
eta hainbat elkartetako kidee-
kin, Gorosarriren omenez ja-
rrita dagoen eskulturara. Kol-
do Merinok 1989an egindako 
eskultura horri plaka bat ja-
rriko diote.

musikaria eta erbesteratua
Eduardo Gorosarriri buruzko 
erakusketa horrek eskoriatza-
rraren bizitzaren bi arlotan ja-
rriko du fokua: batetik, bere 
musikari eta konpositore fazeta 
ezagutzeko aukera izango da; 
eta bestetik, erbesteratu moduan 

bizi izan zuenaren inguruan 
gehiago jakiteko.

Erakusketan, besteak beste, 
Gorosarriren txistua egongo da 
ikusgai, baita argazkiak eta hark 
idatzitako pieza desberdinen 
partiturak ere. Piezok entzuteko 
aukera ere izango dute Ibarraun-
di museoa bisitatzen dutenek.

Organo jole moduan Salaman-
co apaiztegian eta Bilboko Be-
goñako basilikan aritu zen Go-
rosarri. Txistulari gisa ere per-
tsona garrantzitsua izan zen; 
hala, 1927an, Euskal Herriko 
Txistularien lehendabiziko ba-
tzarrean, Txistularien Elkarte-
ko lehendakari aukeratu zuten.

Gerrako umeekin Ingalaterra-
ra erbesteratu zen garaiko pos-
talak ere ikusgai jarriko dituz-
te; guztia, nola ez, historia eta 
testuingurua azaltzen duten 
informazio panelez lagunduta. 

1937ko maiatzean abiatu zen 
Habana itsasontzia Bilbotik 
Southamptonera, eta gerratik 
ihesi zoazen 4.000 umek bidaia-
tu zuten bertan. Eduardo Goro-
sarri apaiza haiekin batera er-
besteratu zen.

erakusketaren ordutegia
Ekainaren 28tik aurrera, eguer-
dian 12:00etatik 14:00etara bi-
tartean egongo da ikusgai Go-
rosarriri buruzko erakusketa 
Ibarraundi museoan, eta arra-
tsaldez, berriz, 18:00etatik 
20:00etara. Zapatuetan itxita 
egongo da museoa. Domekan, 
berriz, eguerdian izango da za-
balik, (12:00-14:00).

Uztailaren 17tik aurrera, ordea, 
udako ordutegiarekin hasiko 
dira. Eguerdian irekiko dute, 
eta zapatu eta domeketan itxita 
egongo da. Abuztuaren 14tik 
20rako astean itxita egongo da, 
baina, gainontzean, hilaren 31ra 
arte goizez zabalik egongo da.

eduardo gorosarri. IBArrAUNdI MUSEOA

sanpedroetan ere, herriko 
seme kuttuna gogoan
Eduardo gorosarri apaiz eta musikari eskoriatzarrari buruzko erakusketa 
inauguratuko dute san pedro bezperan ibarraundi museoan, eta abuztuaren 31ra 
arte ikusgai izango da. Haren heriotzaren 70. urteurrena betetzen da aurten

San Pedro bezperan, txupin 
jaurtiketaren ostean, 19:30ean, 
parrokiako abesbatzak eduardo 
Gorosarriren Salbea abestuko du 
San Pedro parrokian, urtero egin 
ohi duten moduan. Gorosarri oso 
presente izango dute, beraz, 
aurtengo jaietan.

Horrez gain, San Pedro 
eguneko elizbiran txistulariek 
Alkate Soinuaren gorosarriren 
moldaketa bat joko dute. Abesbatzako kideak kantuan. gOIENA

'salbea', abesbatzaren eskutik

eduardo Gorosarri maiztegi 
1889an jaio zen, 
eskoriatzan. apaiza, 
organista eta txistularia 
izan zen, baita musika 
konpositorea ere; hogeita 
hamarren bat erlijio obra 
konposatu zituen, baita 
organorako, txisturako eta 
abesbatzarako musika ere. 

1936ko altxamendu 
faxistaren ostean gerrak 
leher egin zuenean, euskal 
Herriko 4.000 
neska-mutikorekin batera 
erbesteratu zen Gorosarri, 
Habana itsasontzi 
famatuan, eta erresuma 
Batura joan zen. Handik 
itzulitakoan, berriz, 
madrilera joan zen, apaiz 
jardutera, eta, ondoren, 
atzera ere eskoriatzara 
itzuli zen. 1947an hil zen, 
jaioterrian, 58 urte zituela. 

nor izan zen 
eduardo 
gorosarri?
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imanol beloki Eskoriatza
Eskoriatzako txosna batzordea-
ko kideek San Pedro jaietarako 
egitarau zabala prestatu daute 
aurten ere. Santa Marina plazan 
jarriko dute karpa, eta ekaina-
ren 28tik uztailaren 1era arte, 
egunez egun ekintza ugari pres-
tatu dituzte herritarrentzat.

Mikel Letona Motelo Eskoria-
tzako txosna batzordeko kideak 
azaldu duenez: "Urtero moduan, 
alde alternatibo bat eratzen saia-
tzen gara, tabernaz taberna ibil-
tzeaz gain, beste eremu bat jarriz. 
Hala, auzolanean egiten ditugu 
prestaketa lanak, eta gazte jen-
dea hurbiltzea izaten dugu ur-
tero helburu. Batetik, antola-
kuntzan laguntzeko, eta bestetik, 
egunez egun txosnaguneko ekin-
tzetan parte hartzeko. Beti iza-
ten dugu jende falta…".

hitzordu garrantzitsuak
Kuadrillen Eguna izan ohi da 
txosnaguneko egun handia, eta 
honela adierazi du Letonak: 
"Kuadrillen arteko bazkariaz 
eta urtez urte errotu den Ban-
dera jolasaz gain, kontzertu po-
tenteenak egun honetan jartzen 
ahalegintzen gara. Aurten ere 
hala izango da, baina San Pedro 
egunean izango diren herriko 
taldeen emanaldiak ere izango 
dute zer esana…".

txosnagunea, herritar 
guztien festa eremu
Eskoriatzako txosna batzordeko kideek egitarau zabala prestatu dute aurten ere san 
pedro jaietarako. Eremu alternatiboa izateko helburuarekin, antolatutako ekintzak 
gazteei zuzendutakoak dira, orokorrean, baina herritar guztiei irekitakoak izango dira

eskoriatzako txosna batzordeko kideek egunez egun antolatu 
dituzten ekintzak honako hauek izango dira:

ekainak 28, eguaztena. bikote eguna
• 18:00 txosnen irekiera.
• ondoren triki-poteoa txosnetatik hasita.
• 22:30 Danborrada.
• 01:00-03:00 Bikote jokoa.
• 01:00 dJ Moto.

ekainak 29, eguena. kontzertu gaua
• 19:00 Pintxo-potea herrian zehar.
• 19:30 Bertso-poteoa.
• 00:00 Herriko taldeen kontzertuak: Jasan, Screaming For 

Change, San Peters Oi!

ekainak 30, egubakoitza. kuadrillen eguna
• 14:30 Kuadrillen arteko bazkaria.
• 17:00 Tiratxina lehiaketa / Beerpong lehiaketa.
• 19:00 Kuadrillen jokoak: Vii. Banderia.
• 01:00 The Wood Strings.
• 03:00 Patxuko Nice.

ekainak 1, zapatua. eskoitzara eguna
• 18:30 euskal preso eta iheslarien aldeko kontzentrazioa plazan.
• 18:45 argazki erraldoia mikel eta marixolentzat.
• 20:00 elektrotxaranga.
• 00:00-00:30 Happy Hour.
• 01:00 iratzar taldea.
• 04:00 dJ Txingorra eta dJ Baltasar.

iaz izandako arrakastaren ostean, Kuadrillen egunean, ekainaren 
30ean, tonbola ere izango da txosnagunean.

txosnaguneko egitaraua

San Pedro jaietarako soilik osatutako taldeak bertsioz betetako 
kantuak eskainiko ditu ekainaren 29an txosnagunean. xabi 
Zugasti, ibai iregi, Harri anzizar, Gorka idigoras eta eneko eta 
Joseba Zubizarreta anaiek osatzen dute taldea, eta gogo biziz 
daude emanaldi egunerako. Honela adierazi du Gorka idigoras 
bateria-joleak: "Gogotsu gaude, eta, lau edo bost entsegu bakarrik 
egin ditugun arren, ondo pasatzea da gure asmoa. Sagardotegira 
joan ginen egun batean sortu zitzaigun taldea sortzearen ideia, 
eta, burugogor samarrak garenez, egitea pentsatu dugu. taldekide 
batzuk beste talde batzuetan ari dira eta hori lagungarri zaigu; 
izan ere, Joseba eta Eneko anaiek, esaterako, abestu egingo dute, 
eta beraien lehenengo aldia izango da".

Heriotza, Cicatriz, rIP, Puñetazo, Iskanbila, Hell Beer Boys… 
halako taldeen bertsioak eskainiko dituzte, eta egunerako soilik 
prestatu duten kontzertuan jende asko izango dela aurreikusten 
dute, bai taldekideek, bai txosna batzordeko antolatzaileek.

bertsioak, san peters oi!-ren eskutik

Taldekideak entsegu lokalean. i.B

iaz, txosnagunea beteta izan zen momentu bat. ESkOrIATZAkO TxOSNA BATZOrdEA

 Aingeru Guarda pasealekua 31. • ESKORIATZA • Tel.: 943 71 50 61 • Faxa: 943 71 40 10

KONPONKETAK: 
 Txapa

Margoa

Mekanika

Ondo pasa 
sanpedrotan!
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larraitz zeberio ElgEta
Bi berrikuntza nabarmenekin 
datoz 2017ko Ferixa Nagusiko 
jaiak. Zapatu gauean helduen-
dako hiru puzgarri ipiniko ditu 
jai batzordeak. Espabila y salta, 
Troncos locos eta Boom splash 
dira, eta, puzgarriak baino gehia-
go, trebezia jokoak dira. "Iazko 
umeendako jolas parkean au-
rretik egon barik zeuden hainbat 
joko ipini genituen, eta ikusi 
genuen zenbait heldu oso gus-
tura ibili zirela trebezia apur 
bat eskatzen zuten jokoetan, 
bereziki. Pentsatu dugu egokia 
izan daitekeela joko horiek gau 
giroan ipintzea, jende gehiago 
animatuko delakoan", esan du 
jai batzordeak. Ekimen berria 
da eta ikusteko dago zein harre-
ra izango duen. Jokoak Salbador 
kaleko plazatxoan ipiniko dituz-
te zapatu gauean. Berez, dome-
ka izango da, 00:30 ingururako 
iragarri dituzte eta.

Neska-mutikoendako jolas par-
kea, urtero moduan, barikuan 
ipiniko dute. Hiru puzgarri eta 
hiru trebezia joko daude eska-
tuta: Pendulo, Gira loco eta Ba-
lance bike.

karaoke lehiaketa domekan 
Domeka arratsaldean, berriz, 
herriko neska-mutikoak izango 
dira protagonista aurten. Amaia 

DJrekin karaoke lehiaketa an-
tolatu du jai batzordeak. 18:30ean 
emango diote hasiera, Mendiza-
leen Plazan. "Orain urte batzuk, 
playback lehiaketa egiten zen 
Ferixa Nagusiko jaietan. Bertan 
parte hartutakoak gara asko eta 
asko. Aurten, gaztetxoei zuzen-
dutako ekintza bat antolatu nahi 
izan dugu domeka arratsalde-
rako. Ez dadila izan jarri eta 
emanaldi bat ikustea; lehenetsi 

dugu parte hartzea gehiago bul-
tzatuko duen ekintza bat".

Gaztetxoen artean karaokea 
eta dantza modan daudela iku-
sita, Amaia DJrekin harrema-
netan jarri eta karaoke lehiake-
ta antolatzearen alde egin dute. 
"Hainbat kantu aukeratu ditugu 
eta zerrenda bat osatu dugu. 
Zerrenda hori eskolara eraman 
dugu, neska-mutikoek gustuko-
ren bat aukeratzeko". 

Karaoke lehiaketan parte har-
tu nahi dutenek aurrez eman 
behar dute izena. Zenbait lagu-
nek dagoeneko aukeratu dute 
kantua. "Karaoke lehiaketa he-
rritar guztiei dago zabalik. Saria 
gitarra elektriko bat da", azaldu 
du jai batzordeak. Interesatuek 
udaletxean eman behar dute 
izena. Domekan nork bere aur-
kezpena egingo du, banaka edo 
taldeka. Amaia DJ ere gogotsu 
dago. "Ziur nago Elgetako nes-
ka-mutikoek oso ondo egingo 
dutela", adierazi du.

Jaietako kartela 
Jaietako kartela ere lehiaketa 
bidez aukeratu dute aurten. Bi 
lan aurkeztu ziren eta 177 he-
rritarrek eman zuten botoa gus-
tukoena aukeratzeko. "Pozik 
gaude boto-emaileen parte har-
tzearekin. Pena da ez direla kar-
tel gehiegi aurkeztu. Akaso, lehen 
urtea izan delako da". 

berrikuntzak, aurten, 
ferixa nagusiko jaietan
zapatu gauean helduendako hiru puzgarri ipiniko ditu jai batzordeak salbador kalean. 
Domeka arratsalderako, berriz, herriko neska-mutikoendako karaoke lehiaketa 
antolatu dute. amaia DJk egingo du eta zabalik da izen-ematea, udaletxean

Jolas parkea, iaz, Ferixa nagusiko jaietan. gOIENA iazko herri kiroletako parte-hartzaileak. L.Z.

zapatuan jokoak Bazkalosterako kuadrillendako 
jokoak egingo dituzte. umeekin kanpalekuetan 
egiten diren antzerakoak izango dira aurten.  

Jokoak barikuan eta zapatuan

Jaietako kartelaren egilea 
da eta eguenean jasoko du 
saria mendizaleen Plazan.
zer dakar kartelak? 
Ordenagailuz egin dut, 
orain urte batzuk feria 
egunean ateratako argazki 
bat eredu hartuta. Behi bat 
ageri da kolore pila baten 
artean. Jaietako umore 
ona, festa... irudikatu nahi 
izan ditut.
bi kartel aurkeztu dira.  
tristea izan da soilik bi 
pertsonak parte hartu 
izana. udalak berriz 
antolatzen badu lehiaketa, 
parte hartzera animatzen 
ditut herritarrak. Zenbat 
eta kartel gehiago, orduan 
eta handiagoa da botoa 
emateko aukera.
ikusiko zaitugu jaietan?  
ez ditut herriko jaiak 
sekula galdu eta aurten ere 
bertan izango naiz. Jaietan 
herrian egoten den giroa 
gustatzen zait.

eneritZ Larrea

"Festa 
irudikatu nahi 
izan dut"  
eneritz larrea 
kartElarEn EgilEa

Gauerako puzgarriak iaz umeendako jolas 
parkean egondako hainbat joko ipiniko dituzte 
aurten helduendako. iaz ere animatu ziren batzuk. 

Salbador kalea 1 ELGETA
Tel.: 943 78 82 06

Zorionak! 
Ondo ibili jaixetan!
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ekAinAk 29
Mozorro egUnA

12:00 buruhaundixak Plazan.

19:30 Mozorruen jaitsiera, elgetako 
trikitilariekin. Brindisa, alkate txikia 
izendatzea eta kartel lehiaketako saria 
ematea. Salbador kaleko goikaldetik.

20:00 Mozorroen argazkiak 
ateratzeko gunea 

20:15 eta 23:00 erromeria trikizio 
taldearekin

00:00 larrain dantza. Ondoren 
erromerixiak jarraituko du.

ekAinAk 30
UMe eTA erreTirATUen egUnA

11:00 umientzako puzgarri eta 
jolasak Salbador kalean.

11:15 salda banatuko da Intxorta 
elkartiaren aurrian.

13:00 Meza nagusixa, iazko 

jaixetatik hil diren jubilatuen alde, 
xalbadorpek antolatuta.

13:45 Jubilatuen argazkia ataratzia

14:00 Jubilatuentzako bazkarixa; 
ondoren bingo jolasa eta erromerixia.
Espaloian.

14:00 umientzako bazkarixa

15:30  Puzgarri eta jolasak 
umientzako 

18:30  buruhaundixak

19:00  sokamuturra

20:00  dJ bull. Plazan. 

23:00  suzko zezena

23:15  en tol sarmiento + dJ bull 
Plazan. 

UzTAilAk 1
herri egUnA

11:15 esna deixa, dultzaineroekin

11:30 kuadrillen hamaiketakua 

Ozkarbi elkartian.

12:30 Jaioberrixei harrera Udaletxian.

13:00 soka dantzia

14:30 bazkari herrikoia Plazan. 

16:00 erromerixia Jainaga eta 
narbaiza

18:30 talde-jolas parte hartzaileak 
eta txaranga

19:30 Pintxo morunoak intxortako 
lehoiak  peñaren eskutik

20:00 buruhaundixak

20:00 erromerixia, kupela taldiarekin

23:00  suzko zezena

01:00 Helduentzako puzgarri eta 
oreka jolasak

UzTAilAk 2
ferixA nAgUsiA

09:00 ferixa ganadu erakusketia, 
artisauak, makinarixia..

18:00 buruhaundixak

18:30 karaoke lehiaketa, 
gauargirekin. Saria gitarra elektriko bat.

20:15 txitxiburduntzixa Gaztetxean

goiEna

Mozorren argazkiak
mozorroen jaitsieren ondoren, berauen argazkiak ateratzeko aukera izango 
da, Herriko plazan. iaz egin zuten lehen aldiz ekimen hori, udalaren eskutik.
Mendizaleen plazan, 20:00etan.

Gora Ferixa 
Nagusiko jaixak!

Ferixa Nagusiko jaixok 
antolatzen, Jai Batzordian 
ahalegina egin dogu 
danontzako moduko jai batzuk 
prestatzen. Batzar irekixen 
bitartez, jaixetako kontzertuak 
aukeratu doguz, eta bozketaz 
Ferixa Nagusiko Jaixetako 
kartel ofiziala. Danon artian 
egindako lan honek, baina, 
bere frutua emoten dau: lau 
egunian zihar alaitasuna, 
jai-girua eta elkarlana izango 
diralako nagusi Elgetan. Beraz, 
deia luzatzen dotsugu zuri be 
ekitaldietan parte hartu, kaliak 
girotu, zapi eta mozorroak 
jantzi eta jaixez gozatzeko, 
euskaraz eta berdintasunez! 
Eskerrik beroenak, jaixen 
antolakuntzan jardungo 
dozuen danoi, baita jai honek 
posible egiteko laguntza 
ekonomikua emon dozuenoi 
be. Gora Elgeta! Gora Ferixa 
Nagusiko jaixak.

agurra

elgeTAko JAi bATzorDeA egitaraua

Andra Mari plaza 2 • Tel.: 943 76 81 97 ELGETAFB: Ileapeluqueria/ileapaindegia

Jai zoriontsuak elgetar guztioi!

Er-0182/2/95

ISO 9002
QS 9000

ISO/TS 16949

pagatza pol. ind. 20690 elgeta, gipuzkoa
www.cieautomotive.com

Jai zoriontsuak 
elgetar guztioi!
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Maite txintxurreta ElgEta
Herriko jaiei izena ematen dien 
ekitaldia, Ferixa Nagusixa, uz-
tailaren 2an izango da aurten, 
eta, urtero legez, goizetik eguer-
dira bitartean, artisauen eta 
bertako ekoizleen hainbat jana-
ri postu jarriko dituzte herriaren 
erdigunean, eta baserritarrek 
euren ganadua jarriko dute ikus-
gai. Urtero jende dezente eraka-
rri ohi du azoka horrek.

Jakiak eta artisauak
Herriko Plazan eta inguruan 
jarriko dituzte domekan pos-
tuak, eta hirurogei bat izango 
dira. "Hogeita bi inguru arti-
sauenak izango dira, eta gai-

nontzekoak, gehienak jakienak: 
gazta, pastelak eta bestelako 
gozoak, ogia, baserritarrek eka-
rritako barazkiak...". Horrez 
gain, bi etxek baserriko tresnak 
ere jarriko dituzte salgai Feri-
xa Nagusian. 

Hala, aurten ere azokan izan-
go diren postuak, gutxi gora-
behera, urtero etortzen direnak 
izango dira, baina nobedaderen 
bat edo beste ere izango da tar-
tean. Esaterako, Mikel Irazabal 
elgetarrak berak ekoizten duen 
Baobeer artisau-garagardoare-
kin postua jarriko du aurten. 
Herriko baserrietako ekoizleek 
ere jakiak jarriko dituzte salgai, 
eta artisauen artean lau bat 
ordezkari elgetar izango dira, 
baita ganadua ekarriko dutenen 
artean ere.

ganadu feria 
Domekako Ferixa Nagusixan 
ganadua izan ohi da beti prota-
gonista nagusietakoa. Leku des-
berdinetako baserritarrek eka-
rritako behiak edota behorrak 
izango dira ikusgai egun horre-
tan, baina, beti bezala, idiak 
izango dira protagonista. Hala, 
24 idi pare inguru etorriko dira 

Elgetara, Gipuzkoako txoko des-
berdinetatik zein Bizkaitik edo-
ta Araba aldetik ekarriko dituz-
tenak. 

"Feria honek urte askoko tra-
dizioa dauka. Andramaritan 
feria izaten zen urtero, eta hona, 
Elgetara, idi gazteak ekartzen 
zituzten eta helduak eroaten 
zituzten, lanerako fuerteak zi-
renak, Araba aldera eta. Ohi-
tura horri jarraiki, orain, gehien-
bat idiak izaten dira Ferixa 
Nagusixan", azaldu du ganadu 
azoka antolatzen ibiltzen den 
Agustin Beretxinaga elgetarrak. 
Kanpotik ere idizaleak gertu-
ratzen dira urtero-urtero Elge-
tara Ferixa Nagusiko ganadua 
ikustera.

Azokaren inguruko antolake-
ta lanetan aritzeaz gain, baina, 
Agustin Beretxinagak hogei urte 
baino gehiago daramatza bere 
ganaduarekin azoka horretan 
parte hartzen. Behiak ekartzen 
ditu hark, eta aurten ere hala 
egingo du. Beretxinagaz gain, 
Javier Ormaetxea elgetarrak 
ere behiak ekarriko ditu feriara 
eta Roberto Basaurik, berriz, 
behorrak jarriko ditu ikusgai 
eta salgai.Herritarrak ganaduari begira, iazko azokan. IMANOL SOrIANO

bertako ekoizleak 
protagonista ferixan
Ferixa nagusiko azoka domekan, uztailaren 2an, izango da, eta produktu eskaintza 
zabala izango da. Herriko plaza inguruan artisauak eta janari ekoizleak izango dira, 
hirurogei postu inguru. Horrez gain, ganadua ere ekarriko dute baserritarrek

ELGETAKO 
UDALA

Elgetako Ferixa 
Nagusia 2014
Uztailak 3, 4, 5 eta 6

Jaixetan euskara ahoan! 
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larraitz zeberio ElgEta
Garrantzitsua da Elgetan festei 
hasiera egokia ematea, eta mo-
zorrotuta botatzen dute jaietako 
etxafuegoa herritarrek. Kuadri-
lla askotan, gainera, Inauterie-
tarako baino lan handiagoa 
hartzen dute jaietako mozorroa 
prestatzen. Iaz ere mozorro egu-
nean pertsonaia ugari ibili ziren 
kalean gora eta behera. Hegaz-
kinlari talde batek nahikoa lan 
izan zuen hegazkinarekin atze-
ra eta aurrera. Okin talde batek 
irinez zikindu zituen bazter 
guztiak, txaranga zaratatsu ba-
tek itzelezko iskanbila sortu 
zuen eta gospel abesbatza batek 
kantuz bete zituen bazter guz-

tiak. ONCEko saltzaileak, egip-
toar talde bat, hippyak, amama 
talde bat eta animalia mordoa... 
denetik izan zen herrian.

Aurten ere 19:30ean egingo 
dute mozorro jaitsiera. Mendi-
zaleen Plazara iritsitakoan, Iraitz 
Lazkano alkateak alkate txikia-
ri emango dio aginte-makila. 
Horren ondoren, brindisa eta 
kartel lehiaketako sari ematea 
egingo dituzte. Hain zuzen ere, 
Eneritz Larreak jasoko du.

Aurretik, 12:00etan, udalekue-
tako neska-mutikoek buruhan-
dien etorrera ospatuko dute. 

argazkien gunea eta erromeria 
Iaz bezala, jai batzordeak mo-
zorroei argazkiak ateratzeko 
gunea gertatuko du Mendizaleen 
Plazan. Herritarrak gonbidatu-
ta daude bertatik pasa eta tal-
de-argazkia ateratzera.

Mozorro egunean, Trikizio 
taldeak egingo du erromeria. 
20:15ean ekingo dio lehenengo 
tarteari, eta, afaltzeko atsedena 
egin ostean, 23:00etan jarraituko 
du erromeriak. Gauerdian, bes-
te atseden txiki bat egingo dute, 
Elgetan hain errotuta dagoen 
larrain dantza egiteko. iazko jaietarako elgetan lur hartu zuen hegazkinlari taldea. ELgETAkO HEgAZkINLArIAk

Mozorro jaitsiera jaiei 
hasiera emateko
koloretsua eta zaratatsua izan ohi da Elgetan Ferixa nagusiko jaietako hasiera, eta 
aurten ere mozorro jaitsiera egingo dute herritarrek, eguenean. irudimen eta umore 
erakustaldi ederra izaten da, eta erronka berezia elgetar askorendako

ZORIONAK ELGETAR GUZTIOI!

MAKINA ERREMINTA SL Elorrio bidea z/g, Elgeta

Elena Elkorok zorionik beroenak opa dizkizue 
elgetar guztioi eta bertaratzen zaretenoi. 

Ondo pasatu!

Musikari dagokionez, ez da as-
pertzeko tarterik izango jaietan; 
izen handiko taldeek joko dute 
Herriko Plazako agertokian.

Ekainaren 29an, mozorro egu-
neko iluntzea Trikizio taldeak 
alaituko du, 20:15ean hasi eta 
gauera arte.

Barikuan, berriz, DJ Bull eza-
guna izango da agertokira igotzen 
lehena (20:00etan), eta giroa be-
rotuko du gauean, 23:15ean, En 
Tol Sarmiento arabarrek eskai-
niko duten zuzenekorako.

Herri Egunean, uztailaren 
1ean, arratsaldean, Elgetako 
plaza ondo ezagutzen duten Jai-
naga eta Narbaiza trikitilarien 
txanda izango da. Iluntzean, eta 
gauera arte, erromeria giroak 
jarraituko du, Kupela taldearen 
eskutik.

Bukatzeko, domekan, azoka 
egunean, karaoke lehiaketa izan-
go da arratsaldean (18:30), Amaia 
Txintxurretarekin eta Gauargi 
taldearekin. Lehiaketako one-
narentzako saria gitarra elek-
triko bat izango da.

Musikak ez du etenik 
izango elgetako 
Ferixa Nagusikoetan
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PATxI kOrTABArrIA

pilotari gazteak bikain errioxan
Santo domingo de la Calzadan jokatu da II. Fausto txapelketa. Antzuolatik 
hiru bikote joan dira eta emaitza bikainak lortu dituzte. Olatz Insausti eta 
Leire Galeano finalerdietara iritsi dira. maren atxa eta nagore Galeano 
bikoteak eta Iraia Larrea eta June garaikoetxeak, aldiz, antzuolarrez 
osatutako finala jokatu dute.

Maider arregi antzuola
Urtero ikusmina sortzen duen 
ekitaldia da Mairuaren Alardea.  
Aurten, gainera, herritarrak 
animatzeko kanpaina berezia 
abiatu du Alardearen Elkarteak.
errelebo falta dagoela sumatu du-
zue alardean? 
Alardea eta bere balioa gizarte-
ratzea da helburua; baita jendea 
erakartzea ere. Kanpaina hau 
abiatu dugu azaltzeko zer den 
Alardea eta zeintzuk diren bere 
balioak. [Bideoa ikusgai: antzuo-
lakoalardea.com] Sare sozialetan 
eta Whatsappen zabaltzeko egin 
dugu. Norbaitek parte hartu 
gura badu, oraindik ere badau-
ka aukera, elkarteko kide ba-
tengana jota edo Kultura Saila-
rekin harremanetan jarrita.
nola doaz prestaketa lanak? 
Azken uneko urduritasunekin. 
Izan ere, arrazoi ezberdinenga-
tik hutsuneak gertatu daitezke 
eta azken orduko ezustekoei 
aurre egin behar zaie. 
herri osoa mobilizatzen duen eki-
taldia da, ezta? 
180 lagun pasatxok hartzen du 
parte Alardean, zuzenean. Bai-
na atzean jende asko dabil lanean. 
Bi mila biztanle pasatxo duen  
herri batendako oso esangura-
tsua da; ia %10ek parte hartzen 
dute. Herritarrek oso-osorik 
aurrera ateratzen duten ospa-
kizuna da. Kultura adierazpen 
guztiak plazaratzen dira –txis-
tulariak, abesbatza, dantzariak, 
musikariak...–; oso aberatsa da.
baina aurten erronka berria duzue. 
izan ere, alardearen gaineko iker-
keta bat abiatu duzue. 
2009an hasi ginen Alardearen 
jatorria ikertzen. Nondik zeto-
rren eta ze izaera duen. Baina, 
batez ere, herritarrak nola iden-
tifikatzen ziren eta gustura ote 
zeuden. Ondorioztatu genuen 
Alardea gaurko balioetara ego-
kitu behar zela. Eta azken urte-
tan egokitzen joan gara Alardea 
aberastuz. Baina ez gara hor 
geratu. Izan ere, gura izan dugu 

alderdi historikotik aztertu. 
1881ean dugu Mairuaren pertso-
naia azaltzen den lehen zantzua. 
Ordutik hona izan duen ebolu-
zioa aztertu gura dugu. Zeintzuk 
izan diren bere elementu aipa-
garrienak. Kultura adierazleen 
eboluzioa: musika, dantza... al-
derdi historikoaren bilakaeraren 
gaineko lanketa sakona gura 
dugu eduki. Oraindik ez dugu 
finkatuta nola eta noiz egingo 
den, baina epe laburrean egin 
gurako genuke.
alarde honek, baina, besteekiko 
baditu berezitasunak. 
Bai. Ez du erabiltzen ikur eta 
elementu erlijiosorik. Mairuaren 
figura ere ez da azaltzen hemen 
inguruan. Eta gainera, aipatu 
bezala, hainbat kultura adieraz-
pen elkarrekin batzen dira. 
alardea biziberritzeko urratsak egin 
zenituzten; urteak pasa dira. zein 
balorazio egiten duzue? 

Erantzun ona, positiboa izan du 
aldaketak: bereizkeriarik gabe-
koa eta errespetuz beterikoa. 
Alardean sekula ez da, ordea, 
debekatu emakumeak fusilari, 
kanoiak eramaten edo bestelako 
jardunbideetan aritzea. Aldake-
ta oso naturala izan da. Gura 
genuena zen emakumearen pre-
sentzia indartzea edozein pos-
tutan eta berak nahi duen tokian. 
Bestetik, Mairuaren kultura 
gutxitu egiten zen diskurtsoan 
eta plazan zeukan trataeran. 
Gatazka modu paketsuan trata-
tzearen alde ere egin dugu dis-
kurtsoan. 
alardea ondare immaterial izenda-
tzeko bidea abiatu zenuten. nola 
dago gaia? 
Aldundira jo genuen orain dela 
lau urte; baita Eusko Jaurlari-
tzako Kultura Sailera ere. Baina 
geldi dago gaia. Izan ere, hori 
egiteko marko legalik ez dago. 
Eta lehenik, lege hori sortu behar-
ko litzateke aurrera egin ahal 
izateko. Hau da, ondare imma-
teriala zer den definitu beharko 
luke lege horrek. Baina lehen 
urrats hori egin gabe dago. Dena 
den, urtero jartzen gara harre-
manetan Jaurlaritzako ordez-
kariekin, gaia ateraz.

Pilar etxaniz, goiena Telebistako platoan asteon. m.a.

"alardearen historia 
aztertuko dugu sakon"
pilar etxaniz mairuarEn alarDEa ElkartEko kiDEa
uztailaren 15ean ospatuko da aurtengo mairuaren alardea. 'aurten ni ere alardean' 
kanpaina abiatu du elkarteak antzuolarren parte hartzea bultzatzeko helburuarekin 

"alardea, ondare 
iMMaterial Gisa 
izendatzeko lanean 
Jarraituko duGu"

san Juan suaren eskutik 
etorriko da sagar dantza 
gaur iluntzean altxatuko dute arbola Herriko plazan eta 
san Juan zortzikoa dantzatuko dute suaren bueltan 

M. a. antzuola
Aurtengo Kalebarrengo festak 
San Juan bezperako festaren 
eskutik datoz. Hala, gaur eman-
go zaie hasiera Kalebarrengo 
festei haurren danborradarekin, 
19:30ean. Ondoren, plazan, ar-
bola altxatuko dute eta 21:00etan, 
herri afaria egingo da. Sua piz-
tu ostean, San Juan zortzikoa 
dantzatuko dute Oinarineko 
dantzariek; dantza herrikoiagoa 
ere izango da nahi duten guztiek 
dantzatzeko. 23:00etan, Patxi 
Luque antzuolarraren zuzeneko 
emanaldia  izango da Zurrategin.

sagar dantza, zapatuan 
Mural kooperatiboa egingo dute 
zapatu goizean, 11:00etan hasita, 
eta ondoren, ginkana Peña Aias-
tuiren eskutik. Arratsaldeko lau 
eta erdietan, haurrendako jola-
sak izango dira Idolaz aisialdi 
taldearen eskutik. Baita mus 
txapelketa ere, 16:00etan hasita. 
Buruhandiak, berriz, 18:00etan 
irtengo dira. Iluntzean, Arbola 
jasotzea egingo da Ondarreko 
gaiteroekin. 20:30ean, Aldats 
elektrotxarangak girotuko du 
iluntzea; ondoren, afaria egingo 
da Zurrategin. Afalostean, Tri-

kimailu taldearekin dantza egi-
teko aukera izango da; eta gauer-
dian, herriko bikoteek sagar 
dantza tradizionala egingo dute. 

Domekan, aldiz, goiza txistu-
larien goiz-eresiak abiatuko du. 
Ondoren, meza izango da eta 
salda eta txorizoa banatuko dute 
Kalebarrenean. 12:00etan, dan-
tzari gazteek emanaldia egingo 
dute. 18:00etan, Kiki eta Koko 
pailazoen eskutik, Katapun txis-
pun haurrendako ikuskizuna 
izango da. 

San Juan sua iaz, plazan. JABI ETxANIZ
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iker oñate oñati
Sanjuanek aspaldi ekindako 
tradizioa daramate soinean. 
Gaur-gaurkoz, Garagaltza auzoan 
eta herriko plazan egiten dira 
egunaren bueltako ekintzak; 
horietan lehenak aspalditik 
dihardu San Juan eguna ospa-
tzen. Orduan, baina, herriko 
beste gune bat zuen ospakizu-
nerako kide: San Juan kalea. 
Azken horrek 60ko hamarkadan 
utzi zion eguna ospatzeari.

"Kale-baserri ugari zituen San 
Juan kaleak; eta, Garagaltzan 
bezala, egunaren bueltako os-
pakizuna egiten zuten bertan. 
Noski, plaza ondoko eremua 
izanik, bere berezitasunak zi-
tuen", dio Jerardo Elortza idaz-
leak. Esaterako, erromeria –sona 
handikoa– beharrean, musika 
bandaren kontzertua eskaintzen 
zuten San Juan kalean.

atzera begirako ohiturak
San Juan egunaren eta horren 
baitan egiten diren hainbat ekin-
tzaren jatorria ulertzeko, iraga-
nari erreparatzea komeni da 
sarri. Bada, bestelako ekintzak  
egiten zituzten –edo egungo be-
rak, bestelako esangurarekin–. 
Gaur-gaurkoz, dena den, bada 
mantendu duten ohiturarik; 
Garagaltzan egiten dituzte.

Batetik, lorez eta fruituz egi-
niko sendorrak bedeinkatzeko 
ohitura mantendu dute San Juan 
ermitan. Duela zenbait hamar-
kada, askoz hedatuago zegoen 
tradizioa; eta herriko eliza edo 
ermita batean bedeinkatu ostean, 
etxeetako balkoietan zein ata-
rietan jartzen zituzten sendorrak. 
Urtebetez egoten ziren bertan, 
San Juan sura bota arte. "Gar-
biketa eta berritze erritu modu-
ko bat zen", dio Elortzak. 

Bestetik, iragana akorduan, 
ihiz estaltzen dute San Juan 

ermitaren lurra. Horretarako,  
Garagaltzako zenbait auzotar 
mendira joan ohi dira egun ba-
tzuk lehenago, hondatu gabeko 
ihi bila. "Belaunaldiz belaunal-
di pasa da honako ohitura hau. 
Lehen, guk egiten genuen; orain, 
alboko baserrikoen ardura da", 
argitu du Garagaltzako auzotar 
Jesus Mari Albisuk.

Aurrekoez gain, apaingarri 
gisa huntzez eta lorez eginiko 
arkua jartzearen tradizioarekin 
ere jarraitzen dute Garagaltzan.  
Horri lotuta, San Juan kaleko 
arkua dakar gogora Elortzak: 
"San Juan kalean arku bat ego-
ten zen; berria egiten zuten ur-
tero. Bada, San Juan egunean, 
Garagaltzako ermitarako bidean, 
arkuaren azpitik igarotzen ziren 
herritarrak". Sanjuanak ospa-
tzeari utzi arte heldu zioten ohi-
tura horri San Juan kalekoek. 

Dena den, bada galdurik da-
goen tradiziorik; ihintza zapal-
tzearena, besteak beste. Duela 
zenbait hamarkada, kaleko nes-
ka gazteak San Juan ermitara 
joaten ziren, belarra ortozik 
zapaltzera. "Horrek indarberri-
tu egiten zituela uste zuten ga-
raiko neska gazteek", azaldu du 
Elortzak. 

herriko plazan, bezperan
Garagaltzan ez ezik, egun, he-
rriko plazan ere ospatzen dira 
sanjuanak; zehatz esanda, bez-
perako su ematea egiten da ekai-
naren 23an. Hori horrela, gaur, 
egubakoitza, egingo dute ekintza, 
22:30ean; horren bueltan, beste-
lako hitzorduak ere prestatu 
dituzte antolatzaileek. Honako 
ekimen honek Oñatiko Udalaren 
eta herriko ikastetxeen elkarla-
na du oinarrian. 

goizaldeko ihintza zapaltzera joan zen neska taldea. ArTxIBOA

garagaltzako erromeriara bertaratutakoen talde-argazkia. PATxI ELOrTZA

sanjuanak, 
iragana gogoan
san Juan egunaren baitan, hainbat ekintza antolatu dituzte astebururako, atzera 
begirako ohiturei eutsita. Herriko plazan eta garagaltzan egingo dituzte ekintza 
horiek. gaur hasiko da hitzordu sorta, bezperako su ematearekin

Haurrak sendorrarekin, San Juan kalean. rAFAEL kErNSTOCk

San Juan kaleko bizilagunak, arkua atzean dutela. FELISA dOrrONSOrO

asteburuan bi ospakizun-leku izango dituzte sanjuanek: Foruen 
plaza eta Garagaltza auzoa.

egubakoitza (herriko plaza)
• 18:30 Erraldoi eta buruhandiak, Jose de Aspiazu musika 

eskolako trikitilariekin.
• 22:00-22:30 Gai zaharrak sutara botatzeko aukera.
• 22:30 txondorraren su ematea eta dantzak, musika eskolako 

txistulariek lagunduta.
• 23:00 erdizka Lauetan taldearekin dantzaldia.

zapatua (Garagaltza)
• 13:30 etxafuego jaurtiketa, jaiari hasiera emateko. 
• 14:00 auzotarren bazkaria.
• ostean Soinu-joleekin dantzaldia, mus txapelketa eta 

haurrentzako jolasak.

domeka (Garagaltza)
• 12:00 Meza, San Juan ermitan.
• ostean Luntxa eta saihesbidetik ermitarainoko gurpil-bidearen 

inaugurazioa.

sanjuanak ospatzeko ekintzak
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iker oñate oñati
Egitasmoari azken ukituak ema-
ten dihardute antolatzaileek. 
Guztira, hiru irteera sorta an-
tolatu dituzte uztailerako; bost 
irteerak osatzen dute horietako 
bakoitza. Bada, hiru taldetan 
banatuko dituzte parte-hartzai-
leak, adina aintzat hartuta: 11-
12, 13-15 eta 16tik gorakoak. 
Xanti Ugarteren esanetan –eki-
menaren antolatzaileetako 
bat–, "adinaren arabera egoki-
turiko  irteerak izango dira". 
09:00-13:00 bitartean egingo di-
tuzte ibilaldi guztiak.

Oñatik ingurumenaren bueltan 
dituen balioak ezagutarazi –eta 
ezagutu– guran antolaturiko 
egitasmoa da. "Faunaren, flora-
ren eta nekazaritzaren bueltan, 
balio aberatsa du herriak. Horiek 
jorratuko dira, modu dinami-
koan", azaldu du Ugartek. "An-
tolatzaileen eta parte hartzaileen 
arteko elkarlanetik sortuko dira 
azalpenak", gaineratu du Julen 
Astigarragak, antolakuntza tal-
deko kideak. 

Bide horretan, Ugarteren ara-
bera,  saio "eramangarriak" an-
tolatu dituzte, "teoria hutsalez 
beteriko saio astunen formatu-
tik aldenduz". Hala, Araotz eta 
Urbia inguruak bisitatuko di-
tuzte, besteak beste. 

Maddi Mujika antolakuntzako 
kidearen esanetan, bestalde, 
kokapen geografikoak eraginda, 
"askotariko espezieak" aurki 
daitezke inguruan: "Arabarekin 
mugan dagoenez, baldintza kli-
matologiko ezberdinak nahasten 
dira ingurunean. Horrek, asko-
tariko espezieentzat baldintzak 
sortzen ditu".

azken bultzada
Oñatiko Udalak ingurumen 
proiektuetarako onarturiko diru 

laguntzak bultzatuta ekin zioten 
proiektuari. Alegia, Ugarteren 
hitzetan, "aspalditik" zuten in-
gurumen irteera antolatzeko 
asmoa, baina "proiektua ez zen  
errealitate bilakatzen". Beraz, 
aukera sortu zenean, Udalari 
euren egitasmoa aurkeztea era-
baki zuten. Gainera, uztailean 
gazteriari zuzenduriko ekintzen 
bueltan dagoen eskasiari aurre 
egiteko balioko die ekimenak.

izen-ematea, zabalik 
Zabalik dute izen-ematea. Uz-
taileko egitasmoan esku hartu 
nahi duenak ingurumenirteerak@
gmail.com bidez jarri beharko 
du harremanetan antolatzailee-
kin, ekainaren 26a baino lehen. 
Bestetik, azaldu dutenez, zalan-
tzak argitzeko, sare sozialen 
bidez jar daiteke eurekin harre-
manetan. 

Herritarrei parte hartzeko dei 
egin die Mujikak: "Motibazioz 
eta gogo handiz antolaturiko 
ekimena da. Beraz, parte-har-
tzaileak ondo pasako du, seguru". 

ingurumen irteeren antolatzaileak, Araotzen, egitasmoaren kartelarekin. ENEkO AZUrMENdI

ingurumen irteerak 
egingo dira uztailean
ingurumen irteerak antolatu dituzte ibarreko hiru gaztek, "oñati eta bere altxorrak 
ezagutarazi" guran. bide horretan, adin tarte ezberdinei zuzenduriko irteera sortak 
antolatu dituzte, belaunaldi bakoitzaren ezaugarriak aintzat harturik

eGitasMoan esku 
Hartu Gura duenak 
ekainaren 26a 
baino leHen eMan 
beHarko du izena

ETAren bukaera

Denok pozez beteta hartu genuen ETAren borroka 
armatuaren bukaera eta, une honetan, armen entregatzea. 
Hasieran, euskal kultura defendatu nahian sortu zen, 
Francoren diktaduran.

Horregatik, lehenengo hamar urteetan ez zen hilketarik 
izan, baina, eztabaida asko izan ondoren, armak hartzea 
erabaki zuten. Balorazio eta iritzi desberdinak izango ditu 
ETAren ibilbideak, baina, orokorki, une honetan pozik hartu 
da bere bukaera. 

Harrigarriki, bere poza azaldu ez dutenak Espainia aldeko 
agintari eta politikari asko izan dira. Bitartean, lege berezi 
asko egin dituzte herri honen aurka; eta Espainiaren aldeko 
kazetari askok gogor kritikatu dute euskal gizartea. Batzuek, 
oraindik ere, bide horretatik jarraitzen dute.

Beste aldetik, orain azaltzen ari diren neurrigabeko 
ustelkeriak ezkutuan gelditzen ziren. Alde horretatik 
begiratuta, batek baino gehiagok faltan igarriko du ETAren 
jarduera.

nirE ustEz

esTebAn irUsTA

Urtero legez, aurten ere ospaki-
zun jaialdia antolatu du Elkar 
Hezik; biharko finkatu dute hi-
tzordua. Ikastetxeko ikasleak, 
gurasoak eta irakasleak batu 
gura dituzte ekimenaren bultza-
tzaileek.

Bide horretan, egun osoko 
egitaraua prestatu dute; 10:30ean 
hasiko da ospakizun eguna, adin 
tarte ezberdinetara egokituriko 

ekintzekin. Tartean, bizikleta 
konponketa ikastaroa, kantuen 
letrak sortzen ikasteko saioa eta 
puzgarriak izango dira.

Gero, 14:30ean, bazkaria egin-
go dute kiroldegian; menu ez-
berdinak eskaini dituzte bazka-
rirako. Azaldu dutenez, 500 
pertsonako muga izango du 
hitzorduak.

Horren ostean, bestetik, kon-
tzertuak, Batxilergoko bigarren 
mailako ikasleak omentzeko 
ekitaldia eta Amaia DJren ema-
naldia egongo dira.

elkar Hezik bere 
eguna ospatuko du 
zapatuan

uLma

Umeendako tailerrak UlMAn
uLma Fundazioak umeendako tailerrak antolatu ditu, bigarrenez; 
ekainaren 12an ekin zioten egitasmoari, eta 30era bitartean izango dute 
martxan. 70 neska-mutikok baino gehiagok osatzen dute aurtengo taldea. 
Besteak beste, eskulanak, esperimentuak eta jolasak egingo dituzte. 
"Lanaren eta familiaren kontziliazioan" lagundu gura dute antolatzaileek.
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Gaur izango da lehena, eta da-
torren egubakoitzean, hilak 30, 
bigarrena. LGTBI+ egunaren 
bueltan antolatu ditu Udalak bi  
zinema emanaldiok, eta biak 
ere 19:00etan izango dira, doan. 

Gaurkoa Chavela izango da. 
Berlinalen estreinatutako doku-
mentala da Chavela, abeslari 
mexikar ezagunaren bizitzari 
buruzkoa. Bere ibilbide profe-
sionala azaltzen du, bizitza per-
tsonala eta amodiozkoa ahaztu 
barik. Datorren egubakoitzean, 
bestetik, Rara filma eskainiko 
da. Donostiako Zinemaldiko 
Horizontes Latinos saileko ira-
bazlea da Rara. Familiari bu-
ruzko kontakizuna da, neska 
baten ikuspuntutik. 

lgtBi+ egunaren 
bueltan, bi zinema 
emanaldi berezi

M.a oñati
Asteburuko hiru emanaldietako 
bat bera ere ikusi ezin izan zue-
nak badu oraindik aukera Gan-
bara faktoriaren Pinotxo harie-
kin lotu gabe musikala ikusteko; 
izan ere, Kursaalen aurkeztuko 
dute hori, urriaren 21ean.

Ganbara faktoriako neska-mu-
tikoek esperotako maila eman 
zuten. "Pozik gaude", zioen zu-
zendari Aitor Biainek, asteburu 
gogorraren ostean. "Oso gogorra 
izan da, baina aktoreek oso ondo 
erantzun dute eta sekulako lana 
egin dute. Beroak asko baldin-

tzatu ditu emanaldiak, baina 
txalotzeko lana egin dute, zalan-
tza barik", gaineratu zuen. 

Protagonistak eurak ere pozik 
azaldu dira emanaldien ostean.  
"Oso esperientzia polita izan 
da", zioen Pinotxoren papera 
egin duen Irene Urzelaik. "Asko 
disfrutatu dut. Lan handia izan 
da musikala prestatzea, baina 
merezi izan du", gaineratu du 
iratxoaren papera egin duen 
Ainhoa Urzelaik. Txirritx kil-
kerra da musikalean Teo Maiz-
tegi. Hura ere pozik gelditu da: 
"Asko disfrutatu dugu". 

oñatitik kursaalera doa 'pinotxo 
hariekin lotu gabe' musikala
Joan den asteburuko estreinaldi bikainaren ostean, 
kursaala konkistatuko du ganbara faktoriaren musikalak 

Miren arregi oñati
Udal Gobernuaren politiken 
inguruan herritarrek dituzten 
balorazioak eta iritziak jaso ditu 
Udal Gobernuak Aztiker Iker-
gunearen bitartez eta atzo egin 
zuten emaitzen aurkezpena uda-
letxean. Bost gai nagusiren gai-
nean egin da galdeketa: udal 
kudeaketa, mugikortasuna, ko-
munikazioa, hondakinak eta 
igerilekua. "Herritarrengandik 
gertu jardutea da Udal Gober-
nuaren helburua eta inkesta 
hau norabide honetan kokatzen 
da. Autokritikarako bidea ere 
irekitzen digu eta jarduna ho-
betzeko baliagarria da", zioen 
Mikel Biain alkateak. 

udal kudeaketaz 
Esan bezala, Udalaren lanaren 
balorazioa 6,6koa da, batez bes-
te. Bestetik, Udal Gobernua Oña-
tiko arazoak konpontzen ari 
dela uste duten herritarrak %36,2 
inguru dira. Ia beste horrenbes-
te dira arazoak nola konpondu 
jakin bai baina denbora luzeagoa 
behar duela uste dutenak. %16,6k 
arazo horiek nola konpondu ez 
dakitela uste dute. 

Oposizioaz ere galdetu du Udal 
Gobernuak. %41,5en ustez, Udal 
Gobernuari kritika eta oztopoak 
jartzen dizkio oposizioak. %17,3k 
diote Oñatiko arazoak konpon-
tzeko proposamenak egiten la-
guntzen duela eta %42,3k ez dute 
erantzun. Argitu behar da lehen 
bi aukerak aukeratzeko bidea 
eman duela Aztikerrek, eta, ho-
rregatik, %100 baino gehiago da 
hiruren arteko batuketa. 

Bestetik, oñatiarren kezka 
nagusiak hiru eremutan sailka 
daitezke: kezka nagusia lan mer-
katuari eta ekonomiari lotutakoa 
da; mugikortasunarekin lotuta-
koak  daude bigarren mailan 
eta adineko pertsonen arazoak 
hirugarren. Oñatik duen arazo-
rik garrantzitsuenaz galdetuta, 
%16,5ek erantzun dute hori apar-
kaleku falta dela. 

mugikortasunaz 
Aztikerreko eta Udaleko ordez-
kariek azaldu dutenez, mugi-
kortasunaren alorrean hartu 
diren erabakiak, orokorrean, 
positiboki baloratzen dituzte 
herritarrek. Horren adibide da 
hartutako bost neurriri 7tik 
gorako nora ipini diotela herri-
tarrek. Horiek dira Eskolara 
oinez egitasmoa (7,8), bidegorri 
sarea (7,6), herribusa (7,5), au-
zotaxia (7,4) eta Atzeko kalearen 
oinezkotzea (7,1). Aldiz, ez dira  
hain begi onez ikusten TAO 
(OTA) sistema (5,4) eta Zazpibi-
dietako bidegurutzea oinezkotzea 
(4,8). 

'kontzejupetik', baloratuena 
Udal informazioa eskuratzeko 
medioei dagokienez, "korrelazio 
handia dago ezagutzaren eta 
erabileraren artean", dio Azti-
kerreko Asier Etxenikek. Era-

biliena eta baloratuenetarikoa 
Kontzejupetik aldizkaria da. 
Gutxien ezagutu eta erabiltzen 
direnak, berriz, asteroko udal 
buletin elektronikoa eta Berbia 
Oñatin Facebook orria dira. Aldi 
berean, ondoen baloratuenak 
dira azken horiek. 

hondakin bilketa 
Hondakin bilketa sistemaz ere 
galdetu du Udal Gobernuak. 
Galdetutakoen %79,3 ondo edo 
oso ondo moldatzen dira gaur 
egungo bilketa sistemarekin. 
%48,9k diote sistemak ondo fun-
tzionatzen duela eta %30,1ek 
uste dute sistema ondo dagoela 
baina egokitzapenak behar di-
tuela. Sistema aldatzearen alde 
%21,1 azaldu dira. 

igerilekuan inbertitu beharra 
Kiroldegiaren eta igerilekuaren 
gainean ere galdetu du Udal 
Gobernuak. Hala, igerilekuaren 
berrikuntza proiektuaz berba 
egiten entzun dutenen kopurua 
%68,6koa da. Igerilekuak berri-
tu beharra duela uste dutenen 
batez bestekoa, berriz, %69,1ekoa. 
Igerilekuan ez beste zerbaitetan 
inbertitu beharko litzatekeela 
uste dute %22,3k. 

Asier etxenike eta Mikel Biain atzo, inkesten emaitzen aurkezpenean. m.a

6,6ko nota ipini diote 
herritarrek udalari
udal politiken inguruan herritarrek duten iritzia jaso du udal gobernuak. aztiker 
ikerguneak egin du azterketa eta 585 herritarri egindako galdeketa baten bitartez 
atera dituzte ondorioak; udal gobernuko kideak pozik agertu dira emaitzekin

ekonoMiari, 
MuGikortasunari 
eta adinekoei 
lotutakoak, kezka 
naGusiak

Pedro Berriotxoa historialari 
eta unibertsitateko irakasleak 
hitzaldia egingo du datorren 
eguaztenean, hilak 28, kultur 
etxean, 19:00etan. Artixa taldea-
ren eskutik etorriko da Berrio-
txoa Oñatira, eta, oraingo ho-
netan, XIX. mende erdialdean 
Oñatiko Sancti Spiritus Uniber-
tsitatean egon zen Nekazaritza 
Eskolaren gainean arituko da. 
Nekazaritza Eskola izen handi-
ko eskola izan zen garai hartan 
eta Berriotxoak haren gaineko 
ikerketa du argitaratuta. Duela 
urtebete eskas ere izan zen Be-
rriotxoa Oñatin; orduan ere, 
Artixa taldeak gonbidatuta. Or-
duko hartan, XIX. mendeaz eta 
baserriaz aritu zen berbetan. 

Pedro Berriotxoak 
hitzaldia egingo du 
Nekazaritza eskolaz

Pinotxo eta iratxoa, joan den egubakoitzeko emanaldian abesten. IMANOL SOrIANO



Debagoieneko 
osasun
zerbitzuak

iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

albaitariak

etxeberria Julio  
(debagoieneko albaitari oFiziala)
bergara  / 609 54 16 13

dentistak

ane lasagabaster
arrasate / otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

agirre hortz klinika
bergara / ibargarai 9-1b / 943 76 00 23

aranburu hortz klinika
bergara / telesforo aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasate hortz klinika
arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi hortz klinika
arrasate / san bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bergara hortz klinika
bergara / bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

Caviglia silvana
bergara / simon arrieta 3-2b / 943 76 38 54

gorosabel J. alberto
bergara / Fraiskozuri 5a, 1D / 943 76 56 88

iriarte ane maite / itziar arando
arrasate / iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarte idoia
bergara / artekale 1-1C / 943 76 01 65

Elgeta / torrealdea 2 behea ezk. / 943 76 80 06

mazmela bolinaga enrike
Eskoriatza / gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainz malkorra ana
antzuola / Herriko plaza 4 / 943 78 71 69

dermatologia

tamayo ConCepCion
arrasate / nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

dietetika

alberdi mireia
bergara / masterreka kalea 11, behea

943 76 33 99 / 646 43 34 58

beatriz zulueta dietista - nutrizionista  
zuatzu klinika
arrasate / nafarroa etorbidea 4 / 943 79 20 18

entzumen zentroak

instituto optiCo auditivo – Fonalia
arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumatologia

gorosarri zubizarreta, xabier doktorea troJaola 
zulueta, lurdes doktorea
arrasate / zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

Fisioterapia

igone morras
arrasate / otalora lizentziaduna 18, solairuartea esk. 
685701796

homeopatia

amaia iriarte (mediku homeopata)
arrasate / nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiropraktika zentroa

larrañaga andrea
arrasate / aprendices 2 / 943 79 92 83

logopedia

psikopedagogia zentroa
arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

masaJistak

azpeitia irune
bergara / ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

neurologia
agustin sagasta (aita menni ospitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

optikak

begiondo optika
aretxabaleta / loramendi 10 / 943 79 98 21

ortopedia

maria viCtoria anitua
aretxabaleta / belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osasun-diagnostikoak

udalaitz mediku-zentroa  
(erresonantzia magnetikoa)
arrasate / nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

podologoak

erdiko klinika podologikoa
arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerleku podologia zentroa
bergara / ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinez podologia klinika
aretxabaleta / belorrieta 10 / 943 79 16 45

psikologoak

nuñez txomin 
arrasate / olarte 10 / 943 79 88 16

psikopedagogia zentroa
arrasate / inazio zuloaga 10 / 943 79 48 77

viCente hueso psikologo klinikoa  
(aita menni ospitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

psikiatria

iñaki madariaga (aita menni ospitalea)
arrasate / uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yoga

samadhi yoga
bergara / masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

sadhana yoga
arrasate / nafarroa etorbidea 19, 8 zm

690 79 21 55
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Xabier urzelai oñati
Udana Racing taldeko lagunek 
dena dute gertu Udanako XII. 
Igoerarako, eta, Oñatiko laster-
ketarekin, dagoeneko Mendiko 
Sariko egutegi erdia jokatuta 
izango dute pilotuek –bederatzi 
lasterketetatik lau Debagoienean 
antolatzen dituzte–. Hala, bihar-
ko lasterketak ikuskizun ederra 
eskaintzeko osagai guztiak ditu: 
"63 pilotuk eman dute izena, eta 
zenbateko polita da, lasterketa 
txukuna egiteko modukoa. Egia 
da beste urte batzuetan oñatiar 
gehiago izan ditugula, baina 
halaxe tokatu da aurten. Batzuek 
autoa matxuratuta daukate, 
beste batzuk kanpoan dabiltza 
lanean eta iaztik hona autoa 
saldu duenik ere bada; horren-
bestez, hainbat motibo daude 
beherakada horren atzean", dio 
antolaketa taldeko kide Koldo 
Txintxurretak.  

Lasterketan bai izango dira 
Jagoba Txintxurreta (Seat Leon 
1.8 Turbo), Julen Altuna (BMW 
325) Txema Campos (BMW 325), 

Xabier Elgarresta (BMW M3), 
Aitor Arnaiz (R5 GT Turbo) eta 
Monika Muñoz (Citroen ZX) 
herrikideak, eta eurekin batera 
debagoiendar kuadrilla ona: 
"Monoplazen kategorian Aitor 
Zabaletaren eta Joseba Iraolaren 
arteko borroka ikusi ahal izan-
go dugu, eta turismoetan, esa-
terako, Cestafe bergarrara eta 
Corcuera arrasatearra ere au-
rrean ibiliko dira", dio Txin-
txurretak.

segurtasuna, zorrotz
Aste barruan antolatzaileak egu-
raldi iragarpenei begira egon 
dira, oso aldakorrak izan dira 
eta. Baina badirudi ona egingo 
duela: "Dezente baldintzatzen du 
lasterketa, bai. Pilotuek gurpil 

ezberdinekin lehiatu behar izaten 
dute, eta segurtasuna bermatzea 
zailagoa izaten da, nahiz eta Uda-
nan izandako istripurik larriena 
eguraldi onarekin izan genuen. 
Ordutik hona asko zorroztu dira 
segurtasun neurriak, eta, esate-
rako, aurten ere paelletan hor-
migoizko harriak jarriko ditugu. 
Eta kurba horietan ondo egongo 
da adierazita publikoa non jarri 
daitekeen eta non ez. Horretara-
ko, baina, ikusleei errespetua 
eskatu behar diegu, errespetua 
lasterketako zuzendariari, baita 
kurba bakoitzean egongo diren 
komisarioei". Guztira 50 lagun 
izango dira zeregin horretan, eta 
beste hamar kolaboratzaile izan-
go dituzte. Dena, lasterketa ondo 
joan dadin segurtatzeko. 

ikusle bat Udanako auto igoeran poltsikoko telefonoarekin lasterketa jarraitzen. IMANOL SOrIANO

Pilotu kopuru ona, baina 
oñatiar gutxiagorekin
 AUToMoBiliSMoA  bihar, zapatua, 15:00etan hasiko dute udanako xii. igoera. guztira 
63 pilotu batuko dira irteera puntuan, eta horietako sei izango dira oñatiarrak: 
"parte-hartze kopuru polita da, baina iaz baino hiru oñatiar gutxiago izango dira"

"MonoPlazen 
kateGorian 
zabaletaren eta 
iraolaren borroka 
Polita izanGo da"

Uztailaren 15ean egingo dute, 
Ibarrako futbol zelaian, Deba-
goieneko Kuadrillen Arteko VI. 
Zazpiko Futbol Txapelketa. Da-
goeneko zabalik dago izen-ema-
te epea: udaretxabaleta@gmail.
com helbidean edo 635 20 63 33 
zenbakira whatsapp-a bidalita; 
azken eguna uztailaren 13a izan-
go da. Talde bakoitzak 100 euro 
ordaindu beharko ditu. 

 FUTBolA  Debagoieneko 
kuadrillen zazpiko 
txapelketa abian

Lokatzak antolatuta egingo dute 
emakumezkoei zuzendutako 
San Martzialeko lehenengo kro-
noigoera. 1.300 metro ditu, eta 
igoerako punturen baten %25eko 
desnibelari egin beharko diote 
aurre ziklistek. Besteak beste, 
Eider Merino (Lointek) eta Lo-
rena Llamas (Bizkaia Durango) 
ziklistek malda gora duten abi-
lezia erakutsiko dute. 

 zikliSMoA  san 
Martzialeko lehen 
igoera hilaren 30ean

Antartik Studios-koek egindako aurrerapen bideoko irudi bat, gorlan.  ANTArTIk STUdIOS

bihar du Uriartek urteko erronka: 
'everesting Wheelie challenge'-a
TxirrindUlAriTzA  Etxauri mendatean 8.848 metroko 
desnibela gainditu gura du, gurpil bakarraren gainean

X. u. arEtxabalEta
"Beroa egin ala euria bota, ho-
rrek ez nau horrenbeste ardu-
ratzen. Baina haizeak bai, horrek 
arduratzen nau, albo batetik 
jotzen badu ezinezkoa izango 
delako erronka egitea", dio Mar-
kel Uriartek. Orbeako ziklista 
urtarrilean hasi zen 2017ko erron-
ka prestatzen, 2016an Guinness 
errekorra egin eta gero. Beste 
txapelketa batzuekin tartekatu 
baditu ere –joan den astean North 
Face Enduro Race de Vielha 
proba irabazi zuen–, sei hilabe-
te ibili da prestaketa lanetan: 
kilometroak pilatzen, giharrak 
indartzen, lan espezifikoa egiten, 
lekua aukeratzen... 

Hasiera batean, Tourmalet 
aukeratu zuen Uriartek, baina 
Etxauriko mendateak erraztasun 
handiagoak ematen ditu, eta 
bertan egingo du erronka, Iruñe-
tik kilometro gutxira.

zapatuan, 04:00etan hasita 
Uriarte eta ondoan izango dituen 
lagunak gaur abiatuko dira 
Etxauri aldera. Goiz oheratuko 
dira, iratzargailua 03:00etan ha-
siko da-eta zarataka. Goizean 
goiz hasi gura dute erronka, 
04:00 aldera. Eta erronka egite-
ko 21 ordu inguru aurreikusten 
dituzte: "Ordubeteko zikloak 
egin gura ditut, denbora tarte 
horretan mendatea igo, jaitsi 
eta atseden apur bat hartzeko 
tartea izango dut, hurrengoa 
hasi arte.

guztira ia 300 kilometro.
Datu batzuk nabarmentzekotan, 
Etxauri mendateak 6,8 kilometro 
ditu (%6,5eko desnibelarekin) 
eta 21 alditan igo beharko du. 
Horrek esan gura du 285 kilo-
metro egingo dituela bizikletan, 
eta horietatik erdia gurpil ba-
karraren gainean.

"ikusleei, beste 
beHin, erresPetua 
eskatu beHar dieGu, 
koMisarioek 
diotena betetzeko"
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Bigarren B mailara igotzeko 
igoera fasea jokatzen dabil Bea-
sain, eta bertako atezaina da 
Jon Iturbe, duela urte gutxi An-
tzuolako atea defendatzen ibili 
dena. Joan den asteburuan 2-2 
egin zuten Sportingen kontra 
Loinazen –hasierako hamaika-
koan egon zen Iturbe– eta aste-
buruan itzulikoa jokatuko dute 
Gijonen.

 FUTBolA  jon iturbe, 
Beasainekin, mailaz 
igotzeko pauso batera

Espainiako Kopa barruan zaz-
pi lasterketa jokatu dituzte, eta 
Garazi Estevez aretxabaletarrak 
bigarren jarraitzen du sailkapen 
orokorrean, 320 puntu batuta. 
Gipuzkoa-Ogiberri taldeko txi-
rrindulariak 38 puntura du 
lehenengo sailkatua, Madrid 
Team taldeko Eva Anguela, eta 
Kopako egutegia amaitzeko bi 
lasterketa geratzen dira.

 zikliSMoA  garazi 
estevezek bigarren 
jarraitzen du kopan

Xabier urzelai bErgaran
Marian Melladok (Bergara, 1967) 
hamar urte daramatza BKEko 
saskibaloi saileko presidente, 
eta klubak antolatzen duten Hi-
ruko Txapelketak ere hamarga-
rren urteurrena beteko du. Bada, 
aste barruan izan da GOIENA 
Melladorekin, torneora begira 
azken detaileak lotzen dabilela. 
Eguraldi iragarpenei begira da-
goela aitortu du: "Txarra egiten 
duenean pena da, Labegaraietan 
jokatzen ditugulako partiduak, 
baina ez duelako xarma bera. 
Torneo hau kalean jokatzeko 
pentsatuta dago, gazteak San 
Martin plazan jokatzen ikustea 
da polita. Ea eguraldiak lagun-
tzen duen". 
zelan dator aurtengo txapelketa? 
Itxura polita du, nahiz eta egia 
den talde askok azken ordura 
arte itxaroten dutela izena ema-
teko, eta horiei ere telefonoa 
hartzen diegu. Iaz beste edizio 
batzuetan baino talde gutxiago 
izan genituen, 70 inguru, baina 
asteburu hartan beste ekitaldi 
mordoa egon ziren inguruan, 
eta horrek eragina izaten du. 
Aurten, seguruenik, igarri egin-
go dugu Arrasaten San Juan 
jaiak ospatuko dituztela.
nongoak dira bergarako txapelke-
ta jokatzera etortzen diren taldeak? 
Herriko taldeekin batera, ingu-
rutik ere talde asko etortzen 
dira, baina baita Donostiatik 
eta Gasteiztik ere. Hamar urte 
hauetan txapelketa ezagun egin 
da, eta jendea gustura ibiltzen 
da. Gainera, polita izaten da 
beste kirol jarduera batzuetatik 
datozen gazteak bertan ikustea, 
edota saskibaloi federatua baz-
tertuta daukatenak ostera ere 
jokatzen ikustea.  
lan handia egongo da halako baten 
atzean.... 
Bai, lan galanta dago. Zuzenda-
ritza taldeko seiok ibiltzen gara 
jo eta su, baina, horrekin bate-
ra, ezinbestekoa da gurasoen 
laguntza, haiek gabe ezinezkoa 

izango litzateke halako bat an-
tolatzea. San Martin plazan sas-
kiak jarri, dena markatu, hesiak 
jarri, txosna muntatu, txikie-
nendako puzgarriak, txapelke-
taren jarraipena egin... Lan 
handia dago atzean.
halakoak lagungarri izaten dira 
saskibaloiaren familia batzeko. 
Bai, gure artean gehiago batze-
ko balio du. Lan egiten dugu, 
baina guk ere ondo pasatzen 
dugu. Izugarri gozatzen dugu 
gazteak herriko plazan saskiba-
loian jokatzen ikusita, eta zapa-
tu arratsaldean, edo domeka 
goizean, esate baterako, giro 
aparta egoten da. Egia da egu-
raldi txarra egiten badu Labe-
garaietara joan behar izanez 
gero ez dela gauza bera, txapel-
keta desitxuratu egiten da apur 
bat, ikusle gutxiago joaten di-
relako hara, txosna ezin izaten 
dugulako muntatu... Baina guk 

ezin dugu aukeratu ze eguraldi 
egingo duen.
noiz erabakitzen duzue txapelketa 
san martinen egingo den ala labe-
garaietan? 
Zapatuan goizean goiz batzen 
gara, eta orduan erabakitzen 
dugu zer egin, eguraldi iragar-
penen arabera. Noski, bezperan 
esan badute oso eguraldi txarra 
egingo duela, zuzenean joaten 
gara Labegaraietara, baina aha-
legintzen gara azken ordura arte 
itxaroten; izan ere, halako torneo 
bat kalean jokatzeko pentsatuta 
dago, hor dago xarma [Zapatuan 
10:00etan hasiko dira infantil, 
kadete eta juniorrak eta 16:00etan 
senior mailakoak. Domekan, 
aldiz, alebinak eta benjaminak 
(10:00) izango dira protagonista]. 
zeintzuk dira aurtengo nobedadeak? 
Batetik, senior mailako katego-
ria hiru multzotan banatu dugu 
aurten: eliteak, kuadrillak eta 
beteranoak, eta txapelketa ostean 
ikusiko dugu berritasun horrek 
ze emaitza eman duen. Bestetik, 
domekan (11:00) kirol egokituko 
erakustaldia egingo dute Bera 
Bera saskibaloi taldeko jokala-
riek. Gazteek ikus dezatela zail-
tasun fisikoak izanda ere posible 
dela kirolaz gozatzea. 

Marian Mellado. x.u.

"Hiruko txapelketaren 
atzean lan handia dago"
marian mellado bErgarako saskibaloi sailEko prEsiDEntEa
SASkiBAloiA  asteburuan, hamargarren urtez, saskibaloia kalera aterako dute bkEko 
saskibaloi sailekoek: "pozgarria da noraino iritsi garen ikustea"

"ea eGuraldiak 
laGuntzen duen, 
kalean eGiteko 
Pentsatuta daGoen 
tXaPelketa da eta"

Debagoiendar ugari izan dira 
euskal herriko onenen artean
eSkAlAdA  iruñean egindako txapelketan, senior mailan 
Debagoieneko lau eskalatzaileak igo ziren podiumera

i.larrañaga arrasatE
Debagoiendar ugarik hartu zuten 
parte asteburuan Iruñeko BiHatz 
eskalada gunean egin zuten Eus-
kal Herriko Boulder Txapelketan. 
Senior mailan, Mikel Linazisoro 
bergararrak eta Huarteko Muriel 
Ruiz de Larramendik nagusita-
sunez irabazi zuten, baina oro-
korrean egon zen maila "ikusga-
rria" izan zela azpimarratu zuten 
antolatzaileek. 

Hala, Linazisoro ez zen podiu-
mera igo zen debagoiendar ba-
karra izan. Izan ere, senior mai-
lako sailkapena kontuan izanda, 
Arrasate Ander Mendieta biga-
rrena izan zen, eta emakumez-
koetan, kategoria berean, Maria 
Amasene aramaioarra bigarren 
sailkatu zen eta Miriam Mulas 
arrasatearra hirugarren.

ehun eskalatzaile baino gehiago 
Guztira, 104 eskalatzailek har-
tu dute parte aurtengo Euskal 

Herriko Boulder Txapelketan. 
Iruñeko BiHatz eskalada gunean 
adin askotariko eskalatzaileek 
jardun zuten; 12 urtez azpikoe-
tatik, seniorretaraino. Maila 
nagusian, Mikel Linazisoro 
bergararrak eta Muriel Ruiz 
de Larramendik eskuratu zuten 
txapela. Biak ere Tokioko 2020ko 
Olinpiar Jokoetan parte har-
tzeko hautagaiak izanik, aur-
tengo txapelketari "sekulako 
indarra" eman diotela adierazi 
dute antolatzaileek.

puntako parte-hartzaileak.
Txapelketako arduradunak po-
zik agertu dira txapelketan egon 
den mailarekin. Belaunaldi 
berriek jada lekukoa hartu du-
tela eta etorkizunak "ilusio 
handia" sortzen duela adierazi 
dute. Gainera, euskal eskaladak 
"garai onenetako sasoia" be-
rreskuratu duela nabarmendu 
dute.

euskal Herriko Txapelketako podiuma, senior mailan.  emF
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a.V. bErgara
Osintxuko jaietako kontzertu 
eremuari beste zentzu bat eta 
eskaintza ezberdina eman guran 
sortu zen Osintxun musikara! 
lehiaketa. Txapelketa hori bi-
garren aldiz jokatuko da aurten, 
eta edizio honetan lehiatuko 
diren finalistak dagoeneko au-
keratu ditu epaimahaiak: Red 
Iron Squad talde gasteiztarra, 
Lizarrako Bolbora taldea eta 
Pomeray musika talde bilbota-
rra. Horietako bakoitzak 35 mi-
nutuko emanaldia eskaintzeko 
aukera izango du, baina, horiez 
gainera, talde gonbidatua ere 
izango da: Eskean Kristo, hain 
zuzen ere. 

hautaketa prozesua 
Bigarren edizio honetan, 21 mu-
sika taldek eman dute izena eta 
horien guztien arteko aukera-
keta egin behar izan du epai-
mahaiak. Hautaketa egiteko, lau 
irizpide hartu dira kontuan: 

abestien konposizioa, emanal-
diaren beraren joaldia, ahotsa 
eta instrumentala. Ezaugarri 
horien balorazioa egiteko, zero-
tik hamarrerako puntuazioa  
eman behar izan dio epaimahaiak  
talde bakoitzari; horrela, pun-
tuazio altuena lortu dutenak 
finalerako sailkatu dira. Aipatu 
behar da balorazioa epaimahai-
kide bakoitzak bere kontu egin 
duela, ez da beraien arteko inon-
go influentziarik egon.

aurtengo hiru finalistak  
Finalean lehiatuko den taldee-
tako bat da Red Iron Squad. 
Gasteizko talde horrek rock fres-
ko eta alaia eskaintzen du ema-
naldietan. Beste sailkatuetako 
bat Lizarratik gerturatuko den 
Bolbora taldea da, ska-reggae 
musika estiloa jotzen duena. 
Azkenik, Pomeray talde bilbo-
tarra ere izango da Osintxun, 
oso rock sofistikatua eskaintze-
ko prest egongo dena. 

The Vartools, aurreko urteko lehiaketaren irabazlea, oholtza gainean. vIMEO

'osintxun musikara!' lehiaketak 
dagoeneko baditu finalistak
red iron squad, bolbora eta pomeray dira aurten 
osintxuko jaietan kontzertuak eskainiko dituzten taldeak 

ane Vitoria arrasatE
2008an sortu zen hamasei bat 
kidez osatuta dagoen Txorbela 
otxote arrasatearra. Zaletasun 
bera izanik, musika, alegia, la-
gun talde bat elkartu eta musi-
kaz gozatzea erabaki zuten. Be-
raien helburua Euskal Herriko 
kultura ondasunean ahaztuta 
geratu diren abestiak errekupe-
ratzea da. Urte hauetan, Euskal 
Herriko hainbat agertokitan 
izan da Txorbela: Arrasaten, 
Bergaran, Hondarribian, Urre-
txun, Donostian, Durangon eta 
Bilbon, hain zuzen ere. Baina 
beste hiri batzuetan ere izan da; 
besteak beste, Granadan eta 
Madrilen. Guztira, 47 kontzertu 
eskaini ditu taldeak eta 107 bat 

ekitaldi, omenaldi, inaugurazio, 
eta abarretan ere izan da. 

lan gogorraren emaitza
Euskal kantuz osaturiko erre-
pertorio oso zabala du Txorbe-
lak eta, gainera, beste otxote 
batzuekin elkarlanean ere ari-
tu da. 2014n, disko berriaren 
grabazioari ekin zion Txorbelak: 
" Estudio batean grabatu genuen, 
baina emaitzak ez gintuen guz-
tiz konbentzitu; horregatik, 
akustika aldetik emaitza onagoa 
lortu guran, Aramaioko Azkoa-
gako elizan grabatzea erabaki 
genuen", esan du Txorbelako 
kide Mikel Balanzategik. Ber-
tan, 2015ean eta 2016an bitartean 
grabatu zuten disko berria, guz-

tira 23 abesti dituena. "Grabazio 
lana gogorra izan da, baina 
gustura gaude egindakoarekin", 
adierazi du kideak. Horretan, 
ganberako abesbatzarik finena-
rentzako abesti zailak eta me-
lodia herrikoiak tartekatuta 
daude. Gainera, diskoaren ha-
sieran, Seber Altuberen musika 
dago eta amaieran, Jose Ramon 
Vitoriaren musika eta hitzak. 
"Vitoriak sortutako Oroimena 
abestia diskoan gehitu dugu eta 
emaitza asko gustatu zaio; hori 
guretzat pozgarria da oso", esan 
du Balanzategik. Diskoa atzo 
kaleratu zen eta hamar euroren 
truke Arrasateko erdiguneko 
taberna ezberdinetan eskura 
daiteke: Monte, Itzala, Ezkiña...

Txorbela otxoteko taldekideak. TxOrBELA OTxOTEA

txorbela otxoteak disko 
berria plazaratu du
Duela ia hamar urte sortu zen otxote arrasatear horrek euskal kantuz osaturiko 
errepertorio zabala du. txorbelak atzo bertan plazaratu zuen disko berria, eta  
arrasateko erdiguneko hainbat tabernatan egongo da salgai

#HRMT
GOIena TeLeBIsTa, 
ekainaren 27an, martitzenean, 21:30ean
arrasatE-UDalatX antolatZEn

zu hemen zaude
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Goiena klubeko ekaineko zozketa!

Ekainaren 30eko PUNTUA eta 
Goiena aldizkarietan, ekaineko 
sarien irabazleak zeintzuk diren 
esango dugu. adi egon, beraz! 

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

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

Goiena Klubaren txokoa

Irabazi bi lagunendako otordua

Plateruena kafe antzokiari  esker 
Mikel Urdangarin-en kontzerturako sarrerak ditugu.
Plateruenan, Durangon. | Ekainaren 30ean, 21:30ean. 

PartE hartZEko:
E-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “Mikel urdangarin” 
[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 automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Irabazi bi lagunendako sarrerak

GAZTAINUZKETA 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. 

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41

ubane Madera arrasatE
Elgetan jaioa eta Bergaran ur-
teetan bizi izan ondoren, gaur 
egun Zarautz du bizitoki Ainhoa 
Agirreazaldegik. Euskal Filolo-
gian eta Alemaniar Filologian 
lizentziaduna da eta Ingeles Ira-
kasle ikasketetan diplomaduna. 
Hainbat bertso-eskolatan ira-
kasle aritua eta Bertsozale El-
karteko ikerkuntza saileko kidea 
izan da urte askoan. Xenpelar  
Dokumentazio Zentroan ikerke-
ta lanak egin izan ditu eta gaur 
egun helduen euskara irakaslea 
da Donostiako Hizkuntza Esko-
la Ofizialean. 

Euskaltzaletasunaz, bertsola-
ritzaz eta feminismoaz jardun 
zuten ordu erdiko iraupena duen 
elkarrizketa saioan Agirreazal-
degik eta Aranburuzabalak.

"euskara naiz" 
Etxetik jasotakoa gutxiesteko 
joera dagoela esanaz ekin zioten 
solasaldiari. "Nire izate kultu-
rala etxean eraiki zen. Gurasoek 

balio handia ematen zioten eta 
oso eskura jarri zizkidaten beti 
iturri asko: ipuinak, Xixupika 
eta bestelako euskal kanten bil-
dumak, udan euskal udalekue-
tara joateko gonbidapena egiten 
zidaten... Era berean, txikitatik 

ikusi ditut etxean Argia eta Ja-
kin aldizkarietako harpidetzak", 
dio Agirreazaldegik.

Horregatik guztiagatik, eus-
kara, harendako, jolasa eta sor-
mena da. Era berean, euskara 
maitatzeak beste hizkuntza eta 
kultura batzuk maitatzera era-
man du.

9 urterekin, bertsotan 
Aita bertsozalea du, eta harekin 
bota zituen lehenengo bertsoak 
–autoan eta etxean–, Bergaran 
sortu berria zen eskolan izena 
eman zuen arte. "Adin ezberdi-
neko jendea topatu nuen han. 
Bertsoaren maitasunetik abiatzen 
zen hezkuntza. Bertsolaritzak, 
bereziki, bi gauza eman zizkidan: 
nire pentsamenduaren ardura, 
batetik, eta hizkuntza beraren 
maitasuna eta jolasa, bestetik. 
Geroago, baina, hutsuneak su-
matzen nituen emakume ber-
tsolaria naizenetik; zorionez, 
elkarlanaren bitartez horietako 
batzuk konpondu ditugu".  

Ainhoa Agirreazaldegi. gOIENA

euskaraz, bertsolaritzaz 
eta feminismoaz 'ekt'-n 
ainhoa agirreazaldegi eskarmentu handiko bertsolaria izango da seigarren 'Ekt' 
(Euskal kulturgintzaren transmisioa) telebista saioko gonbidatua; goienako aitziber 
aranburuzabala kazetariak aurkeztuta, eguenean 21:00etan izango da ikusgai

aitziber aranburuzabala bErgara
Eskoriatzako, Aretxabaletako, 
Arrasateko, Oñatiko, Aramaio-
ko, Bergarako eta Legazpiko 
udal bibliotekek urtean bi gida 
argitaratzen dituzte elkarrekin: 
Gabon inguruan bat eta uda 
sasoira begira bestea.

Bergarako Udal Liburutegiak 
koordinatu du oraingoa. "Urte 
askotako ibilbidea egina dugu; 
hortaz, aspaldi finkatutako bi-
deak jarraitu ditugu. Bi sailetan 
banatzen dugu: haur liburute-
gietako eskaintza eta helduen 
liburutegietan aurkitu daitezkeen 

argitalpenak, filmak eta musika 
euskarriak. Liburutegi bakoi-
tzak, saileko proposamen bana 
egiten du eta guztion artean 
adosten dugu, gero, behin beti-
ko  zerrenda, ahalik eta genero, 
sortzaile eta argitaletxeen es-
kaintza zabalena egiteko asmoz, 
sarritan errepikatu egiten di-
ra-eta gomendioak. Zerrenda 
osatuta, urtero liburutegi batek 
du, Iraide Olaizola diseinatzai-
learekin elkarlanean, gidari 
itxura emateko ardura", azaldu 
du Bergarako Liburutegiko ar-
duradun Mila Agirrezabalek.

7.400 ale argitaratu dituzte 
Udal liburutegi eta bestelako 
udal zerbitzuetan eta ikastetxee-
tan eskura daiteke Biblioporrak. 
"Liburutegi bakoitzak erabaki-
tzen du, duen aurrekontuaren 
eta dituen beharren arabera, 
banatuko duen gida kopurua.  
Erabiltzaileendako gida erabil-
garriak direla erakusten dute 
ondoren liburutegietan egiten 
diren eskaerek". 

Argitalpen berrien artean egin-
dako aukeraketa bat da Biblio-
porrak. Aurreko edizioetakoak 
bezala, adin tarteka banatuta 
dago: 0 eta 6 urte artekoentzat; 
6 eta 9 urte artekoentzat; 9 ur-
tetik gorakoentzat, gazteentzat 
eta helduentzat. "Hizkuntzari 
dagokionez, saiatzen gara es-
kaintza erdia euskarazkoa eta 
beste erdia gaztelaniazkoa izan 
dadin".

Udarako proposamen berriak 
udal liburutegien eskutik
aurtengo liburu, disko eta film berrien zerrenda jasotzen 
duen 'biblioporrak' gida eskuragarri dago
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1. etxebizitzak

103. ErrENTAN EMAN
donostia. etxebizitza 
ematen da errentan abuz-
tuan. Antiguo auzoan. On-
darreta hondartzatik gertu. 
interesatuok deitu zenba-
ki 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 uztai-
lean eta abuztuan. antiguo 
auzoan dago, hondartzatik 
bost minutura. Lau logela 
dauzka eta 6-7 pertsona 
egoteko modukoa. etxeaz 
gain garajea ere errentan 
hartzeko aukera. interesa-
tuok 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 me-
trora dago eta igerilekua 
dauka. 4 lagunentzako 
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. Bertako 
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 

arrasate. neska arrasa-
tearra erdigunean errentan 
hartzeko etxebizitza bila. 
Gutxienez bi logela behar-
ko nituzke eta hilean 500 

eurotik behera ordain di-
tzaket. 690 79 21 55 

bergara edo arrasate. Bi 
edo hiru logelako etxebi-
zitza behar dugu errentan. 
627 03 16 40 

bergara edo arrasate. 
etxebizitza behar dut 
errentan. Bi logelarekin 
nahikoa da. Berdin da jan-
tzita ez badago ere. 632 
77 35 38 

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

105. ETxEAk OSATU
arrasate. Logela ematen 
da errentan erdigunean. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 627 24 62 76 

bergara. Logela errentan 
hartu nahiko nuke. intere-
satuok deitu zenbaki ho-
netara: 631 70 73 85

2. garaJeak

203. ErrENTAN EMAN
bergara. Garaje itxia ema-
ten da errentan San Lo-
rentzon. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
626 25 75 95 

204. errentan Hartu
bergara. Garajea erosi edo 
errentan hartuko genuke 
Bergaran. ibargarai, espo-
loia, arrizuri, Zabalotegi 
inguru horretan. Gutxienez 
auto handi bat eta motorra 
sartzeko tamainakoa. Dei-
tu 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. 607 34 90 43

402. ESkAErAk
arrasate edo aretxaba-
leta. Goizetan orduka lan 
egingo nuke. 691 28 53 
25 

arrasate edo bergara. 
Geriatria eta nagusiak 
zaintzeko ikasketak dituen 
neska nagusiak zaintzeko 
lan bila. Baita garbiketak 
egiteko ere. esperientzia-
duna. Orduka edo egunez. 
633 12 85 30 

arrasate edo bergara. 
nagusiak zaintzeko ikas-
ketak dituen mutil espe-
rientziaduna lan bila. Gar-
biketak egiteko ere gertu 
nago. 722 78 34 78 

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 egin-
go nuke zaintzan, taber-
natan edo garbiketan. 634 
07 99 70 

arrasate. Orduka lan 
egingo nuke: zaintzan, 
zerbitzari moduan edo 
garbiketan. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
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. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 602 09 55 96 

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

bergara. esperientziadun 
emakumea umeak zain-
tzeko eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Baita ordu-
ka garbiketak egiteko. 
Gidabaimena eta autoare-
kin. 647 51 52 80 

debagoiena. Pertsona 
nagusien zaintzan eskar-
mentua eta formakuntza 
daukan emakumea, per-
tsona nagusiak zaindu edo 
garbiketa lanak egiteko 
prest. Goizetan edo arra-
tsaldetan. 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. emakume 
arduratsua, pertsona na-
gusiak edo umeak zain-
tzeko prest. 632 92 84 88 

debagoiena. esperientzia 
handia eta erreferentziak 
dituen mutila nagusiak 
zaintzeko gertu. autoa 
daukat. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 662 43 
08 54 

debagoiena. nagusi eta 
umeak zaintzen, sukalde 
laguntzaile moduan edota 
orduka garbiketak egiten 
lan egingo nuke. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 663 40 92 67 

debagoiena. nagusiak eta 
umeak zaintzen, dendari 
moduan eta garbiketan lan 
egingo nuke. etxean bertan 
bizi izaten, egunez eta bai-
ta orduka ere. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
662 02 45 80 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 
baita garbiketa lanetan ere. 
Langile arduratsua eta es-
per ientz iaduna naiz . 
etxean bertan bizi izaten 
edo egunez. 610 99 42 03 

debagoiena. neska ardu-
ratsua gertu nagusiak 
zaindu edota garbiketak 
egiteko. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. intere-
satuok deitu zenbaki ho-
netara: 697 86 49 00 

debagoiena. neska gertu 
garbiketan eta nagusi edo 
umeak zaintzen aritzeko. 
Jardun osoz edo orduka. 
Baita asteburuetan ere. 
Berehala hasteko gertu. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 602 15 19 72 

debagoiena. neska gertu 
garbiketan eta nagusi edo 
umeak zaintzen aritzeko. 
Jardun osoz edo orduka. 
Berehala hasteko gertu. 
632 51 06 26 

debagoiena. neska lan 
bila: etxean bertan bizi iza-
ten, orduka eta baita as-
teburuetan ere. Zaintza 
lanetan, etxe garbiketan 
edota lorezaintzan. intere-
satuok deitu zenbaki ho-
netara: 667 35 71 90 

debagoiena. Orduka edo 
asteburuetan nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko gertu nago. 
interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 671 96 19 30 

debagoiena. Orduka gar-
biketa lanak egiteko zein 
pertsona nagusiak zain-
tzeko gertu. 622 24 86 64 

debagoiena. Pertsona 
helduak zaindu edota ba-
serri lanak egiteko gertu. 
Esperientziaduna. 631 70 
73 85 

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, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako, hustutze 
lanak egiteko edo beste-
lako lanek egiteko prest 
nago. etxeko mandatuak 
egiteko ere bai. autoa dau-
kat. 632 77 35 38 

debagoiena. taberna, ho-
tel zein jangelako zerbitza-
ri edota dendari moduan 
lan egingo nuke. Ordutegi 
arazo barik. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
608 80 33 82 

debagoiena. Zaintza eta 
garbiketa lanetan aritzeko 
gertu nago. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 
635 09 12 62 

eskoriatza edo arrasate. 
Garbiketan, zaintza lanetan 
eta hoteletan lan egindako 
neska lan bila. interesa-
tuok deitu zenbaki hone-
tara: 636 11 23 40 

haurrak zaintzeko prest. 
Neska oñatiarra uztailean 
zehar haurrak zaintzeko 
prest. 5-7 urte bitarteko 
umeekin esperientziaduna. 
kontaktua: 688 61 85 83 

lan bila. neska euskaldu-
na etxea garbitzeko eta 
umeak zaintzeko prest, 
esperientziarekin. 663 04 
53 99 (Ainhoa) 

oñati, arrasate, bergara. 
emakume euskalduna, 
Haur Hezkuntzako ikaske-
tekin, haurrak zaintzeko 
edo garbiketa lanak egite-
ko prest. Autoa daukat. 664 
53 28 56 

oñati. neska arduratsua 
prest umeak zaintzeko eta 
eskolako lanetan lagun-
tzeko. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 608 81 
53 017. animaliak

703. EMAN
txakurkumeak opari. 
arratoi txakurkumeak 
ematen ditugu opari Oña-
tin, araotzen. Bi bakarrik 
gelditzen dira. ama sa-
gu-ehiztari fina da. 616 01 
40 17 edo 615 00 69 358. 

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

BERGARA: 
•	Simon	Arrieta,	79	m2,	2	gela,	igogailua,	bizitzera	sartzeko.	142.000€.
•	 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€.
•	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.	208.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	170.000€.	
•	Barrenkale,	116	m2,	5	gela.		AUKERA	ONA.	90.000€.
•	Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	Zubieta,	70	m2,	3	logela.	Bizitzera	sartzeko.	127.000€.
•	Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	Zubiaurre,	75	m2,	3	logela,		Igogailua.	Berritzeko.	60.000€.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	AUKERA	ONA.
•	Askarruntz,	83	m2	3	logela,	Berritzeko.	62.000€.
•	Ola,	52	m2,	2	logela.	Berritzeko.	48.000€.	AUKERA	ONA.
•	Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Igogailua.	NEGOZIAGARRIA.
•	Bidekurutzeta,	54	m2,	2	logela.	Berritzeko.	Igogailua	du.	92.000€.
•	Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	Etxebizitza,	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	Baserria,	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	permisoarekin.	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.	Ezu	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

iragarki sailkatuak

Txantxiku ikastolak 2017/2018 ikasturterako ondo-
rengo profileko langilea behar du:

• Ingeniaritza gradua. (diseinua eta 
elektronika-robotika ezagutzak beharrezkoak)
• Irakaskuntzarako master ofiziala.
• EgA edo baliokidea.

Curriculuma + tituluen kopiak (ezinbestekoa) 
ondorengo helbidean entregatu: 
San Juan kalea 1 – 20560 OÑATI
epea: Asteazkena, uztailaren 5a.

TxAnTxikU ikAsTolAren 
DeiAlDiA

San Juan kalea 1 • 20560 Oñati
Tel.: 943 78 12 04 • Faxa: 943 78 31 88

txantxiku@ikastola.eus
txantxikuikastola.eus

KOMUNIKAZIO TALDEA

lan eSkaintza

Goiena komunikazio Taldea kooperatiba 
elkarteak

kOMeRTzIaLa
behar du 
eskatzen da: 
· euskaraz jakitea (ezinbestekoa da).
· marketin eta Publizitateko ikasketak izatea. 
· gidabaimena eta autoa edukitzea.
· izaera dinamikoa eta harremanetarako gaitasuna. 
· lantaldean lan egiten jakitea.

baloratuko da:
· Publizitatean eta arlo komertzialean eskarmentua izatea. 
· ondorengoak ezagutzea: Crm, google analytics eta 

doubleClick for Publishers. Sare sozialak eta 
Wordpress menperatzea. 

eskaintzen da:
· egun erdiko kontratua. 
· lanpostua bilbon izango da.

Curriculumak bidali ekainaren 30a baino lehen ondoren-
go helbidera: idazkaritza@goiena.eus

943 25 05 05 

sailkatuak@goiEna.Eus

sailkatuak@goiEna.Eus

• 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:
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oroigarria

bergaran, 2017ko ekainaren 23an.

Maitea, urtebete zu barik. Urtebete zure babes faltan.
Itsasora begiratzean zure alaitasun eta indarra sumatzen dugu.

Zauden lekuan zaudela, mila laztan eta muxu etxeko denon partetik.

2016ko ekainaren 25ean hil zen, 70 urte zituela.

Marcelino 
larrañaga Basauri

oroigarria

aramaioko udala.
aramaion, 2017ko ekainaren 23an.

bat egiten dugu senideen saminarekin.

Jon ugarte zinegotziaren aita

2017ko ekainaren 19an hil zen, oñatin, 84 urte zituela.

Felix 
Ugarte igartua

EskEr ona

oñatin, 2017ko ekainaren 23an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza larunbatean izango da, ekainaren 24an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

aldez aurretik eskerrak bertaratuko zareten guztioi.

Juan mari garairen alarguna

2017ko ekainaren 7an hil zen, 84 urte zituela.

Milagros
letamendi garai

EskEr ona

oñatin, 2017ko ekainaren 23an.

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

bihotz bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, ekainaren 24an, 19:30ean,
oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko ekainaren 10ean hil zen, 76 urte zituela.

 Arantxa
Umerez Urrutia

oroigarria

zure lagunak.
aretxabaletan, 2017ko ekainaren 23an.

Zer da lagun on bat
bihotz zati bat ez bada.

Eguzki zati bat
laino ilunen artien.

Eta zu, Aran, gure eguzkixa
izango zara betiko.

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 45 urte zituela.

Arantzazu
zuazabeitia zuazua

EskEr ona

bergaran, 2017ko ekainaren 23an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Jose miguel irizar lascurainen alarguna

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 94 urte zituela.

 Antoni
zabarte Beitia

EskEr ona

aretxabaletan, 2017ko ekainaren 23an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 45 urte zituela.

Arantzazu
zuazabeitia zuazua

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.

arrasate  e g u n e z

egubakoitza, 23 IrIZAr: Erguin 11 / 943 79 12 39
zapatua, 24 AMEZUA: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
domeka, 25 ESPAÑOL MOrALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Astelehena, 26 rUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Martitzena, 27 ETxEBErrIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
eguaztena, 28 ALBErTO AZkOAgA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
eguena, 29 M. FCA. AZkOAgA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99

bergara  e g u n e z

egubakoitza, 23 UrrITIkOETxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
zapatua, 24 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
domeka, 25 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Astelehena, 26 OIArBIdE: San Antonio 5 / 943 76 11 0
Martitzena, 27 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
eguaztena, 28 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
eguena, 29 UrrITIkOETxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

egubakoitza, 23 JULdAIN: kale Barria 6 / 943 78 11 28
zapatua, 24 JULdAIN: kale Barria 6 / 943 78 11 28
domeka, 25 JULdAIN: kale Barria 6 / 943 78 11 28
Astelehena, 26 ANdUAgA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Martitzena, 27 ANdUAgA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
eguaztena, 28 IgArTUA: kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
eguena, 29 IgArTUA: kale Zaharra 1 / 943 78 01 22

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

(22:00etatik 09:00etara)

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

oroigarria

txaro, ana, iratxe eta inma.
aretxabaletan, 2017ko ekainaren 23an.

Maitte zaittugu, Aran.

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 45 urte zituela.

Arantzazu
zuazabeitia zuazua

oroigarria

arizmendi ikastolako langile, guraso eta kolaboratzaileak.
leintz bailaran, 2017ko ekainaren 23an.

Har beza familiak gure atsekabe-mina.

(ikastolako gurasoa)

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 45 urte zituela.

Arantzazu
zuazabeitia zuazua

HilEta

Familiak Eguzkiloren hartuko zaituzte, 11:00-13:00 eta 16:30-18:20ak artean.
oñatin, 2017ko ekainaren 22an.

seme-alabak: iñaki, miren eta Carlos Elorza, gotzon eta ana Diaz, imanol 
eta asun arroyo. bilobak: urtzi eta sandra, saioa eta Jeancar, naroa, 
urko. birlobak: kyara, Julen. anai-arrebak, koinatu-koinatak, ilobak, 

lehengusu-lehengusinak, laguntzaile Emi eta gainontzeko senide guztiak.

azken agurra eta hileta elizkizuna, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian 
izango da, gorpua bertan delarik, gaur, egubakoitza, ekainak 23, 19:00etan.

gure esker onak denoi.

2017ko ekainaren 22an hil zen, 89 urte zituela.

ignacio
Vikuña Arrazola
amalia iturralderen alarguna
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txutxu-mutxuak
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9. aikur erleen museora bisita
antzuolako eguneko Zentroko kideek bi 
irteera egin zituzten Zumarragako aiKur 
erleen museora: ekainaren 9an eta 16an. 
Primeran ibili ziren. 

8. Galdamesko loizaga dorrera irteera
Bergarako Helduen eskolako ikasleek eta 
irakasleek ikasturte amaierako irteera egin 
zuten ekainaren 15ean. Besteak beste, 
Galdamesko Loizaga dorrean izan ziren.

4. sedanoren eta Garciaren ezkontza
Zapatuan ezkonduko dira Anabel Sedano eta 
Carlos garcia, Eskoriatzan. Bikotea zoriondu 
gura izan dute familiakoek: "Zorionak eta 
egun zoragarria pasa dezazuela".

7. Mizpirualde egoitzakoak, altsasun
altsasuko elkartean bazkaldu zuten 
mizpirualde egoitzakoek zapatuan. 
"Primeran pasa genuen", diote. Bide batez, 
gonbidapena eskertu gura izan dute.

1. Mende erdi elkarrekin
1967ko ekainaren 10ean ezkondu ziren 
Maruja Ayllon eta Paco Arizpeleta, Tuteran. 
urrezko ezteiak ospatuz, erromara egin dute 
bidaia. "Zorionak, bikote!", diote ingurukoek. 

3. eskubaloiko zenbaki saritua    
roberto maiztegiren txartelak zuen 
Eskubaloiko xI. Corpus txapelketako zenbaki 
saritua: 6.445. Beraz, harentzat dira 300 
euroak eta bi pertsonarendako asteburua.

2. ikasturte amaierako otordua
urtea amaitzeko, afari-merienda egin zuten 
Beti-Bustikoek egubakoitzean. eskerrak 
eman gura izan dizkiete Bergarako eruan 
jatetxekoei, jana prestatzearren.  

6. saiz eta asenjo ezkondu ziren
ekainaren 17an, zapatuan, ezkondu ziren 
Javi Saiz eta Joana Asenjo, Armentiako El 
Caseron jatetxean. "Oso ondo pasa 
eztei-bidaian", diote ingurukoek.

5. agur festa, kolonbiara joan aurretik
Oñatiko kuadrilla batek agur festa izan zuen 
zapatuan, horietako bat Kolonbiara doa eta. 
Fan Hemendik eguna zela aprobetxatuz, herri 
bazkarian izan ziren.

6

4

3

9

kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo kintada 
egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? 
kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

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

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

eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak 
bakarrik iragarriko ditugu. 
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.
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urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu:

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.

zorion agurrak

bErgara
maialen agirre 
unzueta
Ekainaren 15ean, 8 
urte. Zorionak, etxeko 
izarra! egun politta 
pasatu deizula eta segi 
beti bezain alai. muxu 
erraldoiak: aitatxo, 
amatxo eta amama.

oñati
Jon garitano moiua
ekainaren 17an, 4 
urte. Zorionak, Jontxo! 
Ze handixa egin zaren! 
Ondo-ondo ospatuko 
dogu zure laugarren 
urtebetetzia! Patxo 
potolo bat, etxeko 
danon partetik!

DEbagoiEna
elene otxandategi 
lasagabaster
Ekainaren 15ean, 
urtebete. Zorionak, 
Elene! Ondo pasatu 
zure lelengo 
urtebetetze eguna! 
Patxo bat, etxeko 
danon partetik!

bErgara
anartz Calleja 
arribillaga
ekainaren 14an, 10 
urte. Zorionak, maittia! 
Hamar urte alaitasunez 
beteta! maite zaitugu, 
pittin! muxu handi bat, 
etxekoen partetik!

oñati
elene urzelai 
larrañaga
Ekainaren 20an, 3 
urte. Zorionak, 
printzesa! Hiru belarri 
tirakada eta patxo 
zaparrada etxekoen 
partetik, asko-asko 
maite zaitugu-eta!

arrasatE
luken oncala arroitia
ekainaren 20an, 14 
urte. Zorionak, Luken! 
Oso ondo ospatu zure 
eguna. Besarkada 
handi bat, zure 
familiaren partetik!

oñati
izaro arzuaga 
romano
Ekainaren 19an, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! Oso 
ondo ospatu urtebetetze 
eguna laguntxoekin! 
Patxo handi bat, etxeko 
danon partetik. asko 
maite zaitugu!

arrasatE
Jon leiba Foronda
ekainaren 18an, 12 
urte. Zorionak, Jon! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
muxu pila bat, 
etxekoen partetik!

arrasatE
illart hernando 
ezcurra
Ekainaren 18an, 5 
urte. Zorionak eta 
muxu eta besarkada 
handiak! Gozatu egun 
hau. muxu handi bat! 
aitatxo, amatxo, tio, 
tia, amama eta aitite.

arEtxabalEta
haitz eskibel gomez 
de segura
ekainaren 17an, 7 
urte. Zorionak, pitxin! 
asko maitte zaittugu 
familia osuak. 7 belarri 
tirakada eta patxo 
asko. ama, aita eta 
maddi.

bErgara
yasmina moreno 
ekainaren 21ean, 
urtebetetzea. Zorionak, 
tia Yas! egun ona 
pasatu eta disfrutatu 
zure egunaz. 
ilargiraino eta bueltan 
maite zaittugu.

arrasatE
Jon sanchez oncala
ekainaren 22an, 11 
urte. Zorionak, Jontxu, 
familiaren partetik! 
Oso ondo ospatu eta 
txurroak erosi 
guretzako!

arrasatE
Julen eta sara hierro
Ekainaren 21ean, 6 
urte. Zorionak, Sara 
eta Julen! Musu handi 
bat amatxoren, 
aitatxoren eta aneren 
partetik. Oso ondo 
pasatu zuen egunean.

antzuola
lore eta peru 
kortabarria 
Zorionak, bikote! 
ekainaren 21ean, 
Lorek 9 urte eta 
30ean, Peruk 5. Ondo 
ospatu zuen egunak 
eta muxuak, aitaren 
eta amaren partetik!

arEtxabalEta
lahe maria tercero
ekainaren 21ean, 
urtebete. Zorionak 
etxeko printzesari! 
Orain dela urtetxo bat 
gure bizitza gehiago 
poztu zenuen! muxu 
erraldoi bat. asko maite 
zaitugu. aner eta unax.

oñati
iker arenaza arriaran
ekainaren 21ean, 2 
urte. Zorionak, bitxito! 
Ondo pasatu zure 
eguna! Patxo handi 
bat, etxeko danan 
partetik!

aramaio
amets eta kerman 
garcia zubia
Ekainaren 25ean, 3 
urte. Zorionak, bikote, 
aitaitaren eta 
amamaren partetik. 
Ondo pasatu eguna eta 
muxu potolo bana!

oñati
palmira rodriguez
Ekainaren 23an, 80 
urte. Familia osoaren 
partetik, zorionak!

oñati
paul montero san 
vicente
ekainaren 24an, 9 
urte. Zorionak, politt 
hori! munduko laztanik 
beruena zuretzat! asko 
disfrutatu zure 
urtebetetze egunian! 
maitte zaittugu!

bErgara
erika yue borge 
murillo
Ekainaren 24an, 13 
urte. Zorionak 
familiako printzesari. 
Oso ondo pasatu zure 
eguna. muxu handi 
bat, maitxia.

bErgara
Jon maiztegi 
uribesalgo
ekainaren 22an, 
urtebete. Zorionak, 
pitxintxo! muxu asko, 
Hodeiren partetik.

aramaio
Jakes valoria garcia
Ekainaren 22an, 5 
urte. Zorionak, bihotza! 
azkenean heldu da 
hainbeste espero 
zenuen eguna. muxu 
pilo-pilo bat, etxekoen 
partetik!

oñati
laiatz altube 
arkonada
ekainaren 27an, 4 
urte. Zorionak, 
prexioxi! izugarri maite 
zaitugu, politt hori. 
muxu asko aitatxoren, 
amatxoren eta, batez 
ere, Lexuriren partetik.

bErgara
elene Contreras 
arakistain
ekainaren 29an, 4 
urte. Zorionak, maittia. 
Patxo handi bat, 
familiako guztion 
partetik. Potoloena, 
Junerena.Ondo pasatu 
zure eguna.

oñati
oihan agirrezabal 
galdos
Ekainaren 26an, 2 
urte. Zorionak urte 
askotarako, Oihantxo! 
Zure poztasunak eta 
maitasunak betetzen 
gaitu! muxu potolo bat, 
familiakoen partetik!

oñati
zuhaitz irizar 
aramburu
Ekainaren 25ean, 2 
urte. egun zoragarri 
hau heldu da berriz. 
Pozaren pozez 
bihotzak beterik! 
Zorionak, Zuhaitz!

arEtxabalEta
ainhitze kerejeta 
abril
Zorionak, printzesa! 
Oso-oso ondo pasatu, 
etxeko guztion 
partetik. muxu handi 
bat arkaitzen, 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

arEtxabalEta
markel elorza arkauz
Ekainaren 25ean, 6 
urte. Zorionak, markel! 
Oso ondo pasatu zure 
urtebetetze egunien 
eta patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

ZaPatua, 24

09:00 Kantari 

09:30 Korapil

10:00 Kantari 

10:30 San Juanak: 
makalaren igoera

11:30 San Juanak: 
errementari dantza

13:00 San Juanak: Nagusien 
danborrada

14:30 Jaiak 2016: 
eskoriatza, elgeta eta 
aramaio

15:30 Hemen Debagoiena

16:30 Korapil

17:00 Kantari 

17:30 Amaia dJ

18:00 ikustenda iparrerat: 
maider egues

19:00 Hemen Debagoien

20:00 Kantari 

20:30 Amaia dJ

21:00 Jaiak 2016: 
eskoriatza, elgeta eta 
aramaio

22:00 Hemen Debagoien

23:00 ikustenda iparrerat: 
maider egues

dOMEkA, 25

09:00 kantari 3

09:30 Zer jan halako Baztan

10:00 Korapilo

10:30 Kantari 4

11:00 EkT Mixel ducau

11:30 ekonomia Gurean: 
urola garaia

12:30 Onein: Oilagorra 
armagnac erara

13:00 Hemen Debagoiena

14:00 ikustenda iparrerat: 
maider egues

14:30 EkT Mixel ducau

15:00 San Juanak: 
makalaren igoera

16:00 San Juanak: 
errementari dantza

17:30 San Juanak: Nagusien 
danborrada

19:00 Jaiak 2016: 
eskoriatza, elgeta eta 
aramaixo

20:00 Kantari 4

20:30 Hemen Debagoiena

21:30 ekonomia Gurean: 
urola garaia

22:30 ikustenda iparrerat: 
maider egues

23:00 Hemen Debagoiena

EgUBAkOITZA, 23

10:00 Hemen Debagoiena
11:00 Onein
11:30 Hemen Debagoiena
12:30 ikustenda iparrerat: 

maider egues
13:00 kantari 3
13:30 Hemen Debagoiena
14:30 Gaurkoak
14:45 EkT Mixel ducau
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 San Juanak: 

makalaren igoera
19:00 Gaurkoak
19:15 ikustenda iparrerat: 

maider egues
20:00 Gaurkoak
20:15 ikustenda iparrerat: 

maider egues
20:45 EkT Mixel ducau
21:00 Gaurkoak
21:30 San Juanak: 

errementari dantza
23:00 San Juanak: Nagusien 

danborrada

san Juan Jaiek eMandakoa, iruditan
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:00

gOIENA

udalatX Mendi lasterketaren antolakuntza
‘#HRMT’ Martitzena, 21:30

gOIENA

astEa goiEna tElEbistan

eGuaZtena, 28

eGuneko albiste 
Garrantzitsuenak
‘Gaurkoak’ 

Eguaztena, 14:30

eGuena, 29

ainHoa 
aGirreazaldeGirekin
‘EKT’ 

Eguena, 21:00

ASTELEHENA, 26

udanako auto iGoera 
barrutik
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

martitZena, 27

elkarrizketa eta 
errePortaJeak
‘Hemen Debagoiena’ 

Martitzena, 18:00/20:00/22:00

gOIENA

gOIENA TELEBISTAkO 
PrOgrAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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egUbAkoiTzA 23
arrasate Patxin eta Potxin 
pailazoak
Piramideen bila ikuskizuna egingo 
dute umeendako.
Seber Altuben, 16:30ean.

elGeta larrain dantza 
ikastaroa
Ferixa nagusiko jaiei begira. irekia 
eta doan.
Gimnasioan, 17:00etan.

oñati txokolate-jana eta 
dantzaldia erretiratuendako
Pake Lekuko astearen baitan.
Erretiratuen elkartean, 17:30ean.

eskoriatza Musika eskolakoen 
kontzertua
Beheko errotakoen ikasturte 
bukaerako emanaldia.
Zaldibarren, 18:00etan.

eskoriatza san Juan sua
18:00etan txorimaloak, 19:00etan 
buruhandiak, 22:00etan tantaia 
jasotzea, eta, 22:30ean, San Juan 
sua.
Fernando Eskoriatza plazan, 
aipatutako orduetan.

antzuola kalebarrengo jaiak
San Juan jaiak ospatuko dituzte, 
astelehenera arte. informazioa osoa 
Antzuolako orrietan. Jaiak 
haurrentzako meriendarekin hasiko 
dituzte. 
Kalebarrenen, 18:30ean. 

elGeta dJ bull-en emanaldia
18:30ean hasiko du saioa. 
21:00etan ogitartekoak. eta 
ondoren piztuko dute San Juan sua.
Kiroldegi inguruan, aipatutako 
orduetan.

oñati udako solstizioa
18:30ean txorimaloen kalejira, 
22:30ean txondorrari su ematea eta 
Oñatzen dantzak, eta, 23:00etan 
erdizka Lauetan taldearen saioa.
Foruen plazan, aipatutako 
orduetan. 

oñati 'Chavela'
Chavela vargasen bizitza kontatzen 
duen dokumentala.
Kultura etxean, 19:00etan. 

berGara orkestra sinfonikoa
San Juan bezperako emanaldia.
San Pedro parrokian, 20:00etan.

oñati elkartasun afaria
misio taldearen eskutik. afaldu 
ostean, Yago abeledo misiolariak 
egingo du berba.
Bidaurretan, 20:30ean.

berGara san Juan sua
xaxau elkartean eskutik eta 
Bergarako txistulari bandakoen 
laguntzarekin.
San Martin plazan, 21:00etan. 

arrasate errementari dantza
Sanjuanak.
Herriko plazan, 21:00etan.

araMaio san Juan sua
22:00etan kalejira azkoagako 
plazatik Santa Agedatxo ermitara, 
eta, ostean, sua piztuko dute.
Aipatutako lekuan eta orduetan.

berGara issuna eta neke 
Politikoa taldeak
txapa irratiko Jarri itzazu tapoiak, 
mesedez! saioaren denboraldi 
bukaerako kontzertua. Sarrerak, 
hiru euro.
Gaztetxean, 23:00etan. 

zApATUA 24
arrasate entzierroa
erdiko kalea-Kanpantorpea- 
Zerkaosteta-arizmendiarrieta plaza 
ibilbidea. Sanjuanak.
Erdi kalean hasita, 09:00etan.

oñati elkar Hezi ikastetxearen 
eguna
askotariko ekintzak.
Foruen plazan, 09:15ean.

eskoriatza 15. kontzejupe 
pilota txapelketa 
atxorrotx kultur elkartearekin. 
10:00etan, 16 urtetik beherakoak, 
eta, 15:00etan, helduak.
Kontzejupean, aipatutako orduetan. 

elGeta iazko ferixa nagusiko 
argazkiak ikusgai
Ordutegia: 10:00-13:00 eta 
16:00-20:00.
Zeramika gelan, aipatutako 
orduetan.

berGara san Juan auzoko 
jaiak 
11:30ean zuhaitz landatzea, 
12:00etan meza, San Joxepekoen 
kontzertua eta luntxa, 13:00etan 
lore sorta lehiaketa, 13:15ean 80 
urtetik gorakoei omenaldia eta 
14:00etan erretiratuen bazkaria.
San Juan auzoan. 

oñati Garagaltzako jaiak 
13:30ean jaien hasiera eta 
14:00etan bazkaria. Ostean, 
dantzaldia, mus txapelketa eta 
umeendako jolasak.
San Juan auzoan, aipatutako 
orduetan. 

elGeta Musika ikasleen saioa 
ikasturte amaierako ikuskizuna, 
Lorea Larrañagaren eskutik.
Spaloian, 12:00etan.

arrasate street boulder 
txapelketa 
Sanjuanak.
Herriko hainbat txokotan, 
17:00etan.

eskoriatza Xtrem jolasak
Oreka zinta, erronka jolasak eta 
errobera bakarreko bizikletak.
Gaztelekuan, 17:30ean. 

antzuola edurne 
uribesalgoren ikasleen lanak
Gaur, zapatua, eta, bihar, domeka, 
ikusgai.
Olaranen, 18:30ean.

arrasate 'zapatos en el aire' 
ikuskizuna 
La Furtiva taldearen emanaldia. 
Sanjuanak.
Seber Altuben, 18:30ean. 

berGara sutargi abesbatza
aitor Garitanok sortutako ahots 
baxuen abesbatzaren lehen saioa. 
Santa Marina parrokian, 
20:00etan.

araMaio kantu-afaria
Sanjuanak.
Azkoagako plazan, 21:30ean.

berGara igerilekua gauez 
zabalik
uretako puzgarriak, baloi erraldoiak, 
ur jolasak eta musika.
Agorrosinen, 22:00etan.

berGara asea eta euskatalites 
taldeak 
Ska doinuak protagonista. doan.
Gaztetxean, 22:00etan.

arrasate Mikel urdangarin 
Sanjuanak.
Monterronen, 23:15ean. 

DoMekA 25
arrasate entzierroa
erdiko kalea-Kanpantorpea- 
Zerkaosteta-arizmendiarrieta plaza 
ibilbidea. Sanjuanak.
Erdi kalean hasita, 09:00etan.

elGeta iazko ferixa nagusiko 
argazkiak ikusgai
Ordutegia: 10:00-13:00 eta 
16:00-20:00.
Zeramika gelan, aipatutako 
orduetan.

berGara Musika banda
11:30ean kalejira egingo dute eta 
12:30ean kontzertua Espoloian.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

oñati Garagaltzako jaiak
12:00etan meza ermitan, eta, 
ostean, luntxa.
San Juan auzoan, aipatutako 
orduetan.

arrasate eguzkilaruri 
ongietorria
makal txikia altxatu ostean, kalejira 
egingo dute trikitilarien 
laguntzarekin.
Biteri plazan, 12:00etan.

oñati erretiratuen eguna
12:00etan meza parrokian, eta, 
ostean, bi nagusiri omenaldia eta 
bazkaria. Bertsoak, oparien zozketa 
eta dantzaldia ere egongo dira. 
Aipatutako lekuan eta orduan.

oñati Garagaltzako jaiak
12:00etan meza ermitan, eta, 
ostean, luntxa.
San Juan auzoan, aipatutako 
orduetan.

arrasate apar jolasak
Sanjuanak.
Jokin Zaitegin, 13:30ean.

eskoriatza Xtrem jolasak
Oreka zinta, erronka jolasak eta 
errobera bakarreko bizikletak.
Gaztelekuan, 17:30ean.

arrasate txatxilipurdiren 
ikuskizuna
Sanjuanak.
Biteri plazan, 23:00etan.

oñati teresa diazen erakusketa
Paisaiak eta erretratuak ikusgai, 
hilaren 28ra arte.
Kultura etxean, 18:00etan.

arrasate bertso jaialdia
igor elortza, eneritz artetxe, aitor 
Sarriego eta Oihane Perea 
bertsotan, aeDk gonbidatuta.
Seber Altuben, 20:00etan.

arrasate esne beltza eta 
CraP taldeak
Sanjuanak.
Txosnagunean, 23:00etan. 

agenda
eMaiGuzue zuen ekitaldien berri eGuazteneko eGuerdia baino leHen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

FErnanDo lEzaun

arrasate Gatillazo taldearen kontzertua
Aguraingo taldearen kontzertua. Evaristo lider duen taldeak, besteak beste, 
2016an kaleratutako Cómo convertirse en nada diskoko kantuak joko ditu 
sanjuanetako emanaldian.
Hilaren 26an, Herriko plazan, 20:00etan.
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AsTelehenA 26
elGeta udaleku zerbitzuaren 
hasiera
udalak lau astez emango du 
zerbitzua.
Ludotekan, 09:00etan.

arrasate entzierroa
erdiko kalea-Kanpantorpea- 
Zerkaosteta-arizmendiarrieta plaza 
ibilbidea. Sanjuanak.
Erdi kalean hasita, 09:00etan.

oñati udako kirol kanpainaren 
hasiera
Lehen txanda eta txanda bakarra.
Kiroldegian.

arrasate 'Goazen dantzatu eta 
abestera'
telesaileko aktore batzuen 
ikuskizuna.
Monterronen, 18:30ean.

aretXabaleta rosa aguilarren 
ikasleek lanak
ikasturtean zehar egindako 
margolanak ikusgai daude hilaren 
29ra arte.
Arkupen. 

MArTiTzenA 27
araMaio 'kontzertu 
ekonomikoa eta kupoa' 
berbaldia
Gai horri buruzko hitzaldi irekia, 
alaiak taldearen eskutik.
Kultura etxean, 18:30ean. 

antzuola 'eltzikorta' 
presoaren egoerari buruzkoak
Ez dot moztuko bizarra taldearen 
eskutik. Preso ohi batek eta abokatu 
batek egingo dute berba.
Olaranen, 19:30ean.

egUAzTenA 28
eskoriatza txirri, Mirri eta 
txiribiton Junior
Erromirria delako ikuskizuna egingo 
dute, San Pedro jaien hasieraren 
bezperan.
Gorosarri plazan, 11:30ean.

oñati udaleku irekietako 
gurasoekin batzarrak
metodologiari buruz egingo dute 
berba: 18:00etan gazteleraz eta 
19:00etan euskaraz.
Biak ala biak, gaztelekuan.

elGeta larrain dantza 
ikastaroa
Ferixa nagusiko jaiei begira. irekia 
eta doan.
Pilotalekuan, 18:00etan. 

aretXabaleta Gorka ipuin 
kontalaria
Itsasoan delako saioa egingo du, 
txotxongiloen laguntzarekin.
Santa Ritan, 19:00etan. 

aretXabaleta Joseba 
irazokiren kontzertua
Loramendi elkarteak gonbidatuta 
egingo du emanaldia Berako 
kantariak.
Kixkor tabernan, 19:30ean.

berGara sexu askapena 
aldarrikatzeko manifestazioa
Nire identitatea ez dago hanka 
tartean! Transfobiarik ez! lelopean 
egingo dute bailarako deialdia.
Kixkor tabernan, 19:30ean. 

egUenA 29
eskoriatza 'adarbakar urdina' 
ikuskizuna
Bihar txotxongilo taldearekin, 3 
urtetik gorakoendako.
Zaldibarren, 12:00etan.

oñati furgobaratza
ikasturteko azkena.
San Martingo ortuetan, 18:00etan.

eskoriatza 'Goazen dantzatu 
eta abestera'
telesaileko aktore batzuen 
ikuskizuna.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:30ean.

eskoriatza 'Golden gran 
selección' ikuskizuna
Golden apple Quartet taldearen 
kontzertua.
Gorosarri plazan, 22:30ean.  

eskoriatza Jasan, screaming 
for Change eta san Peters oi! 
taldeak
San Pedro jaietako kontzertua 
egingo dute taldeek. eskoriatzako 
musikariak dira guztiak. Jaietarako 
musika taldea sortu duten gazteak, 
hain zuzen.
Txosnagunean, 22:30ean. 

imanol soriano

oñati 'Herrixa kantuan' egingo dute
Txantxiku Ikastolako eta Jose de Azpiazu musika eskolako kideen eskutik 
ikasturteko azken kantu jira egingo dute. euskal musika oinarri hartuta, 
Foruen plazan elkartu, eta, ostean, kalerik kale ibiliko dira.
Bihar, zapatua, Foruen plazan, 12:30ean.

Pelikula joan den mendeko 
70eko hamarkada hasieran 
kokatzen da. mediku bat 
angolara joango da Portugalgo 
armadako kide gisa. Bere 
gogo-aldartea azalduko zaigu. 
angolarako bidea, hara iristen 
denean, denboraren eragina... 
eskutitz batzuen bitartez zer 
sentitzen eta zer pentsatzen 
duen ezagutuko dugu. 
eskutitzak Portugalen utzitako 
emaztearendako dira. antonio 
Lobo antunes, medikua 
izateaz gain, idazlea ere bada. 
Guda garai horretan emazteari 
bidalitako gutunekin batera, 
gudari eta sentitzen duenari 
buruzko idatziak egingo ditu. 
Beraz, literaturak garrantzi 
handia du kontatzen zaigun 
istorioan. Bai, irudia oso 
zaindua dago. argiaren 
erabilera, argiaren eta 

itzalaren jokoa hango gauak 
erakusteko, eguneko argia, 
paisaiako hodei zuriak,  
pertsonaien lehen planoak… 
Pelikulan, estetikak garrantzi 
handia du eta alde horretatik 
polita da ikusteko.  

eskutitzak emaztearen 
ahotsaren bitartez entzungo 
ditugu. Poetikoak dira, baina 
hainbeste entzutean, une 
batzuetan, ahulezia eta 
monotonia sentsazioa sortzen 
du. Dena polita eta zaindua 
da. Hori horrela, gudaren 
zurrunbiloa apur bat baretua 
heltzen da. 

eta, azkenean, nahiz eta 
irudiak ederrak izan eta 
estetikoki dena oso polita 
izan, hitzaren pisua 
nabarmentzen da, eta, 
emaitza zer da: neurtuegi 
dagoen filma da. 

Gasteiz

FLOrIdA

Wonder 
woman
egubakoitzetik 
martitzenera eta 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

Capitan 
calzoncillos
Zapatutik 
eguenera: 12:00, 
16:45.

Paris puede 
esperar
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:35, 20:30, 
22:30.

Hermanos del 
viento
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
20:30, 22:30.

el bebe jefazo
Zapatutik 
eguenera: 12:00.

señor, dame 
paciencia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
18:35, 20:30, 
22:30.

los vigilantes 
de la playa
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

norman
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Maudie
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

selfie
egubakoitzetik 
eguenera: 16:45, 
20:00, 22:30.

la momia
egubakoitzetik 
eguenera: 18:30. 

ignacio de 
loyola
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

nur y el 
templo del 
dragon
Zapatua eta 
domeka: 12:00. 

BOULEvArd

Wonder 
woman
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 

00:00, 23:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 15:45, 
16:45, 18:30, 
19:30, 20:30, 
21:15, 22:15.

Wonder 
women 3d
egubakoitzetik 
eguenera: 17:45.

la casa de la 
esperanza
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 
23:45.
egubakoitzetik 
eguenera:  
16:15, 18:45, 
21:15.

Gru 1
Zapatua: 16:00.

Gru 2
domeka: 16:00.

señor, dame 
paciencia
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 
23:50.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
16:10, 18:10, 
19:20, 20:20, 
22:30.

Capitan 
calzoncillos
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:00, 20:00.

los vigilantes 
de la playa
egubakoitza, 
zapatua eta 
eguaztena: 
00:15.
egubakoitzetik 
eguenera: 16:30, 
19:15, 21:45.

la momia
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 
21:30, 22:45.

Piratas del 
Caribe
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
18:35, 21:10.

dejame salir
egubakoitzetik 
eguenera: 21:00.

el bebe jefazo
egubakoitzetik 
eguenera: 17:00.

alien
egubakoitzetik 
eguenera: 22:00.

zinEma

KritiKa

Cartas de la guerra  
zuz.: Ivo M. Ferreira. herr.: Portugal (2016). aktoreak: miguel 
Nunes, Margarida vila-Nova, ricardo Pereira. 

maitasun eskutitzak guda garaian
antonio zabala



zu HEmEn zauDE
2017-06-23 
Egubakoitza

Jokin bereziartua arrasatE
Sumoa eta robotika batzetik da-
torren diziplinan oinarritzen 
dira Robot-Sumo lehiaketak. La-
bur azalduta, bi roboten arteko 
borrokak dira eta robot batek 
bestea Dohyo izeneko zirkulutik 
–sumoko borroka gunea– atera-
tzea da jokoaren funtsa. Robot 
horiek autonomoak edo erabil-
tzaile batek gidatuak izan dai-

tezke eta robotak bere lehiakidea 
aurkitzeko eta gailentzeko mu-
gimenduak osatzeko beharrezkoa 
den mekanismoak diseinatzean 
eta eraikitzean dago lehen erron-
ka. Bigarrena lehian bertan dago. 
Eta bi erronka horiek gertu-ger-
tutik bizi izan ditu Mondragon 
Unibertsitateko Goi Eskola Po-
liteknikoko Ingeniaritza Meka-
nikoko ikasle talde batek.  

aitzakia ikasgaia barneratzeko
Izan ere, Sumobot-ak eraikitzen 
aritu dira ikasturte honetan eta  
eguaztenean lehiaketa izan zuten 
Ordiziako fakultatean. Arrasa-
teko Goi Eskola Politeknikoko 
hirugarren mailako Mekanika 
ikasleen taldea izan zen irabaz-
lea, eta Goierriko fakultateko 
taldeak izan ziren bigarren eta 
hirugarren. Sailkapena, baina, 

ez da lehentasuna izan, Jurgi 
Barreña irakaslearen arabera: 
"Azken finean, aitzakia bat da 
ikasleek teorikoki ikasten du-
tena praktikara eramateko. Hala, 
kontzeptuak eta orokorrean 
ikasgaia bera askoz hobeto bar-
neratzen dute; betiere, taldean 
lan eginda. Paperean dagoen 
hori errealitate bihurtzen hasten 
direnean sortzen diren arazoei 
irtenbide bat eman behar izaten 
diete eta hor ikasten dute gehien". 

Lehiaketan parte hartzeko 
arau batzuk zehaztu zituzten: 
besteak beste, Sumobot-ak gehie-
nez 25 kilo izan behar zituela, 
500x400 milimetroko azalera 
izan behar zuela gehienez –al-
tueran ez zegoen mugarik– eta 
lehiakidea ezin zuela suntsitu; 
trakzio gabe utzi edo bultzatu 
egin behar zuen Dohyo-tik irte-
teko. Aipatzekoa da Arrasateko 
talde guztien kasuan, robota 
bluetooth bidez kontrolatzeko 
aplikazio bat erabili dutela.

Aurretik beste esperientzia 
batzuk ere izan dituzte roboti-
karen bueltan: tenis pilotak bo-
tatzen zituen robota, intxaurrak 
apurtzen zituena, eskailerak 
igotzeko egindakoa...

ikasleak ere gustura 
Ikasleek ere eskertzen dituzte 
halako ekimenak. Lehiaketaren 
aurretik urduri zeuden gehienak, 
baina asko ikasten dela diote: 
"Beti dago zer hobetu, baina po-
zik gaude egindako robotarekin. 
Tailerrean ez gara oso trebeak 
eta hor izan ditugu arazo han-
dienak, baina, azkenean, molda-
tu gara. Klasean egotea baino 
askoz gehiago ikasten da, diber-
tigarriagoa da. Amaieran emai-
tza ikustea oso pozgarria da", 
uste du Joseba Etxebarte ikasleak.  

MUko Arrasateko fakultateko ikasleak, martitzenean, Robot-Sumo lehiaketarako prestatutako robotekin. JOkIN BErEZIArTUA

roboten arteko sumoa, 
hobeto ikasteko bultzada
'robot-sumo' lehiaketa batean hartu du parte, asteon, muko goi Eskola politeknikoko 
ingeniaritza mekanikoko ikasle talde batek ordiziako fakultatean; sailkapenaz harago, 
irakasleak eta ikasleek eurek onartzen dute halako aitzakiekin hobeto ikasten dela

bukatzEko

Edgardoren kasua

"Badakizu zein dan Edgardo 
Mortara?", galdetu zidaten 
duela hilabete inguru. "Idearik 
be ez".  Sekula entzun gabe 
neukan. Mortara edo 
mortadela, niretzat berdin. "Ba 
laster oso famosua bihurtuko 
da". Mortara hori 26 urtean 
Oñatin bizi izan zen apaiz bat 
zen, eta Spielberg berari 
buruzko pelikula bat egiten ari 
da. Zein eta Spielberg!

Nolatan interesatzen zaio ba 
Spielbergi apaiz xume bat? 
Euskarak erakarrita etorri 
omen zen Italiatik Oñatira. 
Euskara ikasi zuen, eta 
sermoiak ere eman zituen 
euskaraz (oñatieraz, 
seguruenez) Euskal Herriko 
hainbat lekutan. Hori 
interesgarria da, bai.

Baina Spielbergi bost axola 
horrek. Pelikulan ez da Oñati 
agertuko. Eta gutxiago Mortara 
euskaraz hitz egiten. Haren 
haurtzaroa interesatzen zaio: 
Vaticanoak bahitutako ume 
judu bat izan zen Edgardo. Sei 
urterekin etxera joan zitzaizkion 
bila, hura fede kristauan 
hazteko. Familia mutikoa 
berreskuratzen saiatu zen urte 
luzez. Aske utzi zutenerako, 
baina, majo kristaututa zegoen. 
Eta horixe da Spielbergek 
kontatuko duena.

Aita Mortara izeneko kalea 
dago Oñatin. Unibertsitate 
atzeko kaletxoa da. Ocho 
apellidos vascos filmarekin 
gertatu zena ikusita… Parke 
Jurasikoa bezain ezaguna 
egingo ote da aurki?

azkEn bErba

iDoiA eTxeberriA

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


