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ubane Madera dEbagoiEna
1997ko uztailaren 1a zen; mar-
titzen goizaldea. Debagoieneko 
bost lagun atxilotu zituen Guar-
dia Zibilak: Arrasateko Josu 
Uribetxeberria, Oñatiko Xabier 
Ugarte eta Sabin Usandizaga, 
Antzuolako Jose Luis Erostegi 
eta Bergarako Jose Migel Gaz-
telu. 03:30 aldera atxilotu ere.
Eta 06:30ean Jose Antonio Or-
tega Lara aurkitu zuten; 532 
egunez ETAk bahituta izan zuen 
Burgosko espetxe zaindaria. 

Komunikabide batzuek orduan 
emandako informazioaren ara-
bera, Josu Uribetxeberria Arra-
sateko San Andres auzoan ko-
katutako Jalgi C.B. lantegira 
eraman zuten, Ortega Lara non 
zegoen esan zezan, eta nahiz eta 
hark ukatu espetxe funtzionarioa 
bertan zegoenik, ikertzen segitu 
eta Guardia Zibilak zulo bat 
aurkitu zuen makina baten az-
pian. Izan ere, Ortega Lara, tor-
nu baten azpian; lurpean erai-
kitako zulo batean zegoen bahi-
tuta. Sistema hidrauliko bat 
baliatuta zabaltzen zuten zulora 
sartzeko tapa eta eskailera ba-
tzuetatik sartzen ziren bertara 
bahitzaileak. 3 metro luze, 2,5 
metro zabal eta 1,8 metro garai 
zen zuloa. 

ezusteko handia 
"Benetan harrituta gelditu ginen, 
ez genuen, inondik ere, halako 
gauzarik espero. Eta hortik apar-
te, horrek sortzen duen ardura 
guztiarekin", kontatu du Xabier 
Zubizarretak, orduko Arrasate-
ko alkateak.

"Gogoan dut ETAren kontrako 
borrokan oso sasoi gogorra zela 
hura. Goiz hartan lanera nin-
doan, 06:00etan sartzen nintzen, 
eta guardia zibil mordoa zebi-
lela ikusi nuen, baina ez nekien 
zer geratu zen", dio Paco Garciak, 

orduan Arrasateko Udalean zi-
negotzi sozialista zenak. 

Sorpresaz hartu zuen albistea, 
baita ere, ARKOko (Arrasate 
Komunikabideak) zuzendari zen 
Beñardo Kortabarriak, oraingo 
Antzuolako alkateak. "Sorpresa, 
ustekabe handia izan zen, ze ja 
ia bi urtera zihoan bahitua eta 
jende askok pentsatzen zuen 
agian hilda egongo zela, edo 
beste nonbait izango zutela. Hor-
taz, batetik, sorpresa. Eta bes-
tetik, komentatu zuten makina 
baten azpian gordeta zeukatela, 
eta askok galdetu genion gure 
buruari zelan liteke hura topa-
tzea? Gu hurrengo astean sartu 
ginen zulora, Arrasate Press-ko 
bi, eta, egia esan, hura topatu 
zuenak informazioren bat ba-
zuela uste dut nik".

Kasu horretan, Kortabarria-e-
ta zulora sartu ziren, ze kazeta-
riei bakarrik utzi zieten hori 
egiten, goi mailako politikariez 
gain. "Toki txikia zen, oso hezea, 
itxia, zaratarik ez zen entzuten 
eta atmosfera betea bezala zeu-
kan.  Inpresioa zen... zulo bate-
na bezala. Kontua da gero esaten 
duzula: jo, ia bi urtez hemen 
egon da tipo bat, eta nahiz eta 
gero jakin izan dugun oso ondo 
zaindu zutela, gogorra izango 
zela oso, pixka bat harrituta 
geratu ginen: hemen egon behar 
da bi urtez, e?". 

"eTarekiko gaitzespena" 
Ezustekoaren ondotik etorri 
ziren bestelako ondorioak. "Ezi-
negon handia eragin zuen he-

rritarren artean, ez bakarrik 
Arrasaten. Gogoan izan behar 
da 540 bat egunez egon zela bahi-
tuta, eta, baita ere, ja gosez hil-
tzeko lagata zutela, baina suer-
tea izan zuen, zuloa aurkitu 
zutelako (…) Gutxira, Miguel 
Angel Blanco erail zuten, eta 
ondoren zentsura-mozioa aur-
keztu genuen Udalean, orduko 
alkate Zubizarreta botatzeko. 
Eta une gogorrak izan ziren;  
baina nik uste dut orduan hasi 
zirela herrian ikusten ETA gaitz 
bat zela, eta ezin zuela horrela 
segitu, eta banda terroristare-
kiko gaitzespena hasi zela; ger-
takari haiekiko zorigaitzez, bai-
na gaur egun esan dezakegu 
gauden moduan gaudela eta hura 
izan zela ETArekiko gaitzespe-
naren prozesuaren hasiera", 
esan du Garciak.

"gerra mediatikoa" 
Xabier Zubizarretak ondorio 
politikoak ere oso gogoan ditu. 
"Udal moduan guk ez genuen 
inongo lotura zuzenik gauza 
horiekin, gehiago zen ETA era-
kundearen eta Instituciones 
Penitenciarias erakundearen 
arteko borroka (…) Asko gogo-
ratzen dudana da horren ondo-
tik etorri zen halako gerra me-
diatikoa; gerra mediatiko ika-
ragarria muntatu zuen estatu 
espainolak, ukatu gabe horre-
lako bahiketa batek izan dezakeen 
larritasuna eta garrantzia, eta 
sor dezakeen mina; baina uste 
dut gauzak testuingurutik atera 
egin zirela eta gertatu zena izan 

zen Udalean Gobernuan geunden 
ezker abertzaleko kideak izan 
ginela kanpaina horren biktima, 
eta inolako zerikusirik ez genuen 
arren gertatu zenarekin, zen-
tsura-mozio bat jarri ziguten, 
alkatetzatik ateratzeko; aurkez-
tu zuten argumentua zen guk 
ez genituela bermatzen Arrasa-
teko herritarren ondasunak eta 
bizitzak, eta ez dauka inondik 
inora ere zerikusirik gertakizun 
batek bestearekin, baina horre-
la gertatu zen, eta nik uste dut 
manipulazioa eta erabilpen me-
diatikoa izan zela egun haietan 
gainditu zena. Hona, Arrasatera, 

etorri ziren Estatu mailatik po-
litikorik esanguratsuenak, Go-
bernuko kideak… Herriko uda-
larekin sartu ziren; herriko 
udalak ez zeukan zerikusirik 
horretan, ez gertakizunean ber-
tan, eta ezta aurretik egon zi-
tezkeen arrazoietan edo ezertan 
ere; eta uste dut hori politikoki 
aprobetxatu egin zela, eta, gai-
nera, funtsean, bahiketa eta hori 
guztia eragin zuten benetako 
arrazoi politikoak alde batera 
utzi eta beste interes politiko 
batzuen ildotik antolatu zela 
kanpaina hura guztia".

atxiloketak eta tortura salaketak 
Gertakariari berari dagokionez, 
Ortega Lara aurkitu eta bi egu-
nera beste arrasatear bat atxi-
lotu zuten.  Eta geroago, Gastei-
zen bizi zen hirugarren arrasa-
tear bat ere bai, baina hura aske 
utzi zuten.

Gainontzeko bostak bost egunez 
inkomunikatuta izan ondoren, 
kartzelara bidali zituen Garzon 
epaileak; bik torturak salatu 
zituzten: Xabier Ugartek eta Josu 
Uribetxeberriak. Arrasatearraren 
abokatuak esan zuenez, San Jo-
sepera eraman, eta han gogor 
kolpatu zuten Uribetxeberria.  

20 urteren ondoren, kartzelan 
diraute bost horietatik lauk. Bos-
garrena, Josu Uribetxeberria, 
2015ean hil zen. 

atxiloketak, tortura salaketak 
Gaur egunera etorrita, hain jus-
tu, egoera horri ere buelta eman 
beharra dagoela azpimarratu du 
Kortabarriak, herrikidea duen 
Erostegi Eltzikorta aipatuta: "Au-
zokoa da, anaia kuadrillakoa. 20 
urte daramatza ja barruan. Noi-
zean behin joaten gara geu ere 
bera bisitatzera eta hark ere 
galantak pasatu ditu. Batek bi 
urte pasatu zituen moduan modu 
oso ez atseginean, Eltzikorta-k 
ere 20 urte daramatza eta uste 
dut oraindik 2023ra arte duela 
zigorra, eta gaur egun horri ez 
diot zentzurik ikusten. ETA de-
sagertuta dago eta segitzen dugu 
gauzak aldatu ez balira bezala. 
Alde horretatik, uste dut pixka 

bat pilak ipini beharra dugula 
eta aldarrikatu honi karpetazo 
eman behar zaiola. Ahaztu barik 
pasatu dena, gaizki egindakoak 
onartuz eta konponbideak ema-
nez baina behingoz bukatuz".

Aurrera egiteko beharra ere 
ikusten du Garciak: "Jakina ez 
duela zerikusirik orduko egoerak 
oraingoaz. Urte askotako lanaren 
emaitza izan da hau, eta esan 
beharra dut bereziki Zapateroren 
eta Patxi Lopezen gobernuen 
lanari esker bukatu dugula te-
rrorismoarekin. Oraingo egoera 
ia normala da, oraindik pedago-
gia politiko asko falta arren; 
zorionez, herria alderdi politikoak 
baino bizkorrago doa aurrera. 
Indarkeria mota guztiak uxatu 
behar dira, baita ere, dirudienez, 
batzuek sasoi haiek faltan izate-
ko duten sentimendua; bakea 
eraiki behar da eta gure seme-a-
laba/ilobendako normaltasunez-
ko etorkizuna eraiki behar da; 
eta ez dadin anekdota hutsean 
geratu, ezin delako biktimekiko 
oroimena ahaztu; baina gertatu 
dena izan dadila herri honen 
iraganeko kontu ilun bat, zorio-
nez gainditu duguna", dio Garciak.

Xabier Zubizarretak aldarri-
kapen bat ere egin du: "Urteota-
ko bilakaera politikoa Euskal 
Herrian, bereziki ezker abertza-
leak bultzatu duena, bere eragi-
na izaten ari da, nahiz eta orain-
dik bide luzea gelditzen zaigun 
egiteko. Gutxienez, esperantza 
berriak sortzen hasi dira. Baina, 
betiere, bide hori egin ahal izan-
go dugu benetako arrazoietara 
jotzen badugu eta Euskal Herriak 
bizi duen zapalketa egoera honi, 
hain aspaldikoa denari, benetan 
aurre egiten badiogu eta benetan 
esku artean hartzen badugu alde 
guztietatik, gure aldetik eta bes-
teen aldetik. Esperantza horrekin 
bukatuko nuke".

.
 

ortega lara bahitu eta arrasatera ekartzeko baliatutako makina. goiena

Oraina markatu 
zuen iragana
bihar, uztailaren 1a, 20 urte izango dira guardia zibilak Jose antonio ortega Lara 
aurkitu zuela, arrasateko lantegi baten eraikitako zuloan; gizartean zein politikan 
eragin handia izan zuen gertakaria izan zen hura, ondorio handiak izan zituena

"eTa-rekIkO 
GaITZesPen 
PrOZesuaren 
HasIera IZan Zen"
Paco garcia, zinEgotzi soziaLista

"Haren larrITasuna 
ukaTu Gabe, GauZak 
TesTuInGuruTIk 
aTera ZIren"
xabiEr zubizarrEta Hb-ko aLkatEa

"usTekabe HandIa 
IZan Zen, askOk 
PenTsaTZen ZuTen 
Ja HIlda ZeGOela"
bEñardo kortabarria, kazEtaria

Salbuespeneko egoeran daudela mahai gaineratu dute

Ortega lararen bahiketarengatik zigortutako presoak

egunotan, eskualdeko hainbat presoren egoeraren 
gaineko hitzaldiak eta aldarrikapenak egin dituzte 
eta egingo dituzte, Bergaran, oñatin eta antzuolan. 
izan ere, arreta berezia jarriko dute ortega Lararen 
bahiketaz akusatuta 1997a ezkero kartzelan 
dauden lau debagoiendarren egoeran. "30 urteko 
kartzela zigorra dute ezarrita, 1973ko kode 
penalaren arabera", jakinarazi du Haizea Ziluaga 
Larreategik, haien abokatuetako batek. "Kode 
penal horren arabera, eskubidea dute zigorra 
erredimitzeko: betetzen dituzten bi egunetik bat 
erredimitzeko, eta hori espetxeak ez die behar 
bezala aplikatzen; eta epaitegira jo behar izaten 
dugu helegiteak eta helegiteak aurkeztuz. izan ere, 
aplikatuko balitzaie, besteak beste, zigorra betea 
izango lukete. gaur egun, kondenaren 
erredentzioak kontuan izanda, hiru laurdenak 
beteta dituzte, eta, beraz, baldintzapeko 
askatasunean egoteko eskubidea lukete, 
salbuespeneko legedia edo etsaiaren legedia 
aplikatuko ez balitzaie (7/2003 lege organikoa), 
legedi arrunta aplikatuta kalean beharko lukete", 
dio. "Kolektibo osoari modu orokorrean ezartzen 
zaizkie salbuespeneko neurriak: sakabanaketa eta 
urruntzea, lehenengo graduan klasifikatzea, 
isolamendua eta bakardadea, komunikazioen 

interbentzioa…", jakinarazi du aiert Larrartek, 
beste abokatuetako batek. 

Salbuespeneko neurriak
Salbuespeneko neurri horien artean legoke 
salbuespeneko legediaren aplikazioa, Larrartek 
esplikatutakoaren arabera: "1973ko kode penalaren 
arabera, berez, zigorraren hiru laurdenak beteta 
balituzte, eta 3. graduan egongo balira, egongo 
lirateke baldintzapeko askatasuna eskatzeko 
moduan, baina salbuespeneko legedia ezartzen zaie, 
eta horrek zera esan nahi du: 7/2003ko lege 
erreforma martxan jarri zenetik, baldintzapeko 
askatasuna lortzeko baldintzak berdindu egin zaizkie 
guztiei; hau da, 1973ko kode penalaren arabera, 
zigortutako guztiek ere baldintza berberak jarraitu 
behar dituzte, nahiz eta legez, atzeraeraginezkoa ez 
litzaiekeen aplikatu beharko, lege hori okerragoa 
delako eurentzat (…). 2003ko legearen arabera, 3. 
gradua eta baldintzapeko askatasuna lortzeko 
baremoak aldatu egin dira: zigorraren 7/8ak bete 
behar dira, zigorraren muga handitu egiten da 30 
urtetik 40 urtera, eta horretaz aparte behar da 
barkamena, damutzea, erantzukizun zibilaren 
ordainketa, kideen salaketa…  baldintza zerrenda 
luzea da", dio Larrartek.

Jose luis erostegi
• Antzuola.
• 63 urte.
• Herrera de la 

Mancha (Ciudad 
real).

• 30 urteko kartzela 
zigorra, 1997an 
ezarrita.

Xabier ugarte
• Oñati.
• 57 urte.
• Topas (Salamanca)
• 30 urteko kartzela 

zigorra, 1997an 
ezarrita.

sabin usandizaga
• Oñati.
• 57 urte.
• Kordobako kartzelan.
• 30 urteko kartzela 

zigorra, 1997an 
ezarrita.

Joxe Migel Gaztelu
• Bergara.
• 65 urte.
• Algecirasko 

kartzelan.
• 30 urteko kartzela 

zigorra, 1997an 
ezarrita.

Jose antonio ortega lara (argazki borobilean) izan zuteneko zuloa. goiena

Pertsona bat, sarreran. goiena
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Oñatiko Egaralur eraikuntza 
enpresa 50. urteurrena ospatzen 
ari da aurten. Lau lagunen es-
kutik jaio zen 1967ko apirilean 
–Jose Luis Egaña, Pedro Aran-
buru, Bittor Altube eta Jose 
Mari Urzelai–, eta, mende erdi 
igaro den honetan, osasuntsu 
eta aurrera begira jarraitzen 
du Egaralurrek. Gorabeherei 
aurre eginaz eta garai berrie-

tara etengabe moldatuz, euren 
ibilbidean haziz joan dira, eta 
Oñatin bertan, bailaran zein 
inguruan erreferente bilakatu 
dira dagoeneko. 

Pixkanaka hasi zen Egaralu-
rren ibilbidea. Aurrez aipatuta-
ko lau lagunek, arotz, igeltsero 
eta enkofratzaile lanetan arituek, 
indarrak batu eta estrukturak 
eraikitzen hastea pentsatu zuten. 

Hala, Oñatiko Zubillaga auzoan 
eta Apaolaza kalean –gaur egun-
go Maria Irizar– egin zituzten 
lehenengo etxebizitzak, orduko 
baliabideekin, pikatxoia eta zin-
ta metrikoa erabiliz gaur egun-
go topografo eta autocaden par-
tez. Gerora, bere ibilbide osoan 
zehar 1.100 etxebizitza baino 
gehiago eraiki ditu Oñatiko en-
presa horrek.

Egaralurrek egindako lehen-
dabiziko lan handia Arrasaten 
izan zen: kontrata moduan 94 
etxetarako estrukturak jasotzea. 
Hori, baina, hasiera besterik ez 
zen izan, gerora beste obra han-
di asko etorri baitziren, eta en-
presa moduan hazten joan ziren. 
Oñatin eraikitzeaz gain, beste 
herri batzuetan ere lanak egiten 
hasi ziren; Gipuzkoako lurral-
dean, batez ere: Debagoienean, 
Bergaran, Elgetan eta Antzuolan 
lan garrantzitsuak burutu izan 
dituzte, eta eskualdetik kanpo, 
Eibarren, Legazpin, Azkoitian 
eta Tolosan ere aritu izan dira 
proiektu handiekin.

oñati berria eraikiz
Oñatin bertan egin dituzten la-
nen artean, azken hamarkade-
tako etxebizitza promozio ga-
rrantzitsuenetan hartu du par-
te Egaralurrek. Hala, euren lehen 
obretako bat Errekalde auzoan 
burututako errekaren kanaliza-
zio osoa izan zen. Horrez gain, 
baina, San Lorentzo, Bidebarrie-
ta, Kalegoiena eta San Martingo 
auzuneen eraikuntzan ere par-
te hartu dute. Hortaz, gaur egun-
go Oñati eraikitzen zeresan 
handia izan dute.

Dena den, Egaralurren jardu-
na ez da etxebizitzetara mugatzen. 
Oñatin hainbat industria pabi-
loi eraikitzen edota berritzen 
ere makina bat lan egin izan 
dute. Besteak beste, Ulma, Ga-
ray, Fagor, Zahor, Chinchurre-
ta, Eroski eta halako bezero 
entzutetsuentzat egin dute lan.

gaur egungo proiektuak
2008an eztanda egin zuen krisi 
ekonomikoak kalte handiak era-
gin zizkion eraikuntzari, ordu-
ra arte boom betean zegoen sek-
toreari. Hori dela eta, kolpe 
hartatik osatzeko eta sektorean 

egoerari buelta emateko orain-
dik ere "itxaron" egin beharko 
dutela dio Jesus Mari Valgaño-
nek, Egaralurreko gerenteak.  
Dena den, Egaralurren, baikor-
tasunez begiratzen diote egoe-
rari eta krisitik "indartuta" 
atera direla diote. Izan ere, Val-
gañonek azaldu du krisi horrek 
kaudimen eta finantza egoera 
onean harrapatu dituela, eta 
"aukera berriak" ireki dizkiela. 

Hala, gaur egun hainbat proiek-
tu dituzte martxan. Batetik, 
Oñatiko San Martin auzoan A 
mailako klasifikazio energeti-
kodun 22 etxebizitza eraikitzen 
ari dira, eta San Lorentzon, be-
rriz, bidegorria egiten dihardu-
te. Oñatin ez ezik, Tolosan etxe-
bizitzak eraikitzen ari dira, eta, 
horrez gain, Laudion 200 etxe-
bizitzako promozio bati ekite-
kotan dira.

Hala, Egaralurren garai be-
rrietako exijentzietara moldatzen 
jakin izan dute, eta horrek ahal-
bidetu die mende erdiz hazten 
joan eta inguruko eraikuntza 
sektoreko enpresa garrantzitsuen 
artean kokatzea. 

Esperientzia handiko 22 lagu-
nek osatzen dute Egaralurren 
gaur egungo lantalde finkoa, eta 
ISO agiriak dituzte kalitate, pre-
bentzio eta ingurumen arloetan.

Bada, Egaralurretik eskerrak 
eman nahi izan dizkiete mende 
erdiko ibilbide honetan zehar 
bidelagun izan dituzten bazkide, 
langile, hornitzaile eta bezero 
guztiei, urteotan eurengan izan-
dako konfiantzagatik. 

Egaralurreko lantaldea, 50. urteurreneko ospakizun eguneko argazkian. egaraLur

egaralur, mende erdiko 
ibilbide emankorra
oñatiko eraikuntza enpresak 50 urte bete ditu aurten. Herriko lau lagun elkartzetik 
sortu zen taldeak garapen handia izan du denbora honetan, eta bailarako eta 
kanpoko etxebizitza promozio zein bestelako eraikuntza lan garrantzitsuak burutu ditu

1.100 eTXebIZITZa 
baInO GeHIaGO 
eraIkI dITu 
eGaralurrek bere 
IbIlbIdean ZeHar

Bidebarrieta 17, behea • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 07 15 • Faxa 943 78 08 62 • www.egaralur.net

Jokin Guridi dEbagoiEna
Iker Carrascoren bitartez heldu 
dira Debagoienera Obai Barakat 
eta Khaleel Al Jabali, Jorda-
niako Baqa'a kanpamentuan 
bizi diren gazte palestinarrak. 
Antzuolako alkate Beñardo Kor-
tabarriaren laguntzarekin hel-
du ziren gurera igandean, eta 
uztailaren 5a bitartean izango 
dira Aretxabaletan.
nola sortu zen hona etortzeko ideia? 
Iker Carrasco (I.C.): Jordanian 
egon nintzen 6 hilabetez Euro-
par Batasuneko EVS progra-
maren barnean. Bertan ezagu-
tu nuen Obai, eta, bere proiek-
tua nola piztu pentsatzean, 
onena hona etorri eta bertako 
esperientzia ezagutzea zela ados-
tu genuen.
zer ikusiko duzue euskal Herrian? 
I.C.: Debagoienean ibiliko gara, 
gehienbat. Epeleko konpostatze 
plantan eta Antzuolan izan gara, 
Araban garbigune bat bisita-
tuko dugu eta Legazpiko plas-
tiko bereizketa planta ikustea 
ere gustatuko litzaiguke. 
Obai Barakat (O.B.): Plastikoa 
arazo handia da guretzat, batez 
ere, PET motakoa, ur botila 
asko kontsumitzen direlako. 
Plastiko hau birziklatzen duen 
makina sinpleak ekoizten dituen 
Bartzelonako enpresa bat bisi-
tatzea ere gustatuko litzaiguke. 

nolakoa da baqa'a-ko egoera? 
O.B.: Kanpamentua 1967an sor-
tu zen eta gaur egun 250.000 
biztanle ditu 2 kilometrotan 
banatuta. Palestinarrek bizile-
ku probisionaltzat hartzen dute 
eta ez dute gehiegi zaintzen 
hondakinen kudeaketa.
noiz konturatu zinen birziklatzea-
ren garrantziaz? 
O.B.: 2013an Royal Health Queen 
Rania elkarteak kanpamentuko 
osasuna nola hobetu hausnar-
tzeko jardunaldiak antolatu 
zituen eta bertan parte hartu 
nuen. Orduan konturatu nintzen 

nik ere zerbait egin nezakeela 
kanpamentuan, eta inguruko 
jendeari galdetu nion zein zen 
arazorik handiena. Denek eran-
tzun  zuten kaleetako zaborra 
zela, eta hau nola konpondu 
pentsatzen hasi nintzen. Modu-
rik onena birziklatzea zela on-
dorioztatu nuen, baina jendeak 
ez zuen nire ideia aintzat hartu. 
Urte oso bat nire ideia jendea-
rekin elkarbanatzen ibili ondo-
ren, mailegu bat eskatu eta 
UNRWAko bi eskolatan hastea 
erabaki nuen. 
zergatik eskoletan? 

O.B.: 6-7 urteko haurrak auke-
ratu nituen, honen inguruan 
kontzientzia bat duen belau-
naldi bat sortu nahi nuelako, 
errazagoa ikusten nuelako be-
raiekin lanean hastea. Kanpa-
mentuan lau eskola daude, eta 
bakoitzak 1.200 ikasleko bi 
txanda izaten ditu: goizean eta 
iluntzean.
ikasle asko pertsona batentzat. 
O.B.: Bai; nirekin batera 15 
boluntario hasi ziren eta orain 
31 gara proiektuan.
nola hasi zineten lanean? 
O.B.: Papera, metala, plastikoa 
eta ogia jasotzen hasi ginen. 
Kaxak erakargarriak izan behar 
ziren, koloreztatu eta diberti-
garriak egin genituen. Gorria 
jarri genuen paperarentzat, 
horia plastikoarentzat, berdea 
ogiarentzat eta urdina metala-
rentzat. Orduan pentsatu nuen 
aspergarria izango zela umeen-
tzat klasetara joan eta nire ideia 
besterik gabe esatea; beraz, 
jolasen bitartez erakutsiko nie-
la erabaki nuen. Kanpora joaten 
ginen eta jolas berezi batzuk 
egin genituen gauzak kaxa ego-
kian sartzen ikasteko.
nolako erantzuna izan zuen? 
O.B.: Eskolan egindako lanak 
harritu ninduen. Pentsatzen 
nuen umeek hondakinak be-
reizteko hilabete asko beharko 
zituztela, baina lehen astean 
%80k errespetatu zituen kaxak. 
%80! Oso pozik jarri nintzen.
Honek sari bat ere ekarri zizun. 
O.B.: Nazio Batuetako sari bat 
irabazi nuen egindako lanaga-
tik eta Palermora (Italia) joa-
teko aukera izan nuen ekin-
tzailetza sozialaren inguruko 
jardunaldi batera. Sari hau 
irabaztea garrantzitsua izan da 
niretzat, hasieran nigan sinis-
ten ez zuten pertsona askoren 
errespetua irabazi dut eta honek 

kanpamentuko liderretariko 
bat izatera eraman nau. Orain, 
ideia txiki honi esker, kanpa-
menduan gauzak erabaki di-
tzaket.
zer egiten duzue hondakinekin?
O.B.: Saldu egiten ditugu, guz-
tia, PET plastikoa izan ezik. Ez 
dago inor PET erosiko digunik, 
baina, hala ere, jaso eta bilte-
giratu egiten dugu, soluzio bat 
bilatu bitartean. Gure asmoa 
da PET motako plastikoa bir-
ziklatzen duen makina bat jar-
tzea, baina, oraingoz, ez dugu 
inor aurkitu proiektu hau fi-
nantzatuko duenik. Elkarteekin 
hizketan ari gara honetarako 
laguntzak lortzeko, eta edozein 
laguntza eskertu egingo genu-
ke. Makina honi esker, saldu 
ditzakegun produktuak sortze-
ko ahalmena izango dugu. 
zertan erabiltzen duzue salmen-
tatik ateratako dirua?
O.B.: Proiektuan parte hartzen 
duten eskolei %30 ematen die-
gu, eskolako materiala erosi 
dezaten. Gainerako %70a proiek-
tua beste eskola batzuetara za-
baltzeko erabiltzen dugu.
eta etorkizunari begira, zeintzuk 
dira erronka nagusiak?
O.B.: PETen arazoari irtenbi-
dea ematea da erronka nagusia. 
Honetaz gain, organikoarekin 
hastea gustatuko litzaiguke. 
Epele ikusten egon gara, eta, 
niretzat, mirari bat bezala izan 
da. Bi gauza hauek martxan 
jartzen baditugu, Baqa'a-ko 
arazoen erdiak konponduko 
genituzke.

khaleel al Jabali, iker Carrasco eta obai Barakat, arrasaten. JoKin guridi

"kanpamentuan ez dira 
hondakinak kudeatzen"
obai barakaT PaLEstinar ErrEfuxiatua Eta iker carraSco boLuntarioa
debagoienean hondakinen kudeaketa nola egiten den ikustera etorri dira bi 
palestinar, praktika onak baqa'a-ko errefuxiatu kanpamentuan aplikatzeko

"Haurren %80ek 
HOndakInak bereIZI 
ZITuZTen leHenenGO 
asTean"

Xabi Gorostidi bErgara
Beacon teknologia baliatuz he-
rritarrei eta bisitariei informa-
zio praktikoa helarazteko ga-
ratu dute aplikazioa. Hala, 
Bergarako kaleetan estrategi-
koki banatutako 50 baliza jarri 

dituzte, bertatik igarotzean 
mugikorretara informazio bi-
daltzeko. Horretarako, baina, 
beharrezkoa izango da aplika-
zioa deskargatzea. Uztaila er-
dira arte proban egongo da, eta 
ekonomia, sustapen, enplegu 

eta turismo batzordeburu den 
Sabino Azkaratek herritarrak 
animatu zituen atzo, eguena, 
aplikazioa deskargatzera eta 
euren ekarpenak egitera, tres-
na berria aurkezteko Labora-
torium Museoan egindako pren-
tsaurrekoan.

Aplikazioa hainbat modutara 
deskarga daiteke; Bedelkarreko 
dendatan eta eraikin publikotan 
jarritako QR kode bidez, web 
orriaren bidez, edo APP Store 
edo Google Play-en bilaketa 
eginez.

Gurean; Bergarako turismoa eta 
merkataritza hauspotzeko app-a
bergarako udalak, bedelkarrek, tokikomek eta goienak 
elkarlanean sortu dute, informazio praktikoa helarazteko

aplikazioa garatu duten erakundeen ordezkariak, atzo, prentsaurrean. xaBi goroStidi



goiEna aldizkaria  2017-06-30  EgubakoitzaEgubakoitza  2017-06-30  goiEna aldizkaria6      debagoiena guTunak    7

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!

Eskoriatzako Aste 
Zapatista 2017

Oihana irazu, ahinara 
zuBizarreta, Bixen Martin, Santi 
rOMan, Javi rOyO, aBatxiS eta 
yurre rOMaratezaBala 
EskozaP ELkartEarEn izEnEan

Eskoriatza

Urtero legez, ekainaren 12tik 
17ra Aste Zapatista ospatu 
dugu; 17. edizioa izan da. Lan 
handia eskatzen du baliabide 
gutxirekin ekintzaz beteriko 
astea antolatzeak eta berau 
aurrera eramateak; hala ere, 
elkarlana eta ilusioa uztartzen 
direnean, esfortzuak merezi 
duela zalantza izpirik ez dago.

Eskerrak eman nahi dizkiegu 
aurten eta aurreko urteetan 
ekimen hau bizirik jarraitu 
dezan lagundu dutenei. 
Bereziki: Iñaki San Migueli, 
urte askotan kartela 
egiteagatik. Ayotzinapako 
gurasoei; espezialki, Epifaniori, 
baita Jose Luisi ere. Txirikila 
Elkarteari. Zaboreak-eko kide 
Juan Carlosi, bere esperientzia 
partekatzeagatik. Justoaki-ko 
Sergio Alday tailagileari. 
Lumaltik eta Txiapasekin 
elkarteetakoei. Aretxabaletako 
Gu Haziak Gara Elkartekoei; 
bereziki, Palomari eta zapatuko 
bazkaria prestatu zutenei. 
Durangoko Rafari eta Mariluri. 
Jaiki Elkartekoei, euren 

ikuskizunarekin liluratzearren. 
Emakume palistei eta frontoira 
etorri zinetenoi. Zuhaitzak 
apaintzea posible egin zutenei. 
Gazta Porran eta Tonbolan 
parte hartu zenuten guztioi, 
baita takoak eta errifak erosi 
zenituztenei ere. Jose Arana 
egoitzako egoiliarrei, 
senitartekoei eta langileei, 
baita Alaitzen taldeari ere. 
Eskoriatzako Udalari zein Luis 
Ezeizako eta Arizmendiko 
ikastetxeetakoei. Aitzorrotz 
Elkarteari. Mendibitzukoei eta 
Jubilatuen Elkarteari. Postua 
jarri zuten artisauei. Txotxeri, 
tako goxo-goxoak egiteagatik, 
eta Nerea Zabalari, jada, faltan 
botatzen genuelako.

Zubitik kendu zuten pankarta 
egin zuen Jon Pozori eta mural 
zapatista margotu duten Sarari 
eta Maialeni. Rosa Sanchezi eta 
Aldo Mila Trio musikariei.

Goienako Imanol Belokiri eta 
Sorianori. Tabernakoei; 
espezialki, Inkernu, Naira, 
Urrestilla, GoxoTxiki, TokiAlai 
eta Jubilatuak. Halaber, esker 
ona adierazi nahi diegu 
eskoriatzar guztiei zein beste 
herri eta herrialde batzuetatik 
etorritakoei, modu batean edo 
bestean Aste Zapatistaren parte 
izateagatik. Bihotz-bihotzez, 
mila esker. Beste mundu bat 
posible dela biziki sinesten 
jarraitzen dugulako.

Herri mugimenduak 
pil-pilean!

ainhOa narBaiza eta Pili alvarez
JoxEMi zuMaLabE fundazioko kidEak

dEbagoiEna

Bailara bizia da Debagoiena 
herri mugimenduei dagokienez. 
Hankak egungo testuinguruan
jarrita, hamaika taldetan 
murgildurik gabiltza/zabiltzate 
pertsona ugari. Sektore eta 
txoko askotatik eratorriak: 
mugimendu ekologistak, 
antidesarrollistak, feministak, 
elkartasun-mugimendu
internazionalistak, bazterketa 
sozialaren aurkakoak, LGTB 
mugimenduak, autogestioaren
ingurukoak, langileen 
borrokakoak, nekazarienak, jai 
eta aisialdiaren arlokoak, 
presoen eskubideen
aldekoak, kultura arlokoak... 
Zuei guztioi zuzendutako 
gonbidapen batekin gatoz 
Joxemi Zumalabe
Fundaziotik:

Herri mugimenduok gure lan 
gaitasuna indartu eta 
biderkatzeko, gogoeta eta 
elkarlanaz gain, gure burua 
bitarteko ezberdinez hornitzeko 
beharra dugula aldarrikatzen 
dihardugu azken urteotan. Are 
gehiago, aldarrikatzeaz gain, 
behar hori praktikara 
eramatea izan da gure egiteko 
nagusietako bat.

Hain zuzen ere, aldarri hori 
ipar harturik sortu genuen 
2015ean Bor Bor (K) Herri 
Jakintzen Laborategia izenez 
ezagutzen den egitasmoa.

Egitasmo honen barruan, 
Pil-pilean izeneko ikastaroaren 
3. edizioa abian jartzera goaz, 
eta hor doa gure gonbita! 
Ikastaroak herri mugimenduen 
saretzea, elkar ezagutza eta 
esperientzien trukea 
bultzatzeko elkargunea izan 
nahi du. Nola? Mugimenduen 
eragiteko zein jakintzak 
sortzeko gaitasuna landuz, 
herri jakintza teoriko zein 
praktikoak formazio eredu 
askatzaile baten bidean 
urratsak emanez. Zer landuko 
da bertan? Taldeen antolaketa, 
funtzionamendu eta aliantzak 
landuko ditugu, baita 
zapalkuntzen egungo 
mekanismoak eta alternatiba 
askatzaileak ere. Esperientzia 
honek irailetik maiatzera arte 
iraungo du, Euskal Herriko 
hainbat txokotako osagai eta 
zaporeak bildu nahi ditugu, su 
txikian zein bizian, 
esperimentu ederra aterako 
zaigu! 

Animatuko al zarete? 
Informazio gehiago, 
joxemizumalabe.eus atarian 
duzue; izena emateko garaiz 
zabiltzate –uztailaren 15era 
arte–.

San Juan sua bai, 
errauskailurik ez

JOSu GaritaOnandia 
'oParitu zuHaitz bat' EgitasMoarEn 

arduraduna

bErgara

Aspalditik datorren ohitura da 
San Juan suetan etxeko traste 
zaharrak erretzea; etxe 
inguruari garbitasuna emateaz 
gain, espiritu gaiztoak 
uxatzeko balio zuen.

Gaur egun sutara botatzen 
ditugun traste zaharrek ez 
daukate zerikusirik 
ordukoekin, material berri pila 
bat daukagu erretzean 
osasunarentzako kaltegarri 
bihur daitezkeenak.

Hain zuzen ere, ikerketa egin 
beharko litzateke gure 
herrietan egiten diren San 
Juan suetan zer erre daitekeen 
eta zer ez jakiteko; eta erre 
daitezkeen gauzak urtean zehar 
pilatzen joan, San Juan 
egunean herri bakoitzak 
pilaturikoa herrian bertan 
erretzeko.

Zabor gutxiago sortzeko 
kontzientzia indartzeko balio 
digu eta espiritu gaizto bat 
uxatuko genuke, 
errauskailuarena.

Izan ere, inork ez du nahi 
bere herrian errefusa hondakin 
arriskutsu bihurtzen duen 
tramankulurik.

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

M.T./e.a. dEbagoiEna
Harrotasuna kalera atera, eta 
transexualen kolektiboak pai-
ratzen dituen erasoak salatu eta 
eurekiko elkartasuna adierazi 
zuten eguazteneko manifesta-
zioan parte hartu zutenek.

Iaz Koordinadora Transmari-
kabollofemisitak lehenengoz 
deitutako Arrasateko manifes-
tazioan bezala, bigarren honetan 
ere herritar askok hartu du par-
te Harrotasun Eguneko mani-
festazioan. Hala, deitzaileak "oso 
pozik" agertu dira debagoienda-
rrek emandako erantzunarekin.

San Martin plazatik abiatu eta 
Bergarako kaleetan zehar euren 
aldarrikapen oihuak egin ostean, 

Irala kalean amaitu zuten ma-
nifestazioa. Bertan, Pol-Pol ta-
bernako balkoitik manifestua 
irakurri zuten Koordinadora 
Transarikaollofeministako kide 
Ixotz Louyestek eta Arrasateko 
Emakumeen Mundu Martxako 
ordezkari Julia Mongek, eta, 
horren ostean, Turtukiñak DJ
-ren eskutik musika izan zen.

Transexualitatearengan fokua 
Aurtengo gai nagusia transe-
xualitatea izan da. Hala, salatu 
zuten Osasunaren Mundu Era-
kundeak duela 27 urte arte ho-
mosexualitatea gaixotasuntzat 
jotzen zuen bezala, transexua-
litatea oraindik ere "gaixotasun-
tzat, desorekatzat edota trastor-
notzat" jotzen duela.

Horrekin lotuta, hainbat me-
diku, psikiatra eta psikologok 
gai honen inguruan ez duela 
behar besteko trebakuntzarik 
jaso salatu zuten, eta EAEn per-
tsona transexualek tratamendua 
eta horren jarraipena egiteko 
Gurutzetako ospitaleraino joan 
behar dutela gogorarazi zuen. 
Hortaz, transexualitatearen pa-
tologizazioa salatu zuten, eta 
hezkuntza duina eskatu.Eguaztenean egin zuten manifestazioa, Bergaran. Maite txintxurreta

Harrotasuna bergarako 
kaleetara atera dute
Lgtbi eta Harrotasun Eguna dela eta, ehunka pertsona batu dira bergarako kaleetan 
debagoieneko koordinadora transmarikabollofeministak egindako bailara mailako 
manifestazioan, 'nire identitatea ez dago hanka tartean, transfobiarik ez!' lelopean 

Gipuzkoako Batzar Nagusien 
osoko bilkura ibiltaria Oñatira 
iritsiko da domekan eta udale-
txeko osoko bilkuren aretoan 
egingo dute saioa, 11:00etan.

10:30ean dantzariek egingo 
diote harrera Batzar Nagusie-
tako presidenteari eta diputatuei, 
eta, ondoren, Mikel Biain alka-
teak Eider Mendoza presiden-
teari aginte-makila emango dio. 

Gero, udaletxean sartzen joan-
go dira gonbidatuak, batzarki-
deak, diputatuak eta mahaiki-
deak, eta, Gipuzkoako ereserkia 
entzun ondoren, presidenteak 
eta diputatu nagusiak Udalaren 
ohorezko liburuan sinatuko dute.  
Azkenik, alkateak Batzar Nagu-
sien ohorezko liburuan sinatu-
ko du eta hasiera emango zaio 
osoko bilkurari. Bertan, Eider 
Mendoza Batzar Nagusietako 
presidenteak eta Mikel Biain 
Oñatiko alkateak hitzaldia es-
kainiko dute.

Bukaeran, guztiak zutik jarri-
ko dira eta klarinek Agur Jau-
nak abestia joko dute. 

Batzar Nagusien 
osoko bilkura 
ibiltaria, domekan
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kultura eta 
Hizkuntza 
Politika Sailak 
(Hizkuntza 
Politikarako 
Sailburuordetzak) 
diruz lagundua

LaguntzaiLEak

goiEnak ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea 
goiena komunikazio taldea 
kooperatiba Elkartea
otalora Lizentziaduna 31 
20500 arrasatE

lehendakaria aitor izagirre.
zuzendari nagusia 
iban arantzabal.

eduki zuzendaria 
Eneko azkarate.
erredaktore burua 
ubane Madera.

erredakzio batzordea 
Eneko azkarate, ubane Madera, 
Monika belastegi, Mirari altube.
zuzendari komertziala 
Mireia Larrañaga.
administrazio zuzendaria 
agurtzane gaintzarain.

diseinu arduraduna 
iñaki iturbe.
Hizkuntza arduraduna 
sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa 
arduraduna Marta Leturia.

Sailetako arduradunak 
xabi urtzelai (kirola), aitziber 
aranburuzabala (kultura).

Maketazioa 
imanol soriano, aitor Lagoma.
Publizitatea 
amaia Mundiñano, 
ziortza Martin,   
imanol Elortza, Jokin 
uribeetxeberria.
administrazioa 
ane berezibar, iratxe bengoa, 
nerea artola.

HarPideTza 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.eus

PubliziTaTea 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05
faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.eus

egoiTza naguSia 
arrasate 20500 
otalora Lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05 
telegram eta Whatsapp: 
688 69 00 07
berriak@goiena.eus

lege gordailua: ss-965/2014
iSSn: 2174-369x
Tirada: 19.000 ale
difusioa: 18.723 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

www.goiena.eus

unai BuSturia

Marrazkiz
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arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

Eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

Elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

Gizarteak bi taldetan banatua jarraitzen du: behartsuak 
eta aberatsak. Aberastasuna esku gutxiagotan pilatuz doa 
eta geroz eta nabariagoa da; aldi berean, gero eta 
behartsu gehiago daude munduan. Hau diote OXFAMen 
gizarte bilakaeraren ikerketa txostenek. Egoera honetan, 
klase ertaina nondik heldu ez duen lainoa da, kontu 
hutsa. Klase ertain deituriko honek ez dauka nortasunik, 
erabakimenik duen kasuan ere aberatsen interesetara 
jokatzen baitu.

Gizarte bilakaera honen oinarrian bi jokaera daude: nork 
bere buruarentzako ahalik eta etekin pertsonal handiena 
lortzea edo etekinak gizarte hobe baterako inbertitzea. Beste 
era batera esanda, etekinak norberaren poltsa handitzeko 
edo gizarte egoera hobetzeko erabiltzea. 

Enpresa errentagarriak eraikitzea beharrezkoa bada ere, 
ez da onargarria pertsona batzuk besteen bizkar aberastea.

Joera horien arabera antolatu daitezke hainbat elkarte 
mota: 

-Helburu soziala dutenak: sindikatuak, ekologistak, 
hainbat kooperatiba, feministak eta Giza Eskubide Kartan 
biltzen diren beste hainbat.

-Helburu indibiduala 
dutenak: lehenik ni eta 
niretzako abantailak eta 
horren menpe gainerakoak, 
enpresa kapitalistak eta 
haien elkarteak.

Eta non kokatzen dira 
kooperatiba handiak?

Azkenaldiko berrietan, 
hurrengoak irakurri ahal izan ditugu:

-Kooperatiben soldaten arteko aldea, 1etik 6rakoa, hazi 
egin nahi omen da. 

-Beste herrialdeetan sortzen diren enpresak SLak izan ohi 
dira, gehiengoa kooperatiba bultzatzaileek gordeaz.

-Kooperatiba askotan hainbat lanpostu enpresak 
azpikontratatuz bete eta bazkide ez diren langileak %10etik 
gora omen dira.

Zenbat langile ez dira bazkideak zure kooperatiban? 
Hamarretik lau? Enpresa eredu honek ez du etorkizuna 
ziurtatzen.

Egoera honekin ados daude kooperatibistak? Eta 
sindikalistak?

Kooperatiba SL?

zabaLik

JOxeMari Muxika

enPresa eredu 
HOrrek eZ du 
eTOrkIZuna 
ZIurTaTZen

Askatasun modu bat

Manex aGirre
HttPs://Labur.Eus/sbfft

Sustatu.eus-en aste honetan 
irakurri dut munduko 
populazioaren herenak duela 
facebook-en kontua, eta ilea 
laztu zait, gaiaz hausnarrean 
hasi eta pentsatuta horrek 
noraino aldatu ditzakeen gure 
arteko harremanak. Hau da, 
jendea elkarrekin konektatzen 
laguntzen dutela aitortu behar 
zaiola txandaldun Zuckerberg 
horri [...] Ni, pertsonalki, gero 
eta urduriago jartzen naiz 
inork telefonoz deitzen badit, 
eta gero eta erosoago aletzen 
ditut mezularitza-zerbitzu 
bidez gai nahiko 
transzendentalak, edo jasotzen 

ditut harreman-sareen bidez 
inporta zaizkidan iruzkinak. 
Agian izango da gordeago, ez 
horren ageriko, agertzeko 
sentsazioa dugula telefonoa 
begi aurrean dugunean, eta ez 
belarrian. Tristea-edo..

Konplexurik gabe onartzen 
ditut harreman-modu berriak, 
ez dut uste bereziki 
tekno-nostalgikoa naizenik, 
baina ezinegona sortzen 
didate (zer gutxiago, ezta?). 
Are, kezka sortzen dit 
hainbeste predikatzen den 
jendearen arteko «lotura» 
hitzak ezin apartatu duen 
adiera zehatzak; alegia, 
"lotuta egotea", "aske 
egotearen" kontrako zentzu 
hertsian. Gaur egun, zerbait 
antolatzen baduzu 

(bertso-afari bat, hitzaldi bat, 
rave bat), lehenengo, kartela 
egin behar duzu, gero, sare 
sozialetara igo, gero, 
whatsapp-ez bidali, ostean, 
mailing-a egin, eta, azkenik, 
indarrik (eta inprentarako 
dirurik) geratzen bazaizu, 
inprimatu eta kalean jarri. 
Oraindik gelditzen da jende 
bat (jende hori) urteroko zita 
batera (adibidez, demagun, 
ermita baten inguruan 
uztailaren bigarren igandean 
egiten den erromeria batera) 
aurrez inolako estimulurik, 
informaziorik, deialdirik jaso 
gabe joaten dena. 
Arrisku-kirol sozial bihurtzen 
ari den joera bat da, 
itsu-itsuan sozializatzeko 
modu bat. Baina zein askea.

Handik Eta HEMEndik

Mireia bikuña oñati
Erlojuaren kontrako hamalau 
kilometroko etaparekin 
hasiko da Frantziako Tourra 
bihar, zapatua, Düsseldorfen 
(Alemania). Trek-Segafredo 
taldeko bederatzikoan izango 
da Markel Irizar oñatiarra.
nola heltzen zarete taldea eta zu 
zeu Tourraren hasierara? 
Gogotsu gaude. Orain arteko 
prestakuntza saioak oso ondo 
joan dira. Hasteko gogoz 
gaude.
alberto contador taldean egonda, 
Tourra irabaztea duzue helburu? 
Bai. Contadorrek badaki zer 
den Tourra irabaztea eta 
aurtengoa irabazi gura du. 
Taldearen helburua hori da. 
Helburua eta beharra ere bai.
zergatik diozu taldeak "beharra" 
duela? 
Prestaketa oso ona egin dugu, 
baina emaitzak falta zaizkigu. 
Bigarren eta hirugarren postu 
asko lortu ditugu, baina 
garaipenik ez. Hori eskatzen 
digute babesleek eta hori 
lortzeko lehiatuko gara.

behar horrek presio maila 
handitu egiten du? 
Zalantza barik, bai. Urteko 
lasterketarik garrantzitsuena 
da, eta erakusleiho bikaina 
taldearendako eta 
txirrindulariendako.

contadorren presentziak eta 
Tourra irabazteko beharrak 
lasterketaren plangintza 
baldintzatu dute? 
Bai. Txirrindulari guztiok 
dakigu zein den gure lana. 
Contadorri ez bazaio ezer 

larririk gertatzen, guztiok 
egin beharko dugu lan 
harendako. Hori da 
plangintza, eta ez daukagu 
marjinarik. %200 eman 
beharko dugu Contadorren 
alde.

Hori bai, errepidea izango 
da azken epaia emango duena; 
hark esango digu zein postu 
merezi dugun.
dena dela, sailkapen orokorraz 
gain, etaparen bat irabaztea ez 
duzue baztertuko.
Ez, eta Contador izango da 
etapak irabazteko hautagai 
nagusia. Pantanok eta 
Mollemak ere aukerak izan 
ditzakete.
Tourreko lehenengo astea beti da 
arriskutsua erorikoengatik. 
Beti esan izan dut lehenengo 
asteak ez duela Tourreko 
irabazlea nor izango den 
zehazten, baina bai Tourra 
nork irabaziko ez duen. 
Esprintean erabakiko diren 
etapak oso azkarrak dira eta 
kontu handiz ibili beharko 
dugu.
contador, Froome, Quintana... 
Hautagai nagusiak. Nik 
Richie Porte ere kontuan 
hartuko nuke. Dauphinen oso 
indartsu ikusi nuen. Akaso, 
indartsuegi. Alejandro 
Valverde eta Fabio Aru ere 
aurrean ibiliko dira. Beste 
edozein agertzen dela ere, 
ezustea izango da.

Markel irizar, Trek-Segafredo taldearen maillotarekin eta bizikletarekin. treK-Segafredo

"Garaipen beharra daukagu 
eta %200 emango dugu"
Markel irizar trEk-sEgafrEdo taLdEko txirrinduLaria

Protagonista

Jakinarazpen 
egokia faltan 
zerbitzu aldaketan
Asteotan hainbat aldaketa 
egon dira eskualdeko autobus 
zerbitzuan, besteak beste, 
Arrasateko sanjuan jaiek eta 
Oñatiko Udanako igoerak 
eraginda. Garraio publikoaren 
erabiltzaile bat kexu da, 
aldaketa horien berri ez 
delako modu egokian egin: dio 
Arrasaten bakarrik 
markesina barruan adierazi 
zela, eta Oñatiko kasuan, 
bakarrik errepidean, 
Elorregiko biribilgunean. 

Mirari aLtuBe

gora Eta bEHEra

Hau bE badogu!

Eguaztenean izan zen LGTBI+ 
kolektiboaren Harrotasun 
Eguna, eta sare sozialetan 
elkartasun mezuak izan dira 
nagusi. Gainera, #E28, 
#LGTBI edo #LGTBIQ 
traolak erabilienetarikoak 
izan dira asteon.

@patriciaoar: "Apur dezagun 
heteronormatibitatea eta 
errespeta dezagun aniztasun 
sexuala Harrotasunaren 
Nazioarteko Eguna #LGTBI".

LGTBI+ Harrotasun 
Eguna aldarrikatzen

Mendizale arabarrak ia bost 
egun daramatza Nanga 
Parbaten 6.000 metrotik gora 
Mariano Galvan 
argentinarrarekin batera, eta 
espedizioko kideek ezin izan 
dituzte oraindik kontaktatu. 
Eguraldi txarra dela eta, 
gainera, helikopteroa ezin 
izan da haien bila irten.

@AlexTxikon: "Laster izango 
zarete gurekin. Eutsi hor zuen 
indar guztiekin. Nanga 
Parbatek babestuko zaituzte".

Alberto Zerainen zain, 
Nanga Parbaten

Domekan, Estepan Urkiaga 
Lauaxeta poeta eta kazetaria 
fusilatu zutela 80 urte bete 
ziren, eta sare sozialetan 
trending topic izan zen gaia.

@end1ka: "Dana emon behar 
yako matte dan askatasunari" 
80urte... #Lauaxeta".

@Olaba72: "Geure itxaso 
gogorra, abendak maite zaitu. 
Zeure altxorra gatorz, lurra 
ba txiker yaku. Indar irakasle 
oi kendu odei ta laño' 
#Lauaxeta".

#Lauaxeta gogoratuz 
sare sozialetan

Zezenen irudiekin 
loturarik ez

Arrasateko Txatxilipurdi 
elkarteak udalekuetan 
entzierroa irudikatu izan du 
urtetan, zezentxo batzuen 
kilikiak baliatuta. Iaz, baina, 
umeen galdera eta beldur 
batzuk tarteko, eta 
animaliekiko tratu ona ipar, 
erabaki zuten San Ferminei 
eskainitako eguna egokitzea, 
zezenen irudiekin bakarrik ez 
lotzeko egun hori. Haren 
partez, Erraldoi eta Kilikien 
Konpartsarekin elkarlanean, 
beste egun bat antolatu zuten. 
Eta haren arrakasta ikusita 
eta umeen beldurrak uxatu 
direla jabetuta, aurten 
Txatijaia egitea erabaki dute.   

iturri onEtik
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Kalea 
herritarrentzat?

Ziur nago hau irakurriko 
duen Arrasateko zinegotzi 
orok, inolako zalantzarik 
gabe, baietz erantzungo duela. 
Denok nahi ditugu nagusi, 
gazte eta umeentzat gune 
seguru eta atsegin gehiago. 
Baina koska agertzen da; 
helburu hori lortzeko 
proposamenak aurkezten 
direnean. 

Orduan agerian geratzen da 
ahoz esaten denarekin ez dela 
bat etortzen gure borondatea. 
Kontua oso sinplea da. 
Nagusien, gazteen eta umeen 
erabilerarako azalera gehiago 
bideratu ahal izateko, autoek 
aparkatzeko eta zirkulatzeko 
erabili ohi duten eremua 
murriztu egin behar da. 

Adibidez: Zarugalde 
kalearen oinezkotzea. Udal 
ordezkarion partetik, oinezko 
bihurtzeko borondatea agertu 
eta bertan aparkatzen duten 
kotxeei alternatiba bat 
eskaintzeko asmotan, lurpeko 
aparkaleku berri bat 
proposatu eta ez dela 
beharrezkoa esatean, argi 
geratzen da oinezkoen aldeko 
jarrera postureo hutsa dela. Ez 
da inolaz ere bideragarria 
Zarugalde oinezko bihurtzea, 
bertan aparkatzen duten 
autoentzako konponbide 
seriorik planteatu gabe. 

Hala esatea hipokresia 
besterik ez da, eta horrelako 
jarrerekin, normala da 
politikariek inolako 
sinesgarritasunik ez izatea.

nirE ustEz

iBOn arruPe

Xabi Gorostidi arrasatE
Martxoko osoko bilkura egin 
baino ordu erdi lehenago, EAJk, 
PSE-EEk eta Baleikek hiru al-
deko akordio baten berri eman 
zuten, 2018ko aurrekontuak par-
te hartzaileagoak izateko.

Prozesua eraginkorra izateko, 
EMUN kooperatibaren aholku-
laritza izan dute. Elkarlan horren 
barruan, prozesu parte hartzai-

le bat definitu dute, non herri-
tarrek euren proposamenak egin 
eta ondoren horien artean gus-
tukoena botatzeko aukera izan-
go duten. 

Proposatu, aztertu, bozkatu
Uztailaren 15era arte egongo da 
proposamenak egiteko epea, eta 
Arrasate hobetu nahi duen edo-
nork egin dezake, baita bertan 

erroldatuta ez daudenek. Udal 
webgunean eta udal eraikinetan 
jarriko diren postontzietan es-
kuorriak utziz egin ahal izango 
dira, eta irizpide batzuk bete 
beharko dituzte. 

Behin proposamenak jasota,  
udal teknikariek horien bidera-
garritasuna aztertuko dute. Bi-
deragarri ez direnen egileei 
arrazoiak azalduko dizkiete, eta 

bideragarri diren guztien ze-
rrenda bat osatuko da. 

botazioa urrian 
Arrasaten erroldatutako 18 ur-
tetik gorakoek izango dute bo-
tazioan parte hartzeko aukera. 
Horretarako, udal webgunea 
edota udal egoitzetako postontzi 
fisikoak erabili ahal izango dira. 
Aukeraketa prozesua ez da orain-
dik definitu. Puntuazio sistema 
bat izan daiteke, aukera bat 
baino gehiago ebaluatzeko au-
kera emanda. 

Proiektu bat, edo gehiago 
"250.000 euroko proiektu bat  edo 
kopuru txikiagoko batzuk egitea 
da asmoa. Guztira, 250.000 eu-
roko gastua izango da, baina 
proiektu kopurua bat edo gehia-
go izatea nahi dugu", azaldu 
zuen Maria Ubarretxenak as-
teazkeneko aurkezpen ekitaldian.  
PSE-EE-ko Oscar Garciaren 
iritziz, aurrerapauso handia 
izango da: "Duela 30 urte, pen-
tsaezina zen herritar batentzako, 
berak egin nahi zuen zerbait 
aurrekontuetan txertatzea. Gaur 
egun, hori gizartearen eskari 
bat da, eta gure lana da horiek 
entzun eta gure egitea". 

Igor Urizarrek, aldiz, positi-
botzat jo du parte hartzearen 
alorrean urratsak egitea, baina 
eredua eta diru kopurua kriti-
katu ditu. "Ez da gure alderdiak 
nahiko lukeen moduan egingo, 
eta kopurua ez da gure gustukoa, 
baina lehen aldiz bide hau za-
baltzea lortu dugu". 

etorkizunean ordenantza
Parte hartze prozesuak arautze-
ko, eta alderdi politikoen inte-
resek baldintzatuta ez egoteko, 
udal ordenantza bat diseinatze-
ko asmoa azaldu dute hiru al-
derdietako ordezkariek. 

EaJ, Baleike eta PSE-EE alderdietako kideak, prozesu parte hartzailea aurkezteko egindako agerraldian. xaBi goroStidi

250.000 euro herritarrek 
nahi dituzten proiektuetara
2018ko aurrekontuetan herritarrek parte hartu ahal izango dute; nahi dituzten gaiak 
proposatuz, eta, ostean, gustukoenak botatuz. uztailaren 15era arte egin ahalko dira 
proposamenak, eta bideragarriak direnen artean egingo da botazioa, urrian

ez dira onartuko 
• Euskararen, parekidetasunaren eta kulturaren aurka daudenak.
• Giza eskubideen aurkakoak.
• Iraunkortasun ekonomikoaren eta energetikoaren eta 

ingurumenaren aurka egiten dutenak.

bete beharreko baldintzak
• 2018an hasi eta 2018an bukatzen diren proiektuak izatea.
• 250.000 euroko kostua izatea, gehienez.
• Arlo eta mota askotarikoak izan daitezke, baina, betiere, zehatzak.
• Proposamenarekin batera, horrek izan dezakeen kostuaren 

estimazioa egitea.

Proposamenen ezaugarriak

etxez etxe bidalitako 
10.000 eskuorriez gain, 
informazio standak jarriko 
dira egun eta leku hauetan. 

• Uztailak 3: Erdigunean.
• Uztailak 4: Musakolan.
• Uztailak 5: San Andresen.
• Uztailak 6: Uribe auzoan.
• Uztailak 7: Erdigunean.

informazio 
postuak ohar bidez salatu dute 

EAJk, PSE-EEk eta 
Baleikek akordiotik kanpo 
utzi zituztela martxoan, eta 
forma desadostasun 
horren eraginez ez dutela 
aurkezpenean parte hartu.

"Hala ere, herritarrak 
parte hartzera animatzen 
ditugu, prozesu hauek 
garrantzitsuak izango 
baitira etorkizunerako".

eH bildu

ane Vitoria arrasatE
San Juan jaien igarotzeari bu-
ruzko balorazio positiboa egin 
du Arrasateko Udalak. Aurten-
go jaietan, herritarren parte 
hartzea "oso handia" izan dela 
azpimarratu du, eta antolatu 
diren ekintza guztiek "harrera 
ezin hobea" izan dutela. "Festak 
ez dira festa herritarren par-
te-hartzerik gabe, eta, bide ho-
rretatik, arrasatearren inplika-
zioa guztiz eskertzekoa da, eki-
taldi guztiak jendetsuak izan 
baitira", gehitu du Udalak. Ho-
rrez guztiaz gainera, sanjuane-
tan herrian eta herritarren artean 
bizitako "giro ona" ere nabar-
mendu du.

Txosnagunekoak ere pozik 
"Txosnagunetik antolatu diren 
ekintza guztietan herritarrak 
parte hartzera animatu dira, 
eta, guretzat, hori oso positiboa 
da", esan du txosnaguneko kide 
Iker Agirrek. "Gainera, ez  da 
eraso sexistarik izan, eta hori 
oso pozgarria da", azpimarratu 
du. Txosnagunekoentzat, txupi-
na oso originala izan zen eta 
herritarrek herri bazkariareki-
ko izan zuten erantzuna ere 
"polita" izan zen. Eskainitako 
musika emanaldiak ere –bari-
kuko erromeria, domekako elek-
tro-txaranga eta Irati eta Jaiza-
le kanpoan izan ziren kontzer-
tuak– arrakastatsuak izan ziren. 
"Domeka gaueko kontzertuetan 
aldiz, eguraldi kaxkarra zela-e-
ta jende gutxi bildu zen", esan 
du Agirrek. 

giro polita aurtengoa
"Orokorrean, antolatu ditugun 
ekintzen gaineko erantzuna oso 
ona izan da. Dragoi-janeko txar-
telak aldez aurretik saldu ziren", 
esan du AEDko Itxaro Artolak. 
Eta bertso jaialdia bera ere egu-
raldiak errespetatu egin zuela 
azpimarratu du. "Aurtengo san-
juanetan giroa oso polita izan 
da", esan du Artolak.   arrasatearrak dragoi-janean. aed

Txikienak jolasez disfrutatzen. goiena

san Juan jai "parte 
hartzaileak" aurtengoak
astelehenean amaitu ziren 2017ko san Juan jaiak, eta arrasateko udalak, 
txosnaguneko kideek eta aEd elkarteak festen gaineko balorazio positiboa egin dute. 
Hiruren arabera, jaietan antolatutako ekintzek "harrera ona" izan dute

Makalaren igoera. goiena Errekortadoreak. goienaZuk eiñ, zuk jan bazkaria. goiena

Erraldoiak eta kilikiak Herriko Plazan. goiena

nagusien danborrada. goiena

sagardo garaia amaituta,
erretegi moduan orain.

udako
MEnuak
karta.
Plater konbinatuak gauean.
....

Oposizioak eta udal gobernuak, 
bakoitzak bere aldetik oharrak 
plazaratu dituzte sexu askape-
naren nazioarteko egunean [Ikus 
Goienaren webgunea].

Ekaineko osokoan oposizioak 
bost neurriko mozioa planteatu 
zuen LGTBI+ kolektiboari ai-
tortza egiteko, baina udal go-
bernuak aurka bozkatu zuen 
formekin ados ez egotearren. 

Akordio falta LGTBI+ 
harrotasunaren 
egunaren harira
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Xabi Gorostidi arrasatE
Frankismo garaian arrasatea-
rrek jasandako krimenen aurka 
kereila kriminala  jarriko du 
aurki Arrasateko Udalak, mar-
txoko osoko bilkuran aho batez 
hala erabaki ostean. Helburua 
garbia da: garaiko gertakarien 
egia ezagutarazi eta diktadura 
frankistak eragindako giza es-
kubideen aurkako krimen guz-
tiak ikertzea eta epaitzea.

Udalak duen dokumentazio 
historiko guztia erabiliko da 
kereila kriminala datuz horni-
tzeko, baina, ahalik eta indar 
handien izate aldera, herritarren 
ekarpenak jasotzeko bulegoa 
ireki zuten BAZen maiatzaren 
2an, Marije Axperen gidaritza-
pean. 

22 testigantza 
Hilabete eta erdiko tarte horre-
tan, 22 herritar pasa dira BAZe-
ko bulegotik euren ekarpena 
egitera. "Lehen bi asteak nahiko 
geldo joan ziren, baina, gutxika, 
herritarrak etortzen hasi ziren", 
azaldu du Axpek. 

"Askotariko herritarrak pa-
satu dira hemendik, 50 urteren 
bueltan gazteenak eta ia 90 ur-
terekin adindunena. Izan ere, 
altxamendu militarreko testi-
gantzak jaso ditugu, baita fran-
kismo osoan zehar gertatutakoak 
ere. Gerra ingurukoan desager-
tutako eta hildakoen testigantzak 
izan dira asko, baita Franco 
agintean egon zen garaian indar 
polizialen aldetik jasotako tra-

tu txarrekin lotutako kontaki-
zunak ere." 

Bulegoak ateak itxi dituen 
arren, testigantzak egin nahi 
dituztenek horretarako aukera 
izango dute. Horretarako, hi-
tzordua eskatu beharko dute, 
943 25 20 00 zenbakira deituta.

dokumentazioaren garrantzia
Testigantzak emateko orduan 
ahalik eta dokumentazio gehien 
eramatea gomendatu zuten udal 
ordezkariek. "Oso zehatz doku-
mentatutako testigantzak jaso 
ditugu, baina baita dokumenta-
ziorik gabeak ere. Kontuan izan 
behar da artxibo militarretatik 
dokumentazioa jasotzeko era-
gozpen handiak jartzen dituzte-
la, eta ez dela erraza izaten", 
azaldu du Axpek. 

bultzatzaileak pozik
Frankismoaren krimenen aur-
kako kereilaren euskal platafor-
mak proposatu zuen Arrasatek 
udal bezala kereila jartzea. Ber-
tako kide Josu Ibargutxiren 
esanetan, "oso esanguratsua  da 
Arrasatek pausoa eman izana, 
Debagoieneko gainontzeko herri 
batzuek ere eman dezaten. El-
getak aurretik egin zuen, baina 
uste dugu beste herri batzuetan 
ere asko dutela esateko". 

Ibargutxik zorioneko eta esker 
oneko hitzak izan ditu Arrasa-
teko herritarrentzako eta ordez-
kari politikoentzako, "inpunita-
tearen aurkako agente aktibo 
izateagatik". 

Udal gobernuko eta oposizioko ordezkariak, testigantzak egiteko bulegoa zabaldu zuten egunean. ane vitoria

Herriko memoria 
historikoa josten
duela hilabete eta erdi zabaldu zituen ateak, bazen, frankismoaren biktima 
izandakoen testigantzak jasotzeko bulegoak. tarte horretan, 22 herritarrek egin dute 
bat egitasmoarekin, arrasateko udalak jarriko duen kereila kriminala datuz elikatzeko

Maria ubarreTxena 
EaJ

"Krimen horiek jasan dituztenei 
errekonozimendua luze, oso luze 
joan den zerbait da. Sufrimendu 
hori isilean eraman da kasu 
askotan, gai tabu bat izateraino. 
guretzako, erreparazioa egin ahal 
izateko, isilpean gorde den hori 
azaleratu egin beharra dago, eta 
horregatik jartzen ditugu balioan 
jaso diren 22 testigantzak".

eneko barberena
EH biLdu

"Lehen pauso bat dira, orain arte 
ofizialki aitortu ez den min hori 
aitortzen hasteko. Bada garaia 
herrian jakinak ziren gauzak 
instituzioek eta epaitegiek aitortu 
ditzaten. Horiek sufritu dituztenak 
adinean aurrera doaz, eta 40 edo 
80 urte pasa diren arren, lana 
geratzen zaigu inpunitate hori 
amaitzeko". 

oScar garcia
PsE-EE

"era honetako ekimenak 
ezinbestekoak dira, hemen zer 
gertatu den jakiteko. Lehen, 
beldurra zegoen gertatutakoa 
kontatzeko, baina jada gauzak 
aldatu dira. testigantzak 
argentinako Kereila osatzeko 
erabiliko dira, baita udal bezala 
jarriko dugun kereila 
kriminalerako".

igor urizar
baLEikE

"frankismoak arrasaten 
eragindako sarraskiak ofizialki 
aitortzea eta biktimen oroimen 
eta erreparazioa gure nagusiekin 
eta gure historiarekin daukagun 
zor bat da. udaletik hasi berri 
dugun bidea eta jasotako 
testigantzak ezinbesteko balioak 
dira, guztion memoria historikoa 
berreskuratzeko eta eraikitzeko".

Juan luiS Merino
irabazi

"Herri honetan gertatukoa ez 
ahazteko dira baliagarriak 
jasotako 22 testigantzak, baita 
oraindik geratzen direnak. orain 
arte pausoa eman ez dutenak 
euren kasuak kontatzera  
animatu nahiko nituzke, era 
honetako gizateriaren aurkako 
krimenek ez dutelako inoiz 
preskribatzen".

zergatik dira garrantzitsuak jasotako 22 testigantzak?
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San MarTin Jaiak 2017 araMaio
"Aramaioko Udalak jai zoriontsuak opa dizkie aramaioarrei, eta nahi duten guztiei jaietara hurbiltzeko gonbita egiten die!"

ARAMAION ERE!
KALEAK, GAUAK ETA JAIAK

GEUREAK DIRA!

eneko azurmendi araMaio
Alkateak agurrean ondo aipatzen 
duen moduan, 1977an Tellamen-
diko gurutzea eta ikurrina be-
rriro jarri zutenak omenduko 
dituzte gaur, egubakoitza, ba-
lentria horren 40. urteurrena 
dela aprobetxatuz.

Sabin Aranburu historia ikas-
le aramaioarrak liburu batean 
bildu du orduko hartan gerta-
turikoa, eta, hori aprobetxatuz, 
hitzalditxo bat eskainiko du, 
herritarrei laburpen bat eginda. 
"Liburuan jasotakoa labur-labur 
azalduko dut, askorik luzatu 
gabe eta modu orokorrean. Hiru 
bat minutuan, gutxi gorabehera", 
azaldu du Aranburuk.

Elai eta Bizente Goikoetxea 
abesbatzek abesti bat eskainiko 
dute; hain zuzen ere, omendue-
tako batek, Patxi Salaberrik, 
idatzitako Belamendiko Kurtzea 
abestia.

Ondoren, omenduak udaletxe-
ko balkoira igoko dituzte eta 
Cristina Etxenausia Kultura 
zinegotziak pregoia botako du, 
eta, azkenik, txupinarekin eman-
go zaie hasiera aurtengo San 
Martin jaiei.

liburua, udazkenerako 
Liburua udazkenean aurkezteko 
asmoa dute. "Inprentara bidali 
dugu jada, azken xehetasunak 
falta zaizkigu", dio Aranburuk.

Omenaldia egingo diote 
Tellamendiko kuadrillari
Pedro Martin Etxebarria, felix Elejalde, Julian unzueta, felix Elorza, Maximo 
kruzelaegi, sabin salaberri eta Paulita unzueta omenduko dituzte gaur, jaiei hasiera 
emateko; 1977an tellamendin ikurrina jarri zuen kuadrillaren parte ziren aipaturikoak

Tellamendin, ikurrinarekin. udaLa

Agurra

Aramaixoko jai batzordiek aurten lehen aldiz inkesta bat 
zabaldu zauen jaixen antolakuntzan jendiaren parte hartzie 
errazteko, eta ahalik eta jende gehixenen iritzixek jasoteko.

Inkestaren bidez iritzi eta proposamen asko jaso die, eta 
daukogun baliabidiek eta egitarau osue kontuen izenda, ahal 
izen dienak erantzuten saiatu gara jai egitarauen.

Jai honetan txupinazue berezixe egin gure izen dogu. Badie 40 
urte, urtarrillaren 1ien, ikurriñe ilegala zan garaixen azkenetan, 
Teilamendiko gurutzie bota zauiela, ikurriña haundi bat 
zauelako. Bota zauien, bai, eta aramaixoarrek atake horri ondo 
erantzun be bai, ekintzie herri moduen gaitzetsi zauien protesta 
ugarikin, eta martxorako auzolanien gurutzie eta ikurriñie 
berriro jarri zittuen Tellamendi puntan. Holako gauzak egitten 
daue herri bat herrixau eta indartsuau, eta horregaittik, jaixetan, 
1977xen erantzun hori posible egin zauien aramaixoarrak 
omendu gure dittugu, memorixa historikue egiñez.

Hemen daukotzue, ba, jaixen egitaraue, mimo eta intentziño 
onenaz eginddakue, ahalik eta jende gehixenengan pentsaute. 
Azken fiñien, jaixek be herri egitten gaittuen errituek dielako, 
eta elkarrekin ondo pasetie be ezinbestekue dalako.

Ondo pasau jaixetan, soseguz betibe, alaittasunez, eta bizi garen 
lekuen bizitziegatik daukogun zortiaz ohartute. Gure artien eta 
ingurukuekin errespetutik eta errespetuaz portau gaittezen.

Eta, zelan ez, ez jaixetan ez beste edozein momentutan, ez 
Aramaixon ez iñun, ez dogu onartuko eraso sexistarik, eta 
honein aurrien tinko erantzungo, guztion ardurie dalako gizarte 
honen gaitz honi aurre egittie!

agurra

lierni altuna araMaioko aLkatEa

Xabier urzelai arrasatE
Kantxan ez zuten urteko helbu-
rua lortu, Gipuzkoako lehenen-
go mailatik Euskal Ligara igotzea. 
Gertu izan zuten kirol lorpena, 
baina play-off-ak ez ziren gura 
modukoak izan. Duela aste ba-
tzuk, baina, Gipuzkoako federa-
zioko bulegoetatik jaso zuten 
mailaz igotzeko eskaintza, eta 
Mondrateko ordezkariek baiez-
koa eman dute, Euskal Ligan 
jokatuko dute: "Erabakia haus-
nartzeko egun batzuk hartu ge-
nituen, baina, egia esan, urte 
osoa ibili gara ideia horrekin, 
mailaz igotzeko lanean, eta taldea 
prest dago horretarako", adiera-
zi du Jonathan Rasok.

bigarren taldea aterako dute 
Erabakiaren aurrean hartutako 
lehenengo neurria da senior mai-
lan beste talde bat ateratzea, eta 
baita gazte mailako taldea sortzea 
ere: "Gipuzkoako erregional mai-
lan jokatuko du bigarren taldeak, 
eta lehenengo taldean jokalari 
faltan bagaude talde horretatik 
egingo dugu tira. Ligak luzeak 
dira, eta fitxa guztiak bete gura 
ditugu. Alde horretatik, Zaldi-
barren jokatzen ibili diren hain-
bat jokalari jarri ziren gurekin 
harremanetan, eta eurekin osa-
tuko dugu bigarren taldea. Eta, 
inor animatuta balego, ongieto-
rria izango litzateke".

campusa, Musakolan 
Bestalde, gaztetxo kuadrilla ga-
lantak eman du izena Mondra-
teko futbol campusean: "Baina 
oharra helarazi gura dugu, Itu-
rripeko kantxan ur-hodiren ba-
ten arazoak izan direlako eta 
kantxa ez dagoelako erabilgarri. 
Horregatik campusa Iturripen 
beharrean Musakolako kirol 
instalazioetan egingo dugu".

Ordutegian, baina, ez da alda-
ketarik izango, gaztetxoak 
10:00etatik 13:30era egongo dira 
campusean –zaintza zerbitzua 
09:00etatik egongo da–.

Euskal ligan jokatuko du Mondratek. Mondrate

Mondratek kategoriaz  
igotzeko eskaintzari, bai
Euskal Ligatik bi talde gipuzkoar igo direnez –uda aretxabaleta da horietako bat–, 
kategoria horretan utzitako hutsunea betetzeko eskaintza jaso zuen Mondratek 
federazioaren partetik. ondo hausnartu ostean, zuri-moreek baietz esan dute

Bideoklipeko grabazioaren une bat, landan. PErLATA

Perlata taldearen bideoklipa, 
gorputzak ferekatzeko akelarrea
san Juan bezperan zintzilikatu zuten sare sozialetan, 
iruñean kontzertua jotzen zuten bitartean

X.u. arrasatE
Gorputzak ferekan izenburua du 
Arrasateko Perlata musika tal-
dearen bideoklipak, eta Bilboko 
Al Borde Films-ekoek errealiza-
tu dute: "Garbi geneukan eurekin 
egin gura genuela bideoklipa; 
estetika propioa daukate, eta 
gustura egin genuen eurekin 
lan", dio taldeko partaide Maia-
len Oleagak. "Oraingoz, ez daki-
gu askok ikusi ote duten bideo-
klipa, baina guk, behintzat, eder-
to pasatu genuen berau grabatzen, 
eta horrek balio du", dio, barrez. 
"Gainera, orain arte jaso ditugun 
kritikak positiboak izan dira".

bi egun grabaketa lanetan 
Bideoklipa bi egunetan grabatu 
zuten, duela pare bat hilabete: 
"Landako inguruetan eta Gara-
gartzan egin genituen grabaketak. 
Akelarreko irudiak dira Gara-
gartzan hartutakoak, Kobaundi 
gainean dagoen leku eder baten. 

Ordura arte ez nuen ezagutzen, 
eta bai, leku berezia da".

akelarrea, arauak eta sinismenak
Perlata musika taldekoek akela-
rre bat irudikatzen dute bideo-
klipean: "Garai hartan aske iza-
teko horrenbeste borrokatu zi-
renak gogoan izan ditugu. Orduan, 
erlijio, sinismen eta arauen bi-
tartez gauzak zelan egin behar 
zituzten inposatzen zieten herri-
tarrei, eta gaur egun hori ez da 
askorik aldatu, erakutsi digute 
modu bakarra dagoela gauzak 
egiteko, eta horren kontra egiten 
du bideoklipak".

Bideoklipa emanaldi batzuetan 
erakusteko asmoz dabiltza, nahiz 
eta udan geldirik egongo diren: 
"Sasoi ona da kontzertuak ema-
teko, baina lan kontuak direla-e-
ta irailaren 16ra arte geldirik 
egongo gara. Arrasaten izango 
da hurrengo kontzertua, Elkar-
tasun Egunean". 

Pirinioetako musika eta kul-
tura hedatzeko helburua duen 
PIR jaialdia egingo dute aste-
buruan  Anso herrian, eta 
Arrasateko Trikitixa Eskola-
koek parte hartuko dute jaial-
dian; bi egunetan, gainera. Egun 
handia zapatukoa izango da, 
hasteko, arrasatearren esku 
egongo delako jaialdia goizetik 
girotzen hastea, eta, horreta-

rako, Ansoko kaleetan ibiliko 
dira kalejiran, 11:30ean hasita. 
Eta jarraian, PIReko lehenen-
go emanaldia egingo dute, 
eguerdiko hamabietan hasita. 
Arratsaldean antzerkiak eta 
musika kontzertuak izango 
dira, eta jaialdiaren emanaldi 
nagusia  gauerdian egingo du 
Korrontzi talde euskaldunak.

Domekarako ere egitarau 
betea dute, eta hor ere Arra-
sateko Trikitixa Eskolakoek 
egingo dute goizeko kalejira 
(11:30).

Arrasateko Trikitixa 
Eskolakoak PIR 
jaialdian izango dira

"esperientzia bikaina izan da, oso ondo ibili gara denak. areto 
futbolean jokatzeaz gain, bestelako ekintzak ere egin ditugu", 
adierazi dute asteburuan Benicassimera bidaia egin eta futsal 
Cup-en parte hartu duten Mondrateko ordezkariek.

taldekideek egubakoitzean egin zuten Castello aldera bidaia, 
04:30ean abiatu ziren. 11:00etarako oropesan zeuden eta 
arratsaldera bitartean atseden hartu zuten, bi partidu jokatu behar 
zituzten-eta jarraian. red Blue europa LnfS talde madrildarraren 
kontra lehia parekatuaren ondoren 3-2 irabazi zuten. eta ondoren 
7-4 galdu zuten villarcor taldearen kontra. azken norgehiagoka 
zapatu goizean izan zuten, Talaveraren kontra. Partidu ona eginda 
bazuten ere 3-2 galdu zuten: "Pozik bueltatu gara, estatu mailako 
puntako taldeen aurrean oso lehiakorrak izan garelako".

kadeteak benicassimen izan dira

kadete mailako jokalariak, Castellón. Mondrate
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eneko azurmendi araMaio
Skakeitan taldea lehen aldiz 
izango da Aramaion.
Harrera ona izaten ari da orain arte 
zuen azken lana, Galera. 
Hala da. Gure hirugarren lana 
da eta orain arte jasotako kri-
tikak, behintzat, onak izan dira, 
eta hori oso positiboa da. Ordu 
asko sartu ditugu, eta, aitortza 
hori jasota, gustura gaude.
lan handia izan da, beraz. 
Denbora tartea beste bietan bai-
no txikiagoa izan da, hamaika 
hilabetetan egindako lana da. 
Baina ordu asko sartu ditugu, 
abesti bakoitza dezente gehiago 
zaindu dugu, soinu mota ezber-
dinak aztertzen egon gara eta 
horrek denbora eskatzen du.
izen handiko kolaborazioak izan 
dituzue disko honetan; esaterako, 
Fermin Muguruza eta Manu chao. 
Ferminekin bageneukan harre-
mana aurrez, eta haren bitartez 
Manu Chaoren kolaborazioa ere 
izan dugu. Guretako, erreferen-
teak izan dira eta biak disko 
berean izatea handia da guretzat. 
Hala ere, beste hainbat kolabo-
razio ere izan ditugu, eta guz-
tiekin oso gustura gaude.
kolaborazio horiek guztiek beste 
plus bat eman diote diskoari. 
Disko guztietan garrantzia ema-
ten diegu kolaborazioei, gure 
inguruan ibili izan direnenak 

eta beste hainbatenak ere bai. 
Azken finean, aniztasuna ematen 
diote diskoari, eta aberastu egi-
ten gaitu.
nolakoa izan da elkarlana?
Orokorrean, ona. Adibidez, Manu 
Chaoren kolaborazioa zail ikus-
ten genuen, honi Ulan Batortik 
ere abesti bat egiteko eskatzen 
diote eta zaila izaten da. Baina 
baiezkoa lortu genuen.
esan daiteke musikalki beste pau-
so bat eman duzuela.
Bai. Bateria akustikoaz gain, 
elektronikoa ere sartu dugu, 
sintetizadoreak, ahots efektuak, 

koruak, eta abar. Denbora ge-
neraman horrelako gauzak egin 
nahian, eta, azkenean, egin dugu. 
Hirugarren disko honekin au-
rreiritzi asko kendu ditugu.
zentzu horretan, bada aberatsa 
disko hau, ezta? erritmo ezberdin 
asko ditu.
Estilo nahasketak batzen dituen 
diskoa da. Nik esango nuke rock 
oinarria daukan lana dela, es-
tilo ezberdinekin nahastuta eta 
uztartuta. Reggae doinuak ditu, 
rap doinuak eta ska doinuak, 
zati melodikoagoak ere baditu.... 
Denetik pixka bat.
zer moduz doa aurkezpen bira?
Orain arte, Euskal Herrian kon-
tzertu gutxi eman ditugu. Es-
painian jo ditugu hainbat kon-
tzertu, eta, orain arte, ikusten 
dugu jendea gerturatzen dela, 
gustura hartzen gaituzte eta 
harrera ona izaten ari gara.
uda mugitua duzue.
Bai; herriko jaiez aparte, festibal 
batzuk ere baditugu, eta oso 
motibatuta gaude.
aramaion, lehen aldiz. nola saldu-
ko zenieke aramaioarrei eta deba-
goiendarrei zuen kontzertua?
Gerturatzeko dei egiten diet. Gu 
dena ematera goaz. Etxean en-
tzun dezaketenaz aparte, zuze-
nekoak balio erantsia dauka. 
Disko berriko abestiez gain, 
zaharrak ere joko ditugu.

Pello armendariz. irutxuLo

"Gerturatu zaitezte, gu 
dena ematera gatoz"
Pello arMendariz skakEitan taLdEko abEsLaria
gaur, egubakoitza, eskainiko du skakeitan taldeak kontzertua, txosnetan, Liher eta 
itziarren semeak taldeekin batera; 00:00etan emango zaie hasiera kontzertuei

kuadrillen arteko norgehiagoka, parkean. goiena

kuadrillek indarrak neurtuko 
dituzte, beste urte batez
azken urteetako ohitura jarraituz, kuadrillen arteko pikea 
egingo dute parkean, astelehenean, 16:00etan hasita

eneko azurmendi araMaio
San Martin jaiak ondo bukatze-
ko, herriko kuadrillen arteko 
norgehiagoka ohiko bilakatu da 
azken urteetan. Ikusmin handia 
sortzen duen ekintza izaten da, 
eta aurten ere hala izatea espe-
ro dute antolatzaileek. "Bai he-
rritarrak, baita parte-hartzaileak 
ere, oso gustura aritzen dira, 
eta, kuadrillak batzen dituen 
urteko ekintza bakarra denez, 
gogotsu hartzen dugu", adierazi 
du Gazte Asanbladako kide 
Ainhoa Kortabarriak. 

16 urtetik gora izatea da bal-
dintza bakarra pikean parte 
hartzeko, gutxienez, sei pertso-
nako taldeak eginez.

Aurtengo edizioan egingo diren  
probak ezkutuan mantendu nahi 
izan dituzte antolatzaileek. Hori 
bai, urteroko proba nagusia ez 
da aldatuko aurten ere: Katxi 
Toldua. Horrez gain, beste lau 
proba egongo dira. 

Iazko kuadrilla irabazleko kide 
da Joseba Cillaurren, eta jaiei 
bukaera emateko modu ezin 
hobea dela azpimarratu du. "Oso 
giro ona egoten da pikean, eta, 
irabaziz gero, gainera, beste 
poztasun batekin zoaz afarira", 
dio Cillaurrenek. Iazko garai-
pena errepikatzeko asmotan, 
aurten ere parte hartuko dutela 
adierazi du.

Herri afaria 
Kuadrillen arteko pikearen os-
tean, herri-afaria egingo dute 
herriko plazan, 21:30ean. Ez da 
afari normala izango; izan ere, 
iaz egindako moduan, mozorro-
tuta emango diete aramaioarrek 
amaiera jaiei, eta mozorro one-
nak saria jasoko du. Horrez gain, 
Urrezko Gibelaren saria ere 
egongo da, jaietako parranda-
zale onenarentzat. "Afarian ba-
koitzak bere bozka emango du", 
dio Kortabarriak.

ekainak 30
Barikue

19:00 txupinazue eta pregoie: 
Tellamendi 1977.

19:05 trikitixa eskolakuekin eta 
txistularixekin kalejirie.

20:00 txosnen irekierie eta Beriba 
Samba eskolakuen kalejirie.

22:30 familixandako erromerixie 
plazan: Mugi Boogie.

00:00 Kontzertuek txosnetan: 
Skakeitan, Liher eta itziarren 
Semeak.

gabien ziher drogei buruzko 
informaziño karpa.

uztailak 01
zaPatue

10:00 Hockey partiduek frontoien, 
Hanka Labanka taldiaren eskutik.

12:00 umiendako egurrezko jolasak 
plazan, Kalaka.

12:30 Patata-tortilla txapelketie. 
Bi kategorixa: 16 urte arte eta 16 
urtetik gorakuek.

12:30 Sei gurpil txaranga herrixen 
ziher.

16:30 Briska eta mus txapelketak 
jubilauen lokalien –aurretik izena 
emun jubilauen lokalien–.

17:00 tiro plato txapelketie, 
Kurtzegain elkartiek antolatute.

17:00 Ping-pong txapelketie 
frontoien (Maider Unda olinpiadak).

18:00 aramaixoko Maledantza 
flamenko emanaldixe txosnetan, 
umiek eta helduek.

19:00 irrintzi txapelketie plazan, 
aramaixoko albokarixek lagundute.

20:00 real de Jalisco, naziuarteko 
mariatxixen kalejira.

23:30 real de Jalisco, naziuarteko 
mariatxixen emanaldixe.

00:00 Kontzertuek txosnetan: dirty 
Brothers eta guilty Brigate.

gabien ziher alkohol testing-e.

06:00 Makro twisterra txosnetan, 
gazte asanbladak antolatute. 

uztailak 02
dOMeka

11:00 dianak herriko txistularixekin.

12:00 Mezie, Bizente goikoetxea 
abesbatzak lagundute.

13:00 Herriko ume jaixoberrixei 
ongietorrixe.

ondoren, Lagun artean taldeko 
dantzarixen emanaldixe.

16:30 Jolas parkie, parkien.

18:00 Sokatira erakustaldixe eta 
ikusliek parte hartzeko aukerie, 
(Maider Unda olinpiadak).

20:00 dantza-plaza emanaldixe 
plazan.

20:00 eusko label parrilladie plazan.

21:00 Zuk iñ, zuk jan afaixe 
txosnetan, gazte asanbladak 
antolatute.

22:30 eskailleretako emanaldixe: 
Hodei Magoa.

ostien, aramaixoko jaixetako 
korto lehiaketie txosnetan, gazte 
asanbladak antolatute.

ondoren, Berbapasie txosnetan.

uztailak 03
aStelehena

11:00 ume jolasak parkien, gazte 
asanbladak antolatute.

13:00 Numenak, umiendako 
antzerkixe plazan, Yarleku antzerki 
taldiaren eskutik.

13:00 Kantu Jira plazan.

16:00 Kuadrillen arteko pikie, gazte 
asanbladak antolatute.

19:00 Elizagoien ahizpak plazan.

21:30 Herri afarixe, plazan, eta 
mozorro onenaren sarixe.

afalostien, Sakatu elektrotxarangaz 
animaziñue.

01:00 dJ Makala.

ostien, urrezko gibelaren –juergista 
onenaren– sari banaketie.

uztailak 08
zaPatue

08:30 arrantza txapelketie 
Kanpezun, oilogor ehiza eta arrantza 
taldiek antolatute.

10:30 Pilota partiduek kiroldegixen: 
Aramaioko Pelota Elkarteko 
pelotarixek, lagun arteko partiduek.

iaz ikusmin handia piztu zuen Maledantza ikuskizunak. goiena

eneko azurmendi araMaio
Skakeitan taldea izango da aur-
tengo egitarauko musika talde 
nagusia, baina beste hainbat 
emanaldi ere egongo dira san-
martinetan. Izan ere, kontzertu 
berean, Liher eta Itziarren Se-
meak izango dira, gaur. Bestal-
de, bihar, zapatua, Dirthy 
Brothers eta Guilty Brigate tal-
deen kontzertuak izango dira 
txosnetan.

Familiei zuzendutako eskain-
tza ere egongo da. Batetik, Mugi 
Boogie disko-festa egongo da 
gaur plazan eta biharko gaua 
nazioarteko mariatxiek alaituko 
dute, haiek ere plazan.

Kalejirak ere egongo dira, tri-
kiti-joleekin, txistulariekin, bai-
ta sanba doinuekin ere. Horrez 
gain, astelehenean Kantu Jira 
egongo da plazan.

Dantza emanaldiei dagokienez, 
flamenko ikuskizuna egongo da 
aurten ere, iazko arrakastaren 
ondoren, eta Lagun Artean tal-
deak ere eskainiko du emanaldia. 
Horrez gain, dantza-plaza egon-
go da plazan.

Azkenik, III. Irrintzi Txapel-
keta egingo da, herriko alboka-
riek lagunduta. Nagusien eta 
haurren kategoriak bereiziko 
dira; izen-ematea zabalik dago.

adin eta gustu 
guztietarako 
musika aurten 
sanmartinetan
Musika emanaldiez gain, 
dantza ikuskizunak ere 
egongo dira, baita irrintzi 
txapelketa ere

egitaraua
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Mirari altube arEtxabaLEta
Uztaileko lehen astelehenarekin 
batera zabalduko dituzte udale-
kuetako ateak –udaleku irekiak 
eta kirol udalekuak– eta hilaren 
21a bitartean ekintza mordoa 
eskainiko dizkiete, opor eguno-
tan aspertu ez daitezen.

ospakizunak eta irteerak 
Udaleku irekiak ohiko eskain-
tzarekin datoz, betiere, nobeda-
deren bat edo beste gaineratuta. 
3 eta 12 urte arteko 326 neska
-mutiko elkartuko dira, adinaren 
araberako taldeetan banatuta, 
35 begiraleren gidaritzapean eta 
bi koordinatzailek zuzenduta. 
Loramendiko aisialdi taldeak 
du horren ardura aurten ere, 
eta argi zehaztuta dute helburu 
orokorra: "Euskarazko zerbitzu 
ludiko batetik abiatuta, haurren 
eskubide eta beharrei erantzun-
go dien aisialdi egitasmoa gau-
zatzea". 

Urtero lez, irteerak eta ekintza 
bereziak izango dira protago-
nista, horiek dira-eta umeen 

gustukoenak. Hor nabarmendu 
gura izan dute udalekuen ha-
siera ekitaldia lehenengo egu-
nean. Bestetik, klasiko bat be-
rreskuratuko dute: San Fermin 
eguna. "Berritasun garrantzi-
tsuena, hain zuzen, horixe da, 
San Fermin eguna berriro os-
patzea. Iaz ez zen egin, eta hau-
rrek, gurasoek zein begiraleek 
eskatu digute". Uztailaren 7an, 
egubakoitza, egingo dute hori. 
Azken eguneko jaialdia ere oso 
gustuko ospakizuna izan ohi da, 
eta aurten ere mimo handiare-
kin gertatuko dute. 

Horiekin batera, irteerarik ez 
da faltako; auzoetara, igerileku-
ra eta hondartzara joango dire-
la iragarri dute, baita kanpaldi 
bat egin ere. 

kirol udalekuetan 18 gaztetxo 
Ibarra kiroldegiak, ostera, kirol 
udalekuak eskaini ditu eta 11 
eta 14 urte arteko 18 gaztetxok 
eman dute izena. Astelehenetik 
eguenera bitartean goiz eta arra-
tsalde elkartuko dira kiroldegian 
bertan, eta egubakoitzean goizez 
bakarrik jardungo dute, bi be-
giralek lagun eginda: Julen Ule-
cia eta Iñaki Ugarte. "Igerileku-
ra joango dira, dantzan egingo 
dute, irristaketan eta eskupilo-
tan jardun, akrosport egin, bi-
zikleta irteera bat egiteko asmoa 
ere badugu, baita Larrino eta 
Apotzaga auzoetara ibilalditxoa 
egin ere, eta antzerkia eta gin-
kana jolasa ere ekintzen artean 
ditugu", jakinarazi du Iñigo Mur-
giondok, kiroldegiko Athloneko 
arduradunak. Dena den, egita-
raua moldatzen joango direla 
adierazi du beharren arabera. 
Eta kirol udalekuetako gazte-
txoek ere azken jaia izango dute 
hilaren 21ean, ordura arte egin-
dako guztia borobiltzeko eta 
elkar agurtzeko.

Taldeak osatzen neska-mutikoak, iaz, udaleku irekien lehenengo egunean. Mirari aLtuBe

Ia 350 neska-mutiko 
herriko udalekuetan
astelehenean hasi eta hilaren 21a bitartean udaleku irekietan jardungo dute 326 
umek; beste hamazortzik, ostera, kirol udalekuak hautatu dituzte. Euskara eta kirola 
eskutik, umeen beharrei erantzungo dien aisialdia eskaini gura dute

san FerMIn eGuna 
berreskuraTukO 
duTe aurTen, uMeek 
eTa GurasOek 
eskaTuTa

Bidesaria

"Autopista jada amortizatuta dago eta oraindik kobratzen 
jarraitzen dute!" Maiz entzuten den esaldia da hau. 
Azpiegituretan, denborak aurrera egin ahala, alde batetik, 
hobekuntzak egiteko eta lege edota Europako direktiba 
berriei egokitzeko inbertsio handiak egin behar dira. Beste 
aldetik, hondatutako elementuak derrigorrean konpondu edo 
ordezkatu egin behar dira –babes hesiak, seinaleak, bide 
zorua, eta abar–. 

Kalitatezko errepide sare batek, bai artapen eta 
ustiapenerako eta baita inbertsioetarako ere, diru kopuru 
handia exijitzen du. Finantzazioa lortzeko bi aukera daude, 
aurrekontu publikoetara jotzea edo bidesaria ezartzea. 

Ni bat nator "erabiltzen duenak ordaindu dezala" 
esamoldearekin; beraz, bidesaria ezinbestekoa dela uste dut. 
Gainera, diru sarrera horiei esker, beste azpiegitura berri 
batzuen eraikuntza posible izan da, AP-1, Donostiako bigarren 
ingurabidea eta orain Antzuola-Bergara gaitasun handiko 
errepidea, esaterako.

nirE ustEz

xaBi OtxOa

Saritua izan den Metal Extreme taldeko hainbat kide. aLe

aleko enpresa batek saria jaso 
du tknikaren eskutik
Goiena komunitatea 
aLe / arEtxabaLEta

Aretxabaleta Lanbide Eskolako 
ikasle talde batek Merkatu Iker-
keta eta Marketin Mix-a saria 
jaso du ikerketa eta berrikuntza 
aplikatuan diharduen Tknikaren 
eskutik. Tknikak, hain zuzen, 
Euskadiko lanbide-heziketa Eu-
ropako abangoardian kokatzeko 
helburuarekin egiten du lan, 
ardatz nagusitzat berrikuntza eta 
ikerkuntza aplikatua izanik. Eus-
kadiko 73 institututako 630 proiek-
tu aurkeztu ziren Ikasenpresaren 
hamaikagarren ediziora. 

ALE aurkeztu den eta irabazi 
duen bigarren urtea da. Edizio 
honetan, hainbat ziklotako zazpi 
enpresarekin hartu dute parte: 
mekanizazioa, elektromekanika, 

karrozeria, soldadura, galdara-
gintza, eraikuntza metalikoa eta 
menpekotasun egoeran dauden 
pertsonen arreta.

Metal Extreme izeneko enpre-
sa izan da saritua, besteak beste. 
Erdi mailako karrozeria, solda-
dura eta galdaragintza zikloetako 
bost ikaslek osatutako taldea da: 
Iñaki Garate Simal, Felipe Her-
mosel Ramos, Andoni Recuero 
Fabian, Beñat Saenz Sarasketa 
eta Antonio Estrella Gomez. Sor-
tutako enpresa horretan txata-
rratik hartutako piezekin egin 
dituzte lanparak, barbakoak, 
mahaiak… Eta produktu garran-
tzitsuena izan da kolpe leungai-
lu pertsonalizatua 4x4 ibilgailue-
tarako. Bai diseinua, bai ekoiz-
pena ALEko tailerretan egin dute.

Mirari altube arEtxabaLEta
Uztaila antzerkiari eskaini izan 
dio Kultura Sailak urte askoan, 
eta aurten ere horren aldeko 
apustua egin du: "Zortzi bat urte, 
behintzat, badira horretan dihar-
dugula, eta aurten ere kale an-
tzerkia bultzatzen jarraituko 
dugu", jakinarazi dute Kultura 
Saileko ordezkariek. Hala, pun-
ta-puntako antzerki taldeek he-
rriko kale eta bazterrak girotu-
ko dituzte uztaileko eguaztene-
tan, 19:00etan. 

askotariko estiloak 
Herritarrek ondo baino hobeto 
ezagutzen duten Trapu Zaharra 
taldeak jarriko du abian hila-
betea datorren eguaztenean. Se 
finy ikuskizunarekin dator orain-
goan, eta antzerki talde zahar 
bateko bi aktoreren gainbehera 
kontatuko du; egoera ekonomi-
ko latzaren ondorioz, daukaten 
material guztia saldu beharko 
dute, eta, ibilbide artistikoa erre-
pasatzearekin batera, azken lana 
aurkeztuko dute.

Uztailaren 12an, ostera, hiru 
emakumeren bidaia emozional 
dibertigarria eskainiko du Telon 
Rojo taldeak, Haiek naiz ikus-
kizunarekin. Aireko eta lurreko 
akrobaziak izango dira prota-
gonista, hainbat elementuk lagun 
eginda: trapezioak, oihalek… 

Zirika Zirkus taldeak, ostera, 
zirkuko jokoak, musika eta umo-
rea ekarriko ditu hilaren 19an, 
Ondorengoak lanean. Eta Panta 
Rhei taldea asto-esnea saltzera 
etorriko da hilaren 26an, Asto-
killo lanarekin.

umeendako ikuskizun bi 
Umeek ere izango dituzte ikus-
kizunak Santa Ritako lorategian 
(19:00). Txan magoak Txinbili, 
txanbala saioa eskainiko die 
eguaztenean, hilaren 6an; umo-
reak eta haren filosofia bereziak 
bat egingo dute magiarekin. 

Eta uztailaren 20an, eguena, 
Bikote bihurria ipuina kontatu-
ko die Kixka taldeak 3 urtetik 
gorako umeei, txotxongiloen 
laguntzarekin. 

Trapu zaharra taldeko kide bi Se finy antzezlanaren unetako batean. TrAPU zAHArrA

uztailarekin batera 
antzezlanak kaleetan
aretxabaletarrek ondo baino hobeto ezagutzen duten trapu zaharra taldeak jarriko du 
abian, 'se finy' lanarekin, antzerkiari eskainitako hilabetea. Lau eguaztenetan estilo 
erabat ezberdinetako ikuskizunak izango dira herriko lau txokotan

eguaztenetan herriko 
hainbat gunetan izango 
diren antzezlanak (19:00).

uztailak 5
• Trapu Zaharra Se finy 

antzezlana, durana 
kalean.

uztailak 12
• Telon rojo Haiek naiz 

antzezlana, Mitarte 
kalean.

uztailak 19
• Zirika Zirkus 

Ondorengoak antzezlana, 
Santa rita lorategian.

uztailak 26
• Panta rhei Astokillo 

antzezlana, Herriko 
Plazan.

antzerkia 
kalean

M.a. arEtxabaLEta
Aretxabaletako EH Bilduk sa-
latu du presoen familiei garraioa 
ordaintzeko Udalak ematen dien 
diru laguntza errekurritu egin 
duela Espainiako Gobernu or-
dezkaritzak aurten ere. Baita 16 
urtetik beherakoei bideratutako 
ekintzetarako diru laguntzak 
ere, azken horiek "euskaraz ba-
karrik jarduteko Udalak jartzen 
duen irizpideari helduta". 

Aretxabaletako EH Bilduk 
adierazi du "presoen familiei 
ezartzen zaien zigorra onartezi-
na" dela eta diru laguntzak "zen-
tzuzkoak eta legezkoak" direla 
familien kostuak arintzeko: "Eta 
herritarron betebehar etikoa da 
presoen familiarekiko". 

Bigarren helegitea, ostera, 
euskararen kontrako ekintzatzat 
hartu dute: "Gure ume, nerabe 
eta gazteen arteko komunikazioa 
euskaraz bultzatzea ezinbestekoa 

da euskararen etorkizuna ber-
matzeko". Eta horretarako ha-
lako irizpideak beharrezkoak 
direla gaineratu dute.

eaJri eskaera
Gobernu ordezkaritzak bultza-
tutako ekintzok "Udalaren au-
tonomiaren kontrako erasotzat" 
hartu dituzte: "Udalok eta herri-
tarrok badugu gaitasuna, esku-
bidea eta borondatea gure era-
bakitzeko esparrua errespeta-
razteko". Hala, Madril trabatzat 
hartu dute "ekonomiarentzako 
zama, euskararentzako etsaia 
eta oinarrizko eskubideentzako 
arriskua" dela esanaz. Horren 
aurrean EAJri eskaera zuzena 
egin diote: "Aretxabaletatik eta 
Madrileraino, jarrera irmo eta 
koherentea eduki dezan aretxa-
baletarron eta euskal herritarron 
oinarrizko eskubideak errespe-
tarazteko".

hainbat diru laguntza errekurritu 
izana salatu du eh Bilduk
adierazi du udalak emandako bi laguntzari helegitea 
jarri diola Espainiako gobernuaren ordezkaritzak

Gipuzkoako lau t'erdiko pilota 
txapelketaren finala jokatu zuen 
Aritz Zugastik Azkoitian, joan 
den domekan. Oñatiko Sagas-
tume izan zuen aurrez aurre, 
eta 22-5 hartu zuen mendean 
partidu benetan polita jokatuta.

Denboraldiko azken txapel-
keta izan zen eta Aretxabaleta 
kirol elkarteko pilotari esko-
riatzarrak bukaera borobila 
eman dio.

Aritz Zugasti, 
Gipuzkoako lau 
t'erdiko txapelduna

zugasti eta Sagastume. uda

Pintura eskolak ematen dituen 
Ainhoa Caberok artearen eta 
sinbologiaren gaineko ikastaroa 
egingo du hiru eguaztenetan: 
uztailak 5, 12 eta 19. Arkupen 
izango dira saioak (11:00-12:30).

"Artearen historian sinbologiak 
izan duen zeresana ikertuko 
dugu, sinboloak zelan erabili 
diren garaiaren arabera, esate-
rako. Ikastaro teorikoa izango 
da, baina irudi bitartez azalduta 
guztia", jakinarazi du Caberok, 
eta artearen historia gustuko 
duen edonor gonbidatu gura izan 
du, baita sinbologian kuriosita-
tea dutenak ere. Izena emateko 
Arkupeko harrerara jo daiteke.

Pintura erakusketa 
Era berean, Caberoren pintura 
ikasleen lanak egongo dira ikus-
gai Arkupen uztailean. "Hainbat 
teknika landu ditugu, koloretako 
arkatzak ere erabili ditugu orain-
goan. Hortaz, oso erakusketa ku-
riosoa izango da", adierazi du. 
Martitzenean hasi eta hilabete 
guztian izango dira lanak han.

Arte eta sinbologia 
ikastaroa eskainiko 
du Ainhoa Caberok
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Txupinazoa. aitor agiriano

Udal korporazioko ordezkariak mezetara bidean. andoni BodeS

Hainbat eskoriatzar jai giroan eguraldi makalari aurre egiten, txupinazoaren ondoren. iManoL BeLoKi

nagusien danborrada. aitor agiriano

Imanol beloki Eskoriatza
Eskoriatzako San Pedro jaiei 
hasiera emateaz Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultate-
ko Oihana Mata eta Martin Pe-
rez eskoriatzarra arduratu ziren, 
eta, txupina eta pregoia bota 
ostean, herriko kaleak bete egin 
ziren, nahiz eta eguraldiak ez  
zuen lagundu.

Bezperako hitzordu azpima-
rragarrienak nagusien danbo-
rrada eta txupinazoa izan ohi 
dira, baina horien aurretik hain-
bat hitzordu izan ziren herrian:  
besteak beste, 17:30ean, Txirri, 
Mirri eta Txiribiton Juniorrek 

Erromirria ikuskizuna eskaini 
zuten; 18:30ean, Arientzako kan-
pai-jole taldeko Mikel Ortuetak 
San Pedro elizan errepika batzuk 
jo zituen.

Bestalde, aurten ere hutsik 
egin ez duen nagusien danbo-
rradak arrakasta izan du. Gai-
nera, inoiz baino parte-hartze 
handiagoa izan da, eta, Eskoria-
tza Kirol Elkartearen konpainia 
berriarekin eta txosna batzor-
deko gazteen taldeko kide berrien 
txertaketarekin, txiki geratu da 
Fernando Eskoriatza plaza. 200 
lagunetik gora aritu ziren eguaz-
ten gauean herriko kaleetan 

eguraldiak 
baldintzatuta
bezpera eta san Pedro eguna pasata, hitzorduz betetako bi egun geratzen dira 
oraindik. besteak beste, kuadrillen arteko eta Euskal Jai eguneko bazkariak… baina, 
eguraldi iragarpenek diotenaren arabera, hitzordu-lekuak aldatu egin daitezke

Mirari altube arEtxabaLEta
Denboraldi bat bukatu orduko 
hurrengoa prestatzen hasi da 
Aretxabaleta kirol elkartea eta 
dagoeneko lotuta ditu futbol 
taldeei dagozkien kontu gehie-
nak. Erabaki horien berri dato-
rren egubakoitzean, hilaren 7an, 
Arkupen egingo duen batzar 
orokorrean (18:30) emango du, 
baita onartu ere, bazkideak ados 
egonez gero.

gaztetasuna eta esperientzia 
Bi urterako aurkeztu da hama-
sei laguneko hautagaitza: Agur-
tzane Elkoro (presidentea), 
Ainhoa Aranburu, Julen Eceiza, 
Gorka Etxabe, Roberto Etxean-
dia, Iñaki Ibarrondo, Eñaut Kor-
tabarria, Jon Ander Larrinaga, 
Oihana Mata, Adrian Merino, 
Nerea Olmedo, Ramon Perez de 
Labeaga, Jose Ramon Saez de 
Gordoa, Mario Unanue, Ibai Zan-
gitu eta Nerea Zubillaga. "Orain 
arte presidente izan den Adrian 
Merinok egindako lan onari ja-
rraipena eman gura diogu. Ga-
lera galanta da Merinorena eta 
kostako zaigu halako presidente 
bat berriro izatea", adierazi du 
Elkorok, eta gaineratu: "Gogotsu 
jarraituko dut lanean, UDA biho-
tzean barruraino sartuta dut eta. 
Horretarako, gaztetasuna eta 
esperientzia bateratu ditugu tal-
dean. Gaztetasuna beste 70 urtean 
osasuntsu jarraitzeko elkarteak, 
eta esperientzia, egonkortasuna 
emateko". Diru kontuak onartu 
eta egitasmoa aurkezteaz gain, 
iazko denboraldiko ohorezko 
jokalariei eta bazkideari esker 
ona agertuko diote batzarrean.

entrenatzaileak zehaztuta 
Datorren denboraldia lotzen 
dabiltza poliki-poliki: "Berrita-
sun handirik ez dugu espero. 
Eta fitxaketa garrantzitsuena, 
seguru asko, izango da joan den 
denboraldia bukatu aurretik 
Gasteizko Aurreratik etorri zen 
Asier Urzelai". Hala, Ohorezko 

Erregional mailako entrenatzai-
le izaten Iñigo Velez de Mendi-
zabalek jarraituko du Unai Egur-
bide bigarren entrenatzailearen 
laguntzarekin. Preferentea Juan-
jo Nogueirasek gidatuko du, 
Ohorezko Jubenilak, Jose Javier 
Barkerok; Lehen Mailako Jube-
nilak, Jokin Badillok; Ohorezko 
Kadeteak, Alvaro del Blancok; 
Lehen Mailako Kadeteen talde 
bat Iker Arriolabengoak eta bes-
tea, Gontzal Ezkurrak; Ohorez-
ko Infantilak, Jokin Pavok; In-
fantilen talde bat Jon Unanuek 
eta bestea Iker Sanchezek; eta 
Infantil Txikiak, Igor Altubek.

leintz arizmendirekin pozik
Emakumezkoen futbola bultza-
tzeko elkarlanarekin "oso pozik" 
agertu da Elkoro: "Behar baten 
ondorioz sortu da eta emaku-
mezkoen futbolari duintasuna 
emateko. Itxaropentsu nago ni. 
Euskal Ligan emaitza politak 
izango dituztela guztiz konben-
tzituta nago, konfiantza handia 
dudalako jokalariengan eta en-
trenatzaile taldearengan", eta 
gaineratu du: "Gure erronka 
orain jokalari kopuruak gora 
egitea da proiektua finkatzen 
joateko".

Hainbat jokalari gazte ibarra futbol zelaian. M.a.

datorren denboraldia 
gertatuta du udak
uztailaren 7an egingo du batzar orokorra eta agurtzane Elkoro buru duen hautagaitza 
bakarrik aurkeztu da elkartearen zuzendaritza hartzeko. 2017-2018ko kontuak eta 
egitasmoak onartuko dituzte han, baina berritasun handirik ez dela izango iragarri dute

alebinen taldeko Manex 
ibarrondo aretxabaletarra 
datorren denboraldian 
realean izango da; hala 
jakinarazi du udak, eta 
pozik azaldu da, gainera, 
elkoro: "disfruta dezala 
eta zorte ona izan dezala. 
Hori, gainera, gurean ondo 
egindako lanaren seinale 
da". Hain zuzen, 
realarekin jokatu zuen La 
Liga Promises txapelketa 
ibarrondok vila-realen; 
taldeko kapitaina izan zen 
hura. 

realean 
jokatuko du 
ibarrondok

Mirari aLtuBe

irazokiren doinu dotoreak
astean jarri du abian Loramendi elkarteak kontzertuei eskainitako 
egitasmoa. eta Joseba irazoki nafarrak ez zuen hutsik egin eguaztenean. 
Soinu dotoreak ekarri zituen beste behin, eta herritarrek gustura baino 
gusturago jarraitu zuten haren saioa. uztailaren 12an, ostera, Jasan talde 
debagoiendar gaztea izango da Haizea tabernan (19:30).

Defentsa pertsonal ikastaroa
Emakumeendako defentsa pertsonal ikastaroa dago bihar, 
zapatua, Ibarra kiroldegian, 10:00etan, Julio Gallegorekin.

Sendabelarren gaineko ikastaroa
Bi saiotako ikastaroa eskainiko du Ekain Martinez 
Lizarduikoak hilaren 4an eta 6an, udaletxe zaharrean (18:00-
20:00). Izena emateko epea gaur, ekainak 30, bukatuko da: 
loramendielkartea@gmail.com, 685 75 67 29 eta udaletxe zaharra. 

Auto telegidatuak uztailaren 9an
Auto telegidatuen erakustaldia hilaren 9an izango da 2an 
beharrean. Herriko Plazan egingo dute 11:30ean eta 18:00etan.

oHarrak

tere artano

Basotxokoak gogotsu lanean
Basotxo erretiratuen elkarteko kideak ekitaldiz ekitaldi dabiltza; hain 
zuzen, Kroazia aldera joan dira egunotan 47 lagun. Joan aurretik, 
gemeseko adituek gidatuta azalaren eta ilearen gaineko hitzaldia izan 
zuten (argazkian). eta uztailaren 11n Bizkai aldera joango dira egun-pasa: 
urdaibai, Bermeo eta gernika. izena emateko Basotxotik pasatu behar da.
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roBerto otaZu

Gaitza uxatzeko, San Juan sua
udako solstizioari ongietorria emateko, sardinak eta saiheskiak erre 
ostean, San Juan sua piztu zuten gatzagarrek San Migel plazan. Suaren 
ingurua irekin bete zuten, zirkulu eran, eta, ohiturari jarraituz, hainbat 
etxetan ere irak eta loreen petaloak bota zituzten etxeko ateetan, gaitza 
uxatzeko eta uzta onak izan ditzaten.

Espezie zinegetiko migratzailea den oilagorra, Scolopax rusticola. PBASE

ehizatzeko postuak lortzeko 
eskaerak egin daitezke
Espezie zinegetiko migratzaileak ehizatzean datzan 
baso ustiapena enkante publikora atera du udalak

Imanol beloki LEintz gatzaga
Gipuzkoako Foru Aldundiko Lan-
da Ingurunearen Garapenerako 
Departamentuaren baimena jaso 
ondoren, Leintz Gatzagako Uda-
lak enkantera atera ditu espezie 
zinegetiko migratzaileak ehiza-
tzeko postuak. Bai ohiko lerroe-
tako postu finkoak eta bai al 
salto direlakoak ere, Udalak onar-
tuko baldintzapean.

Postuen enkantean, ehizatzeko 
lizentzia duen edozeinek hartu 
dezake parte, eta uztailaren 17an 
amaituko da horretarako epea.  
Hala, baldintza ekonomiko-ad-
ministratiboen pleguetan eskatzen 

dena udaletxeko erregistro sa-
rreran, astelehenetik ostiralera, 
aurkeztu beharko da.

oinarrizko preziotik gora 
Zortzi txartel oilagorretarako eta 
44 postu finko espezie zinegetiko 
migratzaileentzako egongo dira 
eskuragai prezio onena aurkezten 
duenarentzat.

44 postuko sorta eraman nahi 
duenak banakako guztien batura 
baino diru gehiago jarri beharko 
du, eta, postuak adjudikatu barik 
geratzen badira, hiru egunez, 
berriz, irekiko da. Informazio 
gehiago; Udal webgunean.  

Imanol beloki Eskoriatza
Eskoriatzako Kirol elkarteak 
antolatuta, 28. EskoXtrem mar-
txa uztailaren 8an izango da. 
Aurten ere bi ibilbide egongo 
dira, luzea 50 kilometrokoa eta 
-2.200 metroko desnibelekoa eta 
laburra 38 kilometrokoa eta -1.800 
metroko desnibelekoa izango 
dena.

Irteera 08:30ean izango da, 
Fernando Eskoriatza plazatik, 
eta ibilbidea pasa den urtekoa-
ren antzerakoa izan arren, be-
rrikuntzak egongo dira, bidezi-
dorretatik jaitsiera eta igoera 
berriak prestatu baitituzte. Lau 
jaitsiera berri egongo dira edizio 
honetan, guztira, bost kilometro 
gehiago, senda berriz osatuta. 
Hala, zortzi igoera eta jaitsiera 
izango ditu, guztira, aurtengo 
EskoXtrem martxak.

Martxa ez lehiakorra
Antolakuntza taldeak azaldu du 
martxa horren helburua ondo 
pasatzea, bide berriak ezagutzea 
eta, ahal izanez gero, bide osoa 
egitea dela: "Lasterketaren egu-
na baino astebete lehenago ja-
kinarazten dugu zein izango 
den ibilbidea. Antolakuntza 
taldeko kide guztiok ere ez da-
kigu oraindik zein izango den 
ibilbidea zehatz-mehatz, sekre-
tua izatea nahi izaten dugu. 

Hala ere, iazko bideetan ibiliko 
garela aurreratu dezaket: Ja-
rindo, Durakogain… eta martxa 
ez dela lehiakorra helarazi nahi 
diegu partaideei. Bestalde, kas-
koa eramatea derrigorrezkoa 
izango da, eta GPSa eramatea 
ere gomendatzen dugu, baita 
gurpila zulatuz gero hura alda-
tzekoa ere…", adierazi du Aitor 
Alarciak, antolakuntza taldeko 
kideak.

izen-ematea zapatura arte
Izena emateko azken eguna uz-
tailaren 1a izango da, kirolpro-

bak webgunearen bidez egin 
ahalko dena, edo egunean bertan, 
hau da, uztailaren 8an, laster-
keta hasi aurretik, 07:45etik au-
rrera. Hala ere, 250 parte har-
tzailetara mugatu dute laster-
keta antolatzaileek, eta dagoe-
neko 200 pertsonak eman dute 
izena.

18 urtetik gorakoei zuzendu-
tako martxan, federatuek hamar 
euro ordaindu beharko dute; 
federatuak ez direnek, berriz, 
hamabi euro; eta egunean bertan 
izena ematen dutenek, hogei 
euro.

iazko EskoXtrem martxako momentu bat. eSKoxtreM

senda jaitsiera berriak 
izango dira eskoXtrem-en
bizikleta martxa uztailaren 8an izango da, eta eguna baino astebete lehenago 
jakinaraziko zaie parte-hartzaileei zein izango den ibilbidea zehatz-mehatz. bi ibilbide 
izango dira: luzea, 50 kilometrokoa, eta laburragoa, 38 kilometrokoa izango dena

I.b Eskoriatza
Eskoriatzako eta Aretxabaleta-
ko 12 eta 16 urte bitarteko ne-
rabeei zuzendutako Udaero egi-
tasmoa uztailaren 3tik 7ra bi-
tartean izango da, eta hainbat 
ekintza antolatu dituzte egun 

horietan, herritik irtenda, ondo 
pasatzeko.

San Pedro jaietako ajea pasa-
tzeko, Eskoriatzako eta Aretxa-
baletako 12 eta 16 urte bitarteko 
nerabeen lehenengo ekintza 
uztailaren 3an izango da. Gala-

rretara (Araba) joango dira 
paintball-a egitera, eta ondoren, 
Garaioko urtegian egun-pasa 
egingo dute.

gaztekonkis
Uztailaren 7ra arte beste hainbat 
irteera egin ondoren, uztailaren 
11tik 14ra, Gaztekonkis abentu-
ra izango dute Lexargaraten.

Bertan, aisialdiaz disfrutatzeaz 
batera, jokoak egin eta kirolaz 
gozatzeko aukera izango dute. 
Betiere, elkarbizitza, errespe-
tua… eta halako balioak landuz.

udaero egitasmoa astelehenean 
jarriko dute martxan gaztetxoek
nerabeen lehenengo irteera astelehenean izango da: 
galarretan 'paintball'-a eta garaioko urtegian egun-pasa 

Buztin-ate elkarteko kide diren 
haurren eta nagusien taldekoek 
urte osoan egin dituzten lanak 
jarri dituzte Zubiaten ikusgai 
San Pedro jaietarako. Hainbat 
lan ikus daitezke bertan; batzuk 
guztiz amaituta daudenak, eta 
beste batzuk, aldiz, oporretan, 
edo opor ostean ikastaro 
orduetan egingo dituztenak, hain 
zuzen ere. 

lanak herrira zabalduz
Lan batzuk bakarrik jarri dituzte 
jendaurrean, alde batetik, 
buztingintza ikastaroan egiten 
dutena herritarren artean 
zabaltzeko, eta bestetik, halako 
piezak egiten ikasteko interesa 
duenak oporren ostean izena 
eman dezan. zubiaten, jaietarako jarri berri duten erakusketa. OLATz PAGALdAy

zubiateko erakusketa zabalik

aingeru Guarda eta kuatruena arteko 
bidegorria egokitu egingo dute

Hiri altzariei dagokienez, hainbat lan egingo dituzte, eta 
kiroldegian ere aldaketak izango dira epe laburrean

I.b Eskoriatza
Ekaineko ohiko osoko bilkura 
izan zen martitzenean eta gai 
zerrendako puntu guztietatik 
aipagarriena kreditu baten es-
pedientea aldatzea izan zen. 
Puntu horretan, hiru multzo 
ezberdin sartzen dira, eta hiru 
eremu horietan egingo dira al-
daketak: kiroldegian, bidegorrian 
eta hiri altzarietan. Aldaketa 
egitea onartu egin zuten, EH 
Bilduren abstentzioarekin.

Manuel Muñoz kiroldegian 
zaharkitutako materialak kendu 
eta berriekin ordezkatuko dira, 
eta barruan erreforma batzuk 
egin nahi dituzte, goiko pisuko 
espazioa berrantolatuz. Bidego-
rrian, berriz, Aingeru Guardako 
zubitik Kuatruenako semaforo-
raino, berritu eta egokitu egin-
go dute bidea. Horrez gain, mu-
gimendua lantzeko aparatuak 
jarriko dituzte. Hiri-altzarien 
barruan, Apotzaga auzoko umeen 
parkea egokitu behar zuten, 
baina, egoera txarrean dagoenez, 
berriztatu egingo dute. Olaeta 
plazan, jende nagusiarendako 
mugimendua bultzatzeko apa-
ratu batzuk jarriko dituzte, eta, 
skate parkea hondatuta dagoenez, 
konpondu egingo dute. Gazteen 

beste eskara bati erantzunez, 
street work izeneko parkea jarri 
nahi dute.

Prekarietatea aztertzea 
Galde-eskeen tartean, EH Bildu-
ko Aitor Zubizarreta bozeramai-
leak proposamen bat eta galdera 
bat egin zien mahaikideei.

Batetik, prekarietatearen gaia 
aztertzea eskatu zuen: "Egoera 
kronifikatuta daukagu, eta beha-
toki bat sortu beharko genuke 
hau aztertu eta informazioa 
emateko…". Alderdikideek ados-
tasuna adierazi zuten, eta ba-
tzordeetan hitz egingo dutela 
esan zuten.

Galdera, aldiz, Santa Ana apar-
kalekuaren ingurukoa izan zen. 
Itxi egingo den, nola dagoen 
gaia… galdetu zuen. Honela azal-
du zuen Joserra Zubizarreta 
alkateak: "Guk proposamen bat 
egin genien jabeei, eta ez dugu 
erantzunik jaso. Aparkalekuak 
egiten ari gara, Huhezirekin ere 
hitz egiten ari gara bertako ber-
degunean aparkalekua egiteko. 
Gaia juridikoki ari gara azter-
tzen. Laster jakingo dugu zerbait, 
eta uztailaren 20ko osoko bilku-
ra baino lehen aldaketarik ba-
dago, jakinaraziko dugu".

Uztailaren 4tik 14ra bitartean, 
Amasahara erakusketa jarriko 
dute ikusgai Ibarraundi museoan.

Maiatzak 20 Sahararen aldeko 
elkartea Oporrak Bakean pro-
gramaren berri emateko  egiten 
ari den erakusketaren helburua 
uztailean eta abuztuan 10 eta 12 
urte bitarteko saharar neska-mu-
tilei Aljeriako errefuxiatu kan-
pamentuetatik ateratzeko auke-
ra ematea da. Horretarako, he-
mengo familietan edo eurentza-
ko prestatutako aterpe batean 
egoteko aukera eman nahi zaie, 
eta familia boluntarioak behar 
dira. Hala, erakusketaz gain, 
salgai egongo dira argazkiak, 
nota-blokak, posta-txartelak eta 
orri-markatzaileak. 

'Amasahara' 
erakusketa uztailaren 
4tik aurrera zabalik

Kirola, defentsa eta kultura uz-
tartzen dituen topaketa egingo 
da uztailaren 8an, Joseba Iñu-
rrategi pilotalekuan. Gu Denon 
Artean eta Karate Atama Esko-
riatza elkarteek antolatutako  
mintegia doakoa izango da, eta 
10:00etan, parte-hartzaile guztiei 
ongietorria egiteko gosariarekin 
hasi ostean, ikastaroari 10:30ean 
ekingo diote; 14:00ak arte iraun-
go due.

Mintegira doazen parte-har-
tzaileen seme-alabentzat zaintza 
zerbitzua egongo da, baina aldez 
aurretik abisatzeko adierazi dute 
antolatzaileek. Horretarako zein 
informazio gehiago eskuratzeko, 
interesdunek 627 44 21 42 telefo-
nora deitu dezakete.

Emakumeentzako 
defentsa eskolen 
mintegia

zehar, eta, urteroko ibilbide 
bera eginaz, danbor hotsek he-
rria bete zuten.

kuadrillen egunerako gogotsu 
Gaur, Kuadrilen Eguna izango 
da, gazteentzat egun handia dena, 
eta egitarau zabala prestatu dute. 
Txosnagunean bazkaria egingo 
dute, eta, txartel guztiak agor-
tuta, 140 lagun inguru batuko 
dira bertan, lagun artean baz-
kaltzeko. Ondoren, tiragoma eta 
beerpong jokoak izango dira 
bazkalostean, motorrak berotzen 
joateko. Izan ere, kuadrillen 
arteko jokoak 19:00ak bueltan 
hasiko dira, aurten berrikuntza 
askorekin datozenak. 

Jokoetan izena emateko modua 
aldatu egin dute; hain zuzen, 
kuadrillaka apuntatu beharrean, 
norbanako bezala eman behar-
ko da izena. Bestalde, ez dituzte 
jokoak errekan amaituko, urte-
ro egin den moduan; izan ere, 
azken urteetan kosta egiten zi-
tzaien partaideei errekako jokoan 
parte hartzea… eta aurten, tal-
de mistoetan, herri kirolen al-
deko apustua egin dute, nahiz 
eta jokoak zeintzuk izango diren 
egunean bertan jakinaraziko 
duten.

Herritik sortuak, herriarentzat
Gauean, aldiz, herritar askok 
espero duten kontzertuak izan-
go dira Santa Marinan; herriko 
taldeenak izango direnak, hain 
zuzen ere. Estilo ezberdineko 
musika uztartzen duten hiru 
talde igoko dira oholtzara, eta 
herriko musika taldeen aldeko 
apustua, herritik, herrirentzat 
antolatutakoak direnak, arra-
kasta izatea espero dute antola-
tzaileek. 

Jasan, Screaming For Change 
eta San Peters Oi! izango dira 
kontzertuak eskainiko dituzten 
herriko taldeak. 00:00etan hasi-
ko dira, eta adierazi beharra 
dago horietako talde bat, San 
Peters Oi!, jaietarako soilik osa-
tutako taldea dela; bertako par-
taide batzuk inoiz musika talde 
batean aritu gabeak dira.

azken orduko aldaketak 
Eguraldi iragarpenek esaten 
dutenaren arabera, erabaki ez-
berdinak hartuko dira jaietan. 
Gaur, esaterako, Arantza eta 
Pantxok 13:00etan eskainiko 
duten kontzertua eguraldiaren 
arabera erabakiko dute plazan 
edo Zaldibar antzokian egin. 
Artistas Del Gremio taldearen 
Mutis por el forum emanaldia, 
berriz, Gorosarrin egin behar 
zena, kiroldegian egingo da, 
22:30ean.

bazkarirako txartelak agortuta
Bihar, Euskal Jai egunarekin 
emango zaie amaiera jaiei, eta 

eguneko hitzordu nagusia herri 
bazkaria izango da. Hala, esko-
riatzarrak baserritar jantziekin 
kalera ateratzeaz gain, aurten, 
inoiz baino jende gehiago batu-
ko da. Hala ere, azken orduko 
aldaketak direla eta, uztailaren 
1eko herri bazkaria Manuel 
Muñoz kiroldegian izango da. 
Izan ere, azken urteotan, 350 
pertsonatara mugatu dute herri 
bazkaria, baina aurten salmen-
tan 100 txartel gehiago jarri arren, 
guztiak saldu dira. Beraz, 450 
pertsona izango dira Euskal Jai 
eguneko bazkarian.

crap eta las Tuerkas aldatzen 
Jaietako egitarauan ez datorren 
arren, Aldatz tabernan punk-rock 
estiloko taldeen emanaldiak 
izango dira gaur gauean. Las 
Tuerkas eta Crap taldeen kon-
tzertuak izango dira, 22:00etan. 
Aretxabaletako eta Arrasateko 
kidez osatutako Crap taldeak 
diskoa grabatu berri du, eta, 
San Juan jaietan jo ostean, Es-
koriatzara etorriko dira. Las 
Tuerkas taldeko Saioa Pueblak 
(bateria), Maitane Otamendik 
(ahotsa eta gitarra) eta Maider 
Berastegik (baxua) ere punk-rock 
gogorra eskainiko dute.

HerrI kIrOlen 
aldekO aPusTua 
eGIn duTe aurTen 
TXOsna baTZOrdekO 
kIdeek

kuadrIllen eTa 
euskal JaI eGunekO 
baZkarIeTarakO 
TXarTel GuZTIak 
aGOrTu dIra
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Jokin bereziartua bErgara
San Martzial da gaur, ekainak 
30. Santa Marinako kanpaiek 
gaurko eguna berezia dela ira-
garri ostean, 07:30ean, Santa 
Marinatik San Martzialera igo-
ko dira fededunak letania erre-
zetatuz. Bihar, uztailak 1, bu-
ruhandi eta erraldoien kalejira 
izango da erdiguneko kaleetan  

barrena (18:30), Udal Txistulari 
Bandak girotuta. 

ingurunea zaintzeko oharrak 
Hala ere, domekakoa izango da 
egun handia. Joan den astean, 
zelaia hankaz gora zegoen ba-
surdeen eraginez eta azken egu-
notan Udaleko langileak saiatu 
dira zelaia ahalik eta ondoen 

uzten. Domekara begira, Udalak 
ingurune naturalekiko "errespe-
tuzko jarrera" bultzatzeko ohar 
batzuk zehaztu ditu. Hasteko, 
zuhaitzak errespetatzeko eskatu 
dute: "Ezin da zuhaitzetan iltze-
rik edo inolako elementu arrotzik 
sartu. Ezin da zuhaitzen adarrik 
moztu edo hostorik kendu". Bi-
garrenik, hondakinak gaika bil-

duko direla eta jaia amaitzean 
gune ezberdinetan jarriko diren 
edukiontzietara eraman behar 
direla gogoratu dute: "San Mar-
tzial zegoen moduan lagako dugu". 

Hirugarrenik, San Martzialeko 
azpiegiturak daudenetan man-
tentzeko eskatu du Udalak: "Urte 
guztian zehar denok erabiltzeko 
dira, errespeta itzazu". Lauga-
rrenik, ezingo da surik zuzenean 
lurrean egin eta surako gailuak 
tentuz erabili behar dira. 

Herribus zerbitzua egun osoan
Ibilgailuen kopurua gutxitzeko, 
Herribus zerbitzua izango da 
09:30etik 14:00etara eta 16:00eta-
tik 20:30era. Geltokiak Oxirondon 
eta San Martzialen egongo dira. 
Hala, errepidea zirkulaziora itxi-
ta egongo da 10:00etatik 11:00eta-
ra eta 21:00etatik 22:00etara.

esker ona gurdirako ardogileari
Aurten ere San Martzialgo gur-
dian ez da ardorik faltako. Uda-
leko Jai Batzordeak eskerrak 
eman dizkio Manso Hermanos 
upategiari –hiru upategik ema-
ten dute ardoa urtero, txanda-
ka– aurtengo ardoa doan bana-
tuko duelako. 18 urtetik behe-
rakoei ez zaie barrikako ardorik 
emango; Udalak jai eredu osa-
sungarriaren aldeko hautua 
egiteko eskatu die herritarrei. 

Bestalde, Joxe Migel Gaztelu 
presoaren askatasuna lortzeko 
lanean diharduen Gaztelu Gure 
Artera ekimenak "argazki masi-
boa" deitu du 13:00etarako.  

iazko San Martzialgo erromeriako dantza emanaldiaren amaiera. iManoL Soriano

erromeriaz gozatzeko eta 
ingurunea zaintzeko deia 
urteko erromeria kutunena ospatuko dute bergararrek domekan san Martzialen; 
basurdeek hondatutako zelaia konpontzeko saiakera egin du udalak, eta ingurunea 
behar den moduan zaintzeko eskatu du: "san Martzial zegoen moduan lagako dugu"

Goiena komunitatea 
Jardun euskara elkartea / bErgara

Uda iritsi da berriro ere, eta 
harekin batera oporrak, bidaiak, 
jaiak, eguzkia eta aisialdirako 
tartea. Udak askorako ematen 
du, eta oporretan urrutira joan 
edo bertan geratuta ere, istorio 
txikiek asko esan dezakete. Lehia-
ketaren helburu nagusia da ko-
munikazio informal eta idatzie-
tan euskara erabiltzea. 

Honako hauek dira lehiake-
tako oinarriak: edozein pertso-
nak parte har dezake nahi bes-
te postal bidalita; postal guztiak 

jatorrizkoak eta euskaraz ida-
tziak izan beharko dute; posta-
lak jasotzeko azken eguna irai-
laren 17a izango da; gaia librea 
izango da –ez ahaztu postalari 
zure telefono zenbakia jartzea– 
eta saria izango da tablet elek-
troniko bat. Epaimahaiak bes-
teak beste, postalaren ederta-
suna, originaltasuna, edukia 
eta idazkera baloratuko ditu. 

Posta arruntez bidali behar da 
Postalak edozein lekutatik pos-
ta arruntez helbide honetara 
bidali beharko dira: Jardun el-

kartea, Errotalde jauregia z/g, 
20570 Bergara (Gipuzkoa). In-
formazio gehiago 943 76 36 61 
edo 605 71 24 69 telefono zenba-
kietan edo www.jardun.eus web-
gunean aurkitu ahalko da. Iaz 

Nerea Altzelaik irabazi zuen 
lehiaketa, Bartzelonatik idatzi-
tako postal original batekin; 
postal horretan Altzelaik begiak 
itxita entzun daitekeenaren be-
rri ematen zuen. 

Seigarren urtez antolatu dugu 
euskarazko postal lehiaketa
komunikazio informal eta idatzietan euskara erabiltzea 
da helburua; irailaren 17ra arte bidali ahal izango dira

uztailak 2, domeka
• 09:30 alborada: Lizarrako 

dultzaineroak, 
Zumarragako trikitilariak, 
Bergarako txistulari Banda 
eta incansables txaranga.

• 10:00 San Martzialera 
igoera gurdiarekin.

• 11:00 Meza nagusia.
• 12:00 dantza emanaldia. 

Jarraian, Sebastian Lizaso 
eta Joxe Luis gorrotxategi 
bertsolariak. ondoren, 
ohiko aurreskua eta 
Lizarrako gaiteroak zein 
Zumarragako trikitilariak. 
Segidan, kantu herrikoiak 
kantinan.

• 15:30 umeendako eta 
gaztetxoendako jolasak.

• 17:00 Herri kirolak. 
Sokatira eta txingak. 
Izen-ematea 16:15ean, 
zelaian. Bi saioen tartean, 
irrintzi txapelketa. 

• 18:00 erromeria Laket 
taldearen eskutik.

• 19:30 incansables 
txarangaren eta 
Zumarragako trikitilarien 
saioa. ondoren, Lizarrako 
Larrain-dantza.

• 21:00 Jaitsierako suziria 
eta jaitsiera.

domekako 
erromeriaren 
egitaraua

Eguneko menua 
(astelehenetik barikura)

Menu berezia 
(zapatuan eta domekan)

Ostegunetik 
zapatura, afaritarako 
ere zabalik!

(Plater konbinatuak, 
kazuelatxoak...)

Janaria enkarguz 
ere egiten dugu.

Ibargarai 37 - BERGARA • Tel.: 943 53 89 97

Astebururako eguraldi iragar-
penak eskasak direla ikusita, 
Udalak berriro atzeratu behar 
izan du Agorrosin Gaua. Udako 
denboraldia hasi eta gutxira 
egin zuen beroaren testuingu-
ruan, ekainaren 24rako antola-
tu zen lehen aldiz. Bada, egun 
hartarako ere euria iragarrita 
zegoela ikusita, ekainaren 30era 
atzeratzea erabaki zuten.   

Gaztetxoei zuzendutako gaua 
izango denez, egun horretan 
Udalak puzgarriak, uretako jo-
lasak eta musika eskainiko ditu, 
besteak beste. Agorrosingo ige-
rilekuak 23:30ak arte egongo 
dira zabalik. Hain zuzen ere, 
uztailaren 8an egingo dute Ago-
rrosin Gaua. 

Agorrosin Gaua 
atzeratu egin behar 
izan dute berriro

iManoL gaLLego

'Goazen'-ekoak leire Martinekin
Muskulu-atrofia espinala duen Leire Martin gaztetxo bergararrak ezin izan 
zuen Goazen telesaileko protagonistak apirilaren 23an Bergaran egon 
zireneko ikuskizunaz gozatu. Bada, astelehenean, arrasateko San Juan jaien 
barruan, Martinek aukera izan zuen Goazen-ekoen ikuskizunaz gozatzeko. 
agertoki gainean izan ziren protagonistekin argazkia atera zuen, gainera. 

MigueL aLtuna inStitutua

dualeko ziurtagiriak jaso dituzte
Goiena komunitatea / Miguel altuna institutua / bErgara

Miguel altunako dualeko forjako espezializazioko 17 ikasleek ziurtagiria jaso 
dute Hezkuntza sailburu Cristina uriarteren eta Lanbide Heziketako 
sailburuorde Jorge arevaloren eskutik, Bilbon. Lehen promozio horretan, 83 
ikaslek, Lanbide Heziketako 11 ikastetxek eta 30 enpresak hartu dute parte.

Jardunen udaleku irekiak uztai-
laren 3an, astelehena, hasiko 
dira. Herrigunekoak, Angiozar-
koak eta Osintxukoak kontuan 
hartuta, guztira, 525 umek har-
tuko dute parte aurten; askota-
riko ekintzak izango dira, adi-
naren arabera, 10:00etatik 13:00eta-
ra. Udaleku luzeenak –batzuek 
hiru asterako eman dute izena– 
uztailaren 28an amaituko dira.

525 umek hartuko 
dute parte aurten 
udaleku irekietan

Bergarako baserriei eta abizenei 
buruzko Abizenak, leinuak eta 
oinetxeak. Apellidos, linajes y 
casas solares liburua aurkeztu-
ko du bihar Patxi Larrañagak 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan (11:30). Larrañagaren iker-
ketaren lehen atala da bihar 
aurkeztuko dena, eta bertan, A 
eta B hizkiekin hasten diren 
baserriak agertzen dira.

Patxi Larrañagak bere 
azken liburua 
aurkeztuko du bihar

Jokin bereziartua bErgara
Udalak martitzenean berretsi 
zien Boluko auzotarrei bertako 
frontoia estaltzeko borondatea-
rekin jarraitzen dutela. 80 bat 
auzotar agertu ziren bilerara, 
eta estaltzearen kontrakoen 
iritziak entzun ziren, gehienbat. 
Hori ikusita, proiektuaren idaz-
keta birmoldatzeari ekingo dio-
te. Beraz, oraindik ezingo dute 
zehaztu lanak noiz hasiko diren.

bilakaera diseinuaren zirriborroan
Elena Lete alkateak azaldu due-
nez, estalkia diseinatzean bal-
dintza nagusiak ikuspegia ez 
kaltetzea eta egungo hormaren 
maila ez gainditzea izan dira. 
Hala, Imara enpresak lehen 
proposamen bat egin zuen, bai-
na "forma eta material aldetik 
gogorregia" zen Udalarendako. 

Hortaz, estalkiaren inpaktu 
bisuala leuntzeko eta atsegina-
goa egiteko eskatu zuten, eta 
olatu forma hartzen duen eta 
argitsuagoa den diseinu bat 
proposatu zuten. Frontoiaren 
"erabilera aberasteko" asmoz 
auzotarrei erakutsi zitzaien 
proposamenean, estalkiaren 
gainean belar artifizialezko 
berdegune bat dago, baita behe-
tik gora igarotzeko pasabidea 
ere. Proiektuak hasieran 100.000 
euroko aurrekontua bazuen 
ere, 180.000 eurora handitu dute. 

kalean, askotariko iritziak 
Auzotarren artean askotariko 
iritziak daude. Batzuek diote 
frontoia estalita jende gehiagok 
erabiliko lukeela eta bestelako 
erabilerak izango lituzkeela. 
Beste batzuek, ez lukete estaliko. 
"Ez nuke dirua horretan gasta-
tuko, auzoan gauza inportantea-
goak daude-eta dirua inbertitze-
ko". Frontoiaren gainean bizi 
den eta bileran egon zen batek 
argi dauka: "Aurretik udaletxean 
108 sinadura aurkeztu genituen 
teilaturik ez dugula nahi esate-
ko. Etor zaitezte etxera eta iku-

siko duzue zer-nolako inpaktu 
bisuala izango lukeen". 

Bestalde, sare sozialetan eta 
kalean, Manipulazioa eta Bolu-
ko bizilagunak estalkiaren aur-
ka mezuak agertu dira. Udalak, 
mezuon aurrean, zera adierazi 
du: "Manipulazioaz ari dira, eta 
ez dakigu nork sinatzen duen 

eta nor ordezkatzen duten. Ba-
tzarretan ikusi dugu askotariko 
iritziak daudela, eta badakigu 
bizilagun konkretu batzuek au-
zoan baino beraien interesean 
pentsatzen dutela". Herritarrekin 
"aukera desberdinak" lantzen 
jarraitzen dutela diote, eta laster 
beste bilera bat deituko dutela.

azken diseinua, belar artifiziala duen estalkiarekin. argaZKiaK: BergaraKo udaLa

boluko frontoia estaltzea, 
"erabilera aberasteko"
udal gobernuak boluko frontoia estaltzeko asmoa berretsi zuen martitzenean hango 
bizilagunekin egindako bileran, eta estaltzearen kontrako iritziak entzun ziren, 
gehienbat; horregatik, proiektuaren idazketa birmoldatzeko prozesuari ekingo zaio

aurreproiektuko bigarren diseinua; argitsuagoa eta olatu forma duena. 

alboratutako lehen proposamena, "inpaktu bisual handia" duela argudiatuta. 
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Mankomunitateak lehen aldiz 
batuko du artilea Bergaran, uz-
tailaren 5ean. Honako leku haue-
tan jasoko da: Ugarrixan –gran-
ja parean–, Muinondon –trenbi-
de ondoan–, San Juan auzoko 
eliza aurreko plazan, Olako gune 
txikian, Labegaraietako eliza 
ondoan eta Osintxun –Bergara 
aldeko sarreran–. Edozein za-
lantza argitzeko: 943 50 47 21. 

Artilea jasotzeko 
zerbitzua uztailaren 
5ean, lehen aldiz

Uztailkada-ren barruan, bihar 
Gamarrako igerilekuetara egin-
go dute irteera –izen-ematea 
itxita dago dagoeneko–; uztaila-
ren 8an surf irteera egingo dute 
Debara –izena emateko azken 
eguna da gaur– eta uztailaren 
22an Arcachon-era (Frantzia) 
joango dira –izena eman behar 
da uztailaren 12a baino lehen–. 
Izena emateko: 605 71 24 69.

Xabalote gaztelekuak 
hiru ekintza prestatu 
ditu uztailerako

Joxe Migel Gaztelu euskal pre-
soaren askatasuna lortzeko lanean 
diharduen Gaztelu Gure Artera 
ekimenak "argazki masiboa" egin-
go du domekan San Martzialen 
egingo den erromerian –ikus 25. 
orria–, 13:00etan. Bihar, uztailak 
1, kartelada egingo dute San Mar-
tin plazan (19:30) eta ondoren 
mosaikoa osatuko dute. Gazteluk 
20 urte daramatza espetxean.   

Gaztelu presoaren 
aldeko argazkia etzi, 
San Martzialen 

Irailaren 18an emango zaio ha-
siera Agorrosin Kirol Guneko 
2017-2018 denboraldiari. Azken 
urteetan, mila herritarretik gora 
erakarri ditu kirol eskaintzak 
eta aurten ere hainbat berrita-
sun izango dira; tartean, aste-
lehenetik egubakoitzerako or-
dutegia zabalagoa izango dela, 
06:30etik 21:25era. Martitzenetan 
eta eguenetan, 06:45ean, multi-

training deritzon jarduera egi-
teko aukera egongo da, eta as-
telehenetan eta eguaztenetan 
helduendako indar entrenamen-
dua egiteko aukera egongo da, 
09:30etik aurrera. Gainera, jaio-
berriendako uretako jarduerak 
izango dira eguaztenetan, 
10:30ean –orain arte, asteburue-
tan soilik ematen zuten–. Era 
berean, helduendako igeriketa 
eskainiko dute egubakoitz goi-
zetan, 09:30ean. Kirol aholkula-
ritza zerbitzua eskaintzen ja-
rraituko dute, astero 31 orduz. 

Agorrosingo hurrengo 
ikasturteko eskaintza 
nobedadeekin dator

Jokin bereziartua bErgara
Ekaineko osoko bilkuran, Iraba-
zik aurkeztutako bi moziok piz-
tu zuen eztabaida handien. Edu-
kietan baino gehiago, prozeduran 
zentratu ziren. Saharako erre-
fuxiatuen eremuetara larrialdi-
rako laguntza bidaltzearen alde-
koa zen mozio bat, eta diru-sa-
rrerak bermatzeko errentaren 
erreformaren aurkakoa bestea. 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Politiketako kontsei-
lari Beatriz Artolazabalek he-
dabideetan egindako adierazpe-
nak salatu zituen Irabazik; be-
reziki, 650 euroko diru sarrera 
bizitza duina bermatzeko adi-
nako kopurua dala esan zuene-
ko interbentzioa, hain justu. 
Mozioak onartu egin ziren EH 
Bilduren eta Irabaziren aldeko 
botoekin, baina EAJ eta PSE-EE 
abstenitu egin ziren.

Prozedurarekin bueltaka
Eztabaida bizia izan zen Gober-
nuaren eta oposizioaren artean; 
gobernuak gainerako taldeekin 
aldez aurretiko lanketa bat egi-
teko eskatu zion Irabaziri eta 
hori egin ezean aurrerantzean 
ere aurkezten dituzten mozioe-
tan abstenitu egingo direla adie-
razi zuten. Irabaziko bozeramai-
le Aiert Lizarraldek, aldiz, mo-
zioa erregistratzeko prozedura 

legala izan zela nabarmendu eta 
gobernuari leporatu zion, bes-
teak beste, behin eta berriz oz-
topoak jartzen dizkietela. EH 
Bilduren arabera, gobernuaren 
estrategia izan zen prozeduran 
zentratzea, mozioetan eskatzen 
zenaren inguruan jarrera bat 
hartzea ekiditeko. Oposizioko 
talde nagusiaren ustez, "tristea" 
da prozedura salatzea bakarrik 
mozioko edukiaren inguruan 
eztabaidatzen sartu barik. 

Harrotasun egunarena, aho batez 
Hala ere, izan zen aho batez 
onartu zen mozio bat. Ekainaren 
28aren harira –bailarako mai-
lako manifestazioa egin zen 
eguaztenean Bergaran; ikus 6. 
orria–, EH Bilduk LGTBI+ ko-
lektiboaren eskubideen alde 
aurkeztutakoa, hain zuzen. 

Mozioan jasotzen da, besteak 
beste, Udalak pertsona guztiek 
nork bere orientazio sexuala 
eta genero-identitatea aske au-
keratzeko eskubidea dutela, eta 
edonolako indarkeriazko ekin-
tza esplizitu edo inplizitu zein 
jarrera homofoboak edota dis-
kriminatzaileak gaitzetsi eta 
kondenatzen dituela. EH Bildu 

poztu egin zen talde guztiek bat 
egin zutelako, baina, bereziki, 
mozioak ibilbidea egingo due-
lako aurrerantzean. Izan ere, 
mahai bat osatzeko konpromi-
soa hartu zen. Gobernuak EH 
Bilduren mozioa aurkezteko 
modua txalotu zuen, aldez au-
rretik eurekin gaia lantzeko 
borondatea izan zutelako. Gai-
nera, bilkuran izan ziren LGTBI+ 
kolektiboko Mireia Gallastegi 
eta Aritz Oteiza; mozioa aho 
batez onartu izana eta aurre-
rantzean gaia lantzen joateko 
mahai bat osatzeko konpromi-
soa eskertzeaz gain, udaletxe 
aurreko zebrabidea ostadarra-
ren kolorez margotzeko ezinta-
sunaren inguruko azalpenak 
eskatu zituzten, besteak beste. 

kaleko adierazpenak hizpide 
Galdera eta eskaeren tartean, 
Pentekosteetan txosnaguneko 
zenbait kartel eta pankarta ken-
du izana salatu zuen EH Bilduk. 
"Udalak bat egiten duen alda-
rrikapenak dira; eraso sexisten 
aurrean nola jokatu azaltzen 
zuen pankarta bat, kontsumo 
ereduen inguruko beste bat... 
Jai batzordean adostu zen mezu 
iraingarririk zuen pankartaren 
bat balego, Xaxauk berak ken-
duko zuela", esan zuen EH Bil-
duko Leire Iruinek. EAJko 
Maite Agirrek erantzun zion, 
besteak beste, ez zela agindu 
berezirik eman horiek kentze-
ko: "Ez zen agindurik eman, 
inondik inora. Baina aldez au-
rretik ez zen adostu kartelak 
jarriko zirenik". Horrez gain, 
EH Bilduk Xaxaurekin bat egin, 
eta salatu zuen jaietan txosne-
tan izandako lapurreta. 

Bukaeran, herritar batek sa-
latu zuen kalean "alde bateko 
mezua" duten kartelak bakarrik 
kentzen dituela Gobernuak. 

Harrotasun Eguneko mozioa aho batez onartu zen; irudian, bozketa. JoKin BereZiartua

Orientazio eta identitate 
askearen alde, aho batez
Harrotasun Egunaren bueltan EH bilduk aurkeztutako mozioari gobernuak ekarpenak 
egin, eta aho batez onartu zuen udalbatzak; irabaziren beste bi mozioetan, edukietan 
baino gehiago, prozeduran zentratu zen eztabaida gobernuaren eta oposizioaren artean

Bergarako LgtBi+ kolektiboak 
ortzadarraren koloreko ikurra 
udaletxe aurreko zebra-bidean 
margotzeko eskatu zion udalari, 
baina gobernuak ez du ongi 
ikusten kolektibo konkretu baten 
ikurra udalarekin lotzea; bilkuran 
eztabaidarako beste gai bat izan 
zen. Hala, agorrosin kanpoko 
zebra-bidea margotzea erabaki 
zen; ekainaren 25ean margotu 
zuten hainbat herritarrek. Herritar talde batek margotu zuen zebra-bidea ekainaren 25ean. rauL LoZano

Harrotasunaren zebra-bidea egin dute agorrosinen

Xabier urzelai bErgara
"Inoiz ez da berandu kirola egi-
ten hasteko"; hori esanez amai-
tu zuen Iñaki Ugarteburu Kirol 
teknikariak eguazteneko pren-
tsaurrekoa. Aspaldiko esaldia 
da hori, baina orain datuak es-
kuan dituztela esan dezakete 
hori, Kirol Enbajadoreak pro-
gramak emandako emaitzek 

horixe erakutsi dute-eta, inoiz 
ez dela berandu kirola egiten 
hasteko.

Adin nagusiko Bergarako zor-
tzi boluntariok BPXport enpre-
sak programatutako hiru hila-
beteko entrenamendu-plana bete 
dute: "Hobera egingo zutela bai, 
baina ez genuen izugarrizko 
hobekuntzarik espero, lehen ere 

kirola egiten zutelako. Baina, 
martxoan egindako testak erre-
pikatu ditugunean, harrituta 
geratu gara, emaitzak oso dei-
garriak izan dira". Programan 
parte hartu duten zortzi lagunek 
hiru hilabetez astean hiru saio 
burutu dituzte: "Eta ekaineko 
testetan guztiek hobetu dituzte 
datuak, osasun egoera hobetuz". 

Programa egin duten herritarrak, udal ordezkariekin eta BPXporteko ordezkariekin batera.  i.gaLLego

"Inoiz ez da berandu 
kirola egiten hasteko"
bergarako udaleko kirol zerbitzuak eta bPxport enpresak abian jarritako 'kirol 
Enbajadoreak' programak emandako fruituak aurkeztu dituzte aste barruan. bertan 
parte hartu duten herritarrek hiru hilabetetan nabarmen hobetu dute egoera fisikoa

rebelion eta 
Osintxu, gaur
ipintzan jokatzen dabiltzan udako 
futbol torneoa aurrera doa, 
emakumezkoen, gizonezkoen eta 
beteranoen kategoriekin. gaur, 
egubakoitza, 20:00etan, rebelionek 
eta osintxuk jokatuko dute elkarren 
kontra. erretratuan, elgetako eta 
ezdakigu taldeko ordezkariak 
agertzen dira; elgetarrek lortu zuten 
finalerdietarako sailkatzea, 
penaltien txandan. 

M.txintxurreta

BKe

denboraldi historikoa ospatzera
Bergara Kirol elkarteko senior mailako jokalariak errioxan izan ziren 
zapatuan. goizean Briñasen hamarretakoa egin zuten, eta, pilotan aritu 
ostean, Logroñon izan ziren, upategi baten bazkaltzen. egun bikaina 
pasatuta, amaitutzat eman zuten "denboraldi historiko" hau ohorezko 
Erregional eta Preferente mailetara igoera lortu ondoren.

Junkal zubizarreta, entrenatzailea. 

Junkal Zubizarreta
"indar entrenamendua landu 
dugu zortzi boluntario hauekin. 
adinean aurrera egiten dugun 
neurrian, indarra galtzen joaten 
gara, eta horrek dependentzia 
dakar; indarra berreskuratzea 
izan da helburua".

Pello garitano, herritarra.

Pello Garitano
"78 urterekin, lehen baino 
hobeto sentitzen naiz, 
emazteak esaten dit gaztetu 
egin naizela; erraz esaten da 
hori! Jendeari gomendatuko 
nioke kirola egiten hastea, 
egunerokoan igartzen da".

nati Ugarte, herritarra.

nati ugarte
"Zintan ibili gara, bizikleta 
estatikoan... eta, horrekin 
batera, pisuarekin indarra 
landu dugu. Lehen ere 
mendian edo igeri asko 
ibilitakoak gara, baina orain, 
hobekuntza handia igarri dut".

iñaki Ugarte, herritarra.

Iñaki ugarte
"Lehenengo, esfortzu-proba 
egin genuen, eta hori 
garrantzitsua da jakiteko 
norbera zelan dagoen. eta 
ondoren egin dugun lana oso 
aberasgarria izan da, ez dago 
ondo sentitzea modukorik".

Programaren gaineko iritzia:
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ELGETAKO, 
ESKORIATZAKO ETA 
ARAMAIOKO JAIAK
GOIENA TELEBISTA, JAIAK SAIO BEREZIA
UZTAILAREN 5EAN, EGUAZTENEAN, 21:00ETAN

ZU HEmEN ZAUdE

Maite Txintxurreta bErgara
Bergarako gaztetxeak 17 urte 
bete ditu, eta, geroztik, autoges-
tioan oinarritutako hainbat eta 
hainbat ekintza eta proiektu 
jaio dira kartzela zaharreko hor-
men artean. Bada, ekainean 
gaztetxearen urteurrena ospatzen 
aritu dira. 

Urtero legez, joan den zapatu-
ko Gaztetxe Eguna izan da os-
pakizun ekintza zentrala, giro 
bikainean joan zena. Ohiko pa-
ti-poteoa eginda hasi zuten egu-
na, eta ondoren 40 bat lagun batu 
ziren bazkarian. Arratsaldean, 
Traka-Traka elektrotxarangak 
girotu zituen kaleak, eta buka-
tzeko, gauean kontzertuak izan 
ziren kartzela zaharrean, Eus-
katalitesen eta Asearen eskutik.

Gaztetxe Egunaz gain, baina, 
makina bat hitzaldi, kontzertu, 
txapelketa eta bestelako hitzor-
du izan da azken asteetan. 

Dena den, urteurreneko azken 
hitzordu bat geratzen da orain-
dik, gaur bertan, egubakoitza, 
izango dena. Bergarako Gazte 

Mugimenduak eta Martxanterak 
taldeak antolatuta, Botere ha-
rremanak gazte mugimenduetan 
tailerra izango da kartzela zaha-
rrean bertan, 19:00etan.

egitarau zabala, erantzun ona 
Urteurrenaren egitarauaren az-
ken txanpa honetan, orain arte-
ko balorazioaz galdetuta, balo-
razio "oso positiboa" egiten du-
tela dio Gazte Asanbladako kide 
Idoia Larrañagak: "Kartzela 
zaharra osatzen dugun kolekti-
bo ezberdinen artean sortutako 
egitarau oparoa antolatu dugu 
17. urteurren honetarako, eta 
herritarrak erantzun ona ematen 
dabiltza. Gainera, anitza izan da 
orain arteko parte hartzea eta 
horrek asko poztu gaitu".

Noski, eskaintza zabal hori la-
naren fruitu da. Bada, lan hori 
"ilusioz" egin dute, eta egitaraua 
zein gaztetxea bera "herritar 
orori zabaltzeko asmoz".

kolektibo ezberdinen topaleku
Urteurrenaren bueltan ez ezik, 
baina, urte osoan zehar bizirik 
dagoen gunea da kartzela zaha-
rra, eta berau "osasuntsu" da-
goela azpimarratu nahi izan du 
Asanbladak. Izan ere, Gazte 
Asanbladaz gain, hainbat kolek-
tibo desberdin batzen dira kar-
tzela zaharrean. Hor daude, 
esaterako: Martxanterak, Ber-
garako Gazte Mugimendua, Ko-
pla Barik bertso eskola, Haur 
eta Guraso Asanblada... "Mo-
mentu honetan, kolektibo ezber-
din eta anitzek osatzen dugu 
kartzela zaharra, eta urteurrena 
horren adierazle bat bakarrik 
da. Urte osoan zehar ekintza 
anitzak antolatzen dira eta he-
rriari alternatibak eskaintzeko 
lanean bide onetik goazela esan-
go nuke", dio Larrañagak.

gaztetxe Eguneko pati-poteoan ateratako talde argazkia. aitZiBer aranBuruZaBaLa

Osasuntsu doa adinean 
aurrera kartzela zaharra
gaur arratsaldeko 'botere harremanak gazte mugimenduetan' tailerrarekin (19:00) 
emango diote bukaera gaztetxearen 17. urteurrenaren aitzakian antolatutako 
egitarauari. antolatutako ekimenek izandako erantzunaz balorazio positiboa egin dute

"kOlekTIbO anITZek 
OsaTZen duGu 
karTZela ZaHarra; 
urTeurrena HOrren 
adIeraZle IZan da"

Letter, eskutitz baten bidaia antzezlana izango da eguaztenean. MALAS cOMPAñIAS

udako egunak kulturarekin 
freskatzeko egitaraua
uztailean eta abuztuan zehar aire libreko askotariko 
ikuskizun eta emanaldiak izango dira bergaran

M.T. bErgara
Aurten ere Udalak kultura es-
kaintza berezia prestatu du uz-
tailerako eta abuzturako. Bate-
tik, beti bezala, Berumuga zikloa 
izango da (informazio gehiago 
40. orrialdean), baina, horrez 
gain, aire libreko ikuskizunak, 
antzezlanak eta musika emanal-
diak izango dira.

Lehen ikuskizuna Malas Com-
pañias antzerki taldearen Letter, 
eskutitz baten bidaia izango da, 
datorren eguaztenean, uztailak 
5, San Martin plazan. 19:00etan 
izango da, egitarauko gainontze-
ko hitzorduak bezala. Euria bada, 
Seminarioko karpara lekualda-
tuko dituzte hitzorduak.

Hilaren 5ean, Hodei magoak 
magia ikuskizuna eskainiko du 
Espoloian. Uztailaren 19an, be-
rriz, Trapu Zaharra konpainiak 
Etsita! antzezlana egingo du 
plazan. Eta uztailekoak buka-
tzeko, 20an Indiako Rangsagar 

Performing Arts taldearekin 
herrialde horretako folklorea 
ezagutzeko aukera izango da. 

Abuztuan, Potxin eta Patxin 
pailazoak, Joseba B. Lenoiren 
kontzertua, Arantza eta Pantxo-
ren musika eta dantza emanal-
dia, Bidaibizitzen zirku ikuski-
zuna eta Brazztet MV Brass Band 
taldearen kontzertua izango dira. 

zinema aire librean 
Aire libreko zinema emanaldiak 
ere itzuliko dira herrira. Espo-
loian izango dira proiekzioak.

Lehen bi emanaldiak uztaila-
ren 12an izango dira. 19:00etan, 
Tom Txiki, eta 22:00etan, berriz, 
Comancheria. Uztailaren 26an, 
berriz, 7 ipotxak eta The great 
wall emango dituzte.

Abuztuan ere eguaztenero ema-
naldi bana izango da (hilaren 
15ean izan ezik, Andra Mari 
eguna). Abuztukoak, baina, San 
Martin plazan izango dira. 

Luis Laskurain margolari ber-
gararraren lan bat da zozketako 
irabazleak jasoko duen saria. 
669 eta 1.489 zenbakiak dira, 
hurrenez hurren, bigarren eta 
hirugarren ordezkoak. Berga-
rako Musika Eskolaren proiek-
tu berria, Alizia musikala, au-
rrera atera ahal izateko laguntza 
lortzeko asmotan jarri zuten 
martxan zozketa hori.

Alizia musikala aurtengo aza-
roan estreinatzeko asmoa dute,  
eta obra horrek Alizia herrialde 
miresgarrian ipuin ezaguna izan-
go du oinarri. 

Honako hau ez da Bergarako 
Musika Eskolaren lehen musi-
kala, aurrez ere hainbat lan 
taularatu ditu eta. Esaterako, 
Peter Pan, Olentzero&Co, Oliver... 
Gainera, Bilboko Euskalduna 
jauregian eta beste areto garran-
tzitsu batzuetan ere izan dira 
Musika Eskolakoak euren ema-
naldi horiekin.

1.269 da 'Alizia'-ren 
zozketako zenbaki 
sariduna



goiEna aldizkaria  2017-06-30  EgubakoitzaEgubakoitza  2017-06-30  goiEna aldizkaria30    anTzuola

Florentino lamariano, zisne bikoteari jaten ematen. Maider arregi

zisne bikote berria antiguako 
errotako errekan, gustura
Martxoaz geroztik, galiziatik ekarritako zisne bikotea 
errota ondoko errekan bizi da antzara eta ahate artean

Maider arregi antzuoLa
Bi zisne eder dira Antzuolako 
Antiguako errotako bizilagun 
berriak martxoaz geroztik. Asko 
kosta ostean, azkenean, Galizia-
tik ekarri du Goizper enpresak 
zisne bikotea. "Lehen zeudenak 
hil egin ziren, Goizperrek eduki 
zuen aberia baten isuriak era-
ginda. Kostata, baina, Galiziako 
haztegi batetik ekarri berri ditu 
Goizperrek. Izan ere, ez da ho-
rren erraza zisne bikotea bilatzea 
hemen inguruan", argitu du 
zisne bikotea zaintzeko ardura 
daukan Florentino Lamarianok. 
Baina, zaintza bereziren bat 
behar al dute? "Nik ez diet apar-
teko zaintza berezirik eskaintzen. 
Udalak ordaintzen duen arto-a-
lea ematen diet jateko egunero; 
izan ere, jaten emateko ardura 
neuk daukat. Hala ere, gazte-
txoen artean ikusmina piztu 
dute eta ogia botatzen diete tar-
teka. Argazkiak ateratzera ere 

sarri etortzen dira", argitu du 
Florentino Lamarianok. 

Jendearekin ohituta dauden 
zisneak direla dio. Oso lasaiak 
direla eta gustura hartu dituz-
tela Antzuolako Antigua auzoko 
errekako urak. 

betiko elkarren alboan 
Jakinekoa da zisneen arteko 
maitasun harremana oso berezia 
izateaz gain, behin batzen dire-
nean betiko izaten dela. Izan 
ere, zisneak bikotean bizi dira. 
Ugalketa prozesua ere ez da ho-
rren erraza izaten. Gainera, gaur 
egun, zisne haztegiek emea an-
tzutu egiten dute, haztegietatik 
kanpo erreproduzitu ez dadin. 
"Gaur egun, baina, haztegiei ez 
zaie komeni emeak arrautzak 
errutea. Horregatik, emea an-
tzutu egiten dute, eurek negozioa 
mantendu dezaten. Horregatik, 
Antzuolako zisne emeak ez ditu 
arrautzak errungo".

Maider arregi antzuoLa
Herriko festa nagusien atarian, 
motorrak berotu dituzte antzuo-
larrek. Izan ere, aurten, San 
Juan bezpera eta Kalebarrengo 
jaiak batera ospatu dituzte he-
rritarrek. 

Herriko gaztetxoen danborra-
dak eman zien jaiei hasiera. 
Orain dela sei urte inguru be-
rreskuratu zuten Kalebarrengo 
jaietan danborrada egiteko ohi-
tura, eta errotu egin den ezin-
besteko ekintza bilakatu da. 
Hala, 2 eta 12 urte bitarteko 70 
haur eta gazteek gogoz astindu 
zituzten danborrak kale nagusia 
zeharkatuz.

Herriko plazara helduta, San 
Juan bezperako ekitaldiek har-
tu zuten lekukoa. Zuhaitza jarri 
zuten eta haren inguruan egin 
zuten Oñarin dantza taldekoek 
soka dantza. Ondoren, dantza-
riak, txistulariak eta plazan 
batutako guztiak elkarrekin joan 
ziren, herri afariaren aurretik, 
dantza poteora.

Bestelako ekitaldien gainean  
balorazio oso positiboa egiten 
dutela azaldu du Kalebarrengo 
jai batzordeko kide Mikel Matak: 
"Ekitaldiak oso ondo irten dira. 
Eguraldiak lagundu egin du eta 
zapatuko ekitaldiak ere oso ondo 
irten dira: marrazki lehiaketa, 
mus txapelketa, arbola txikiaren 
bila jolasa... ondo irten ziren. 
Sagar dantza egiteko, berriz, 
jende askok eman zuen izena 
eta pixka bat luzatu egin zen. 
Irabazlea Irati Lizarralde eta 
Ainhoa Etxezarreta bikotea izan 
zen. Domekan, pailazoen ema-
naldiarekin umeek oso ondo 
pasatu zuten. Balorazio oso po-
sitiboa egiten dugu, beraz".

zenbaki sarituak 
Lehenengo saria 443 zenbakia-
rendako –afaria bi lagunendako 
Kalebarrengo edozein taberna-
tan–; bigarrena, 1.690 –Kaleba-
rrengo produktuz betetako ota-
rrea; Mateonean egongo da–. San Juan suaren gainetik saltoka. JaBi etxaniZ

san Juan sua eta danbor 
hotsa, ohiturari eutsiz
Herriko 70 gaztetxo inguruk hartu dute parte aurtengo kalebarrengo danborradan. 
orain dela sei urte berreskuratu zuten ekimena dagoeneko errotu da herritarren 
artean. antolatzaileek, gustura, festaren gaineko balorazio oso positiboa egin dute 

oinarineko dantzariak herritarrekin arbolaren bueltan dantzan. a.a

danbor-jotzaile gaztetxoak kalebarrenean. aitZiBer aranBuruZaBaLa 

Haurrek ohe elastikoan salto eta jolasak egin zituzten iaz. goiena

San Martzial eguna borobiltzeko 
herri afaria eta trikiti doinuak
gaur, san Martzial eguna ospatuko dute antzuolako 
Lizarraga auzoan; egitarau zabala dute astebururako

M.a. antzuoLa
Lizarraga auzoko San Martzial 
jaiak ekintzaz beteta datoz aur-
ten ere. Gaurtik domekara bi-
tartean, gustu eta adin guztien-
dako festa giroa izango da na-
gusi San Martzial ermitaren 
bueltan. 

Hala, arratsaldean, 18:30ean, 
emango zaio hasiera festari, 
etxafuegoekin. Ondoren, San 
Martzial eguneko meza nagusia 
izango dute. Meza ondoren, ohi-
tura den moduan gazta eta ardoa 
banatuko dituzte. 21:00etan afa-
ria, eta, ostean, mus txapelketa 
eta trikiti doinuak izango dira.

Suzko erroberak eta izozkia 
Zapatuan, ohitura den moduan, 
herri afaria egingo dute, eta, 
ondoren, suzko erroberak eta 
izozkia izango dira protagonista. 
Aurretik, baina, 16:30ean, herri-
ko plater tiroketa egingo dute. 
Umeendako ohe elastikoa eta 
puzgarria jarriko dira egun osoan.

Domekan, herriko txirrindu-
lariek San Martzialera igoera 
egingo dute, 11:30ean. Meza egin-
go dute eguerdian, eta, ondoren, 
burruntzi-bazkaria izango da. 
Bazkalostean, eta bukaera arte, 
erromeria izango da, Imuntzo 
eta Belokirekin.

Emakume izate hutsaz

Peru. Herrialde alaia, edonora begiratzen duzula ere, ederra 
zein kaotikoa. Badira atsegin ez dituzun faktore ugari, 
ikusitakoak eta entzundakoak, hainbat gizonen aho 
handietatik ateratakoak. 

Irten kalera. Minutu batean taxien bozina entzuteko 
aukera izango duzu; dudarik gabe, zuri zuzendua. Gurutzatu 
duzun mutil gaztearen begirada jasan edo adineko 
gizonaren aholkua entzun beharko duzu; eta noski, zorteko 
egonez gero, hogei hitz zoragarri entzuteko aukera. Hori bai 
pagotxa!

Gizonezkoek jaten zaituzte. Esanekin, begiradekin eta 
jarrerekin desagertzen zara. Saiatu kaletik tente joaten, 
edozein hitz esan orduko euren begietara begiratzen, 
erantzuten, edo, besterik gabe, popatik hartzera bidaltzen. 

Etenik gabeko prozesua. Emakume izate hutsaz, 
horrelakoak bizi behar izaten ditugu. Baina jarraitu, 
jarraitu etenik gabe borrokatzen eta geurea dena babesten. 
Ez gaitzatela isilarazi! 

nirE ustEz

aMaia raMirez de Okariz aMaiaraMi@HotMaiL.coM 

Antzuolako produktuen II. pin-
txo-potea egingo da egunenean, 
uztailak 6. Herriko hamar ta-
bernatan banatuko dituzte, 
19:00etatik aurrera. Helburua 
baserritarren eta kontsumitzai-
leen arteko zubiak eraikitzea 
dela diote antolatzaileek, neka-
zaritza iraunkorra sustatzeko, 
baita herriko ekonomia zirku-
larra bultzatzeko ere.

Herriko produktuekin 
egindako 
pintxo-potea

Eltzikorta-k 20 urte bete ditu 
espetxean, eta, Ez dot moztuko 
bizarra taldeak antolatuta, el-
karretaratzea egingo dute gaur 
Zurrategin, 19:00etan. Bihar, 
zapatua, 12:30ean, ekitaldia Zu-
rrategin: senideei omenaldia, 
bertsolariak, espetxe kideen 
testigantzak... 14:00etan bideo 
emanaldia Olaranen eta ondoren 
bazkaria patioan. 

'Eltzikorta'-k 20 urte: 
elkarretaratzea eta 
ekitaldia Zurrategin

Maider arregi antzuoLa
Indarrean sartu den Etxebizitza 
Legeak ekarri dituen aldaketen 
berri ematen dihardu Suradesa-
ko teknikari Miren Argik. An-
tzuolako herritarrekin batu be-
rri da, aurrerantzean 50 urtetik 
gorako eraikinen ikuskaritza 
egin beharrekoa dela azaltzeko.
nola hartu dute albistea baserrita-
rrek eta ikuskaritza egin behar 
duten herritarrek? 
Ulergarria den moduan, albistea 
ez dute ongi hartu. Eraikinen 
Ikuskaritza Teknikoa (EIT) egi-
tea gastua da. Ikuskapenaren 
ondoren, eraikinean konpondu 
beharreko akats edo kalte larriak 
azaltzen badira, ezarritako epean 
konpondu beharko dira. Kasu 
batzuetan, obra horiei aurre 
egitea ez da samurra izango.
kostua nork bere gain hartu behar-
ko du? 
Jabeek arkitekto edo arkitekto 
teknikoa kontratatu beharko 
dute agiria egiteko, kostu hori 
bere gain hartuz. EITren kos-
tuaren tarifa ez dago finkaturik 
eta aurrekontu ezberdinak aur-
kitu daitezke. Suradesatik, au-
rrekontu bat baino gehiago es-
katzea gomendatzen dugu. Mo-
mentu honetan ez dago zuzene-
ko diru laguntzarik kostu horri 
aurre egiteko, baina, EITren 
ondorioz, obraren bat egin behar 
bada eta diru laguntzaren bat 
eskatzen bada, EITren kostua 
gastuen artean sartu daiteke.
nola eta zeini eragingo die? 
Etxebizitza Legea indarrean 
sartu zenetik, 50 urte baino gehia-
go dituzten bizitegi-eraikin oro-
ren jabeak eta zaharberritzeko 
administrazioaren diru laguntza 
jaso nahi dutenak, eraikinaren 
antzinatasuna edozein delarik, 
behartuta daude egitera. Beraz, 
desagertu egin da baldin eta 
erabilera publikoko gune edo 
bide batera ematen duen fatxa-
darik ez badute jasotzen zen 
salbuespena. Salbuespenen ar-
tean, erabilera nagusia bizite-

gitarakoa ez duten eraikinak 
eta 50 urte baino gehiago izanik, 
erabat eraberritu direnak, erre-
forma integral bat jasan dutenak, 
alegia, daude. Datu horiek Eus-
ko Jaurlaritzako erregistroan 
–Euskoregiten– nola dauden 
jasota ikusi behar da. Egunera-
tu gabe edo gaizki badaude, uda-
laren bitartez egin beharko da 
aldaketa eskaera.
noiztik aurrera aplikatuko da legea? 
Legea indarrean dago eta apli-
kagarria da. Aurkezteko epemu-
ga 2017ko ekainaren 27tik au-
rrerakoa da. 50 urte izan edo 
betetzen dituzten eraikinen ja-
beek urtebeteko epea dute.
zergatik egin behar da? 
Lehenik eta behin, EIT ez da 
baserriei espresuki zuzendutako 
betebehar bat, bizitegi-eraikin 
guztiei zuzendua dago. EIT bi-
zitegi-eraikin bat zein egoeratan 
dagoen egiaztatzen duen agiria 

da: kontserbazio egoera, irisga-
rritasuna, eraginkortasun ener-
getikoa, eta abar. Estatu maila-
ko eta Euskadiko hainbat Lege 
eta dekretuk arautzen dute. 
Besteak beste, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 le-
geak edo Etxebizitzari buruzkoa 
den 3/2015 legeak. Hasiera ba-
tean, EAEko Eraikinen Ikuska-
ritza Teknikoa arautzen zuen 
241/2012 dekretuan zera jasotzen 
zen: Aplikazio-esparrua: bakan-
duta dauden familia bakarreko 
etxeak eta eraikinak arau honen 
esparrutik kanpo daude, baldin 
eta erabilera publikoko gune edo 
bide batera ematen duen fatxa-
darik ez badute. Baina artikulu 
hau aldatu egin zen 3/2015 Etxe-
bizitza Legea indarrean sartu 
zenean.
argibide bila nora jo dezakete? 
Hau guztia argitzen laguntzeko, 
biztanleak noiznahi hurbildu 
daitezke Suradesako Arrasateko 
bulegora –Nafarroa etorbidea 
17–. Debagoieneko udaletan ere 
zerbitzua eskaintzen dugu. An-
tzuolan, astelehen goizetan: 
09:30-10:30. Informazio gehiago-
rako debagoiena.eus/eu/surade-
sa webgunera jo dezakete inte-
resdunek.

Miren argi, arrasateko Suradesako bulegoan. Maider arregi

"Ikuskaritza behar dute 
50 urtetik gorako etxeek"
Miren argi suradEsako tEknikaria
3/2015 Etxebizitza Legea indarrean sartu dela eta, 50 urtetik gorako eraikinek 
Eraikinen ikuskaritza teknikoa (Eit) egin beharko dute aurrerantzean

"suradesaTIk, 
aurrekOnTu baT 
baInO GeHIaGO 
eskaTZekO 
aHOlkaTZen duGu" 
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Beheko kaleko jai batzordeak 
esker oneko mezua helarazi die 
ekaineko hirugarren aste bu-
kaeran jaien bueltan ibili ziren 
guztiei. "Eguraldia lagun, giro 
ederra izan dugu aurten auzoan 
antolatu ditugun jaietan. Esker-
tu gura ditugu tarte bat hartu 
eta auzora gerturatu ziren guz-
tiak. Jaiak aurrera ateratzeko 
aletxoa jarri duten lagun guztiek 
egindako lana ere nabarmendu 
gura dugu. Biba zuek!", adiera-
zi dute. Jai batzordeak antola-
tutako argazki lehiaketari da-
gokionez, jakinarazi dute talde 
irabazlea Kepak, Anek eta 
Amaiak osatutakoa dela. "Hiru-
rentzako izango da afaria El 
Rincon de Lola jatetxean".

Beheko kaleko jai 
batzordearen esker 
oneko mezua Artile bilketa 

Mankomunitateak zerbitzu 
berezia eskainiko du 
uztailaren 6an. Elgetaren 
kasuan, deitu egin behar da 
eskaera egiteko: 943 50 47 21.

Erretiratuak
Xalbadorpe erretiratuen 
elkarteak jakinarazi du 
uztailaren 14an egingo dutela 
80 urtetik gorakoendako 
bazkaria. Interesatuek 
eskutitza jasoko dute etxean.

Futbol txapelketa
Bergarako Udako Ipintzako 
Futbol Txapelketan diharduen 
Elgeta taldea finalerdietarako 
sailkatu da. Uztailaren 5ean 
jokatuko dute, 18:30ean, 
Agorrosinen.

oHarrak

larraitz Zeberio ELgEta
Leku berezia da Asentzion in-
guruko gehienendako eta aspal-
dian oso hondatuta zegoen he-
zegunerako bidea. Elgetako 
Udalak 2016ko aurrekontuan 
onartuta zeukan bidea konpon-
tzeko inbertsioa, eta Foru Al-
dundiaren diru laguntzarekin 
egin berri dituzte lanak.

Baserritarrak eta Tokiko Ga-
rapena Saileko arduradun Se-
bastian Arantzabalek adierazi 
du 50 bat tona harea erabili di-
tuztela. "Lehen zegoen harea 
berdinarekin estali dira zuloak 
eta halako zapaldu bat eman 
zaio bideari. Oraingoz, oinezkoak 
ibiltzeko ondo gelditzen da, bai-
na hemen kamioiak ere ibiltzen 
dira eta arazoak emango ditu 
gero ere", azaldu du. "Espazioa 
espeziendako gune babestu izen-
datu zutenean aldatu zen hemen 
lehen zegoen asfaltoa orain da-
goen harearekin. Diru laguntza 
batzuk jaso ziren eta zorua al-
datu zitzaion bideari. Oinez-
koendako ondo dago, baina hor 

dauden basoetako egurrak-eta 
ateratzen direnean zuloak egiten 
dituzte kamioiek. Aurrerantzean 
ere, noizean behin bide horretan 
konponketak egin beharra izan-
go dela, seguru". 

Asentzioko bidean egin berri 
diren lanek 3.500 euroko aurre-
kontua izan dute. Inbertsioaren 
%60 Foru Aldundiak hartu du 
bere gain eta %40, Udalak.

bestelako konponketak 
"Konpondu egin da Egoarbitza 
ingurua, Txulokua baserrirako 
bidean aldaketa batzuk egin dira 
eta Iturbe-Etxeberrirako bidea 
asfaltatu egin da. Hurrengo ur-
tera begira Azulako bidean kon-
ponketak egitea aurreikusten 
dugu, baita Mendrakorta base-
rrirako bidean ere", esan du 
Sebastian Arantzabalek.

asentzioko bidea, zuloak kendu ostean. L.Z.

konpondu egin dute 
asentzioko bidea 
gipuzkoako foru aldundiaren laguntzarekin egin ditu lanak Elgetako udalak. 
Erabiltzaileei gogorarazi diete hezegunea babestutako gunea dela eta ezin dela 
bertan autorik aparkatu. araua betearazteko neurriak hartuko dituzte

asentzioko hezegunearekin lotuta, elgetako udal arduradunek 
badute kezka bat. gune babestua da eta ezin da bertan ibilgailurik 
aparkatu. askotan, ordea, jendeak ez du arau hori errespetatzen, 
eta neurriak hartzeko asmoa dutela adierazi du Sebastian 
arantzabalek. "Hasieran seinale bat badago aparkatzea 
debekatzen duena, baina seinalizazio aldetik bagabiltza aztertzen 
zerbait eraginkorragoa jartzeko. gero, zaintza dago. ertzainek egin 
beharko dituzte buelta batzuk autoak hemen ez daitezen barrura 
sartu. Hau ez da autoendako aparkalekua. nahikoa toki dago 
kanpoan, eta hori pixka bat babesteko ere ahaleginak egingo 
ditugu", jakinarazi du Baserritarrak eta tokiko garapena Saileko 
arduradunak.

asentzion ezin da aparkatu

Udalekuetako neska-mutikoak, atzo, kaxkajoari ongietorria egiten. L.Z.

63 neska-mutiko hartuko ditu 
aurten udaleku zerbitzuak
astelehenean zabaldu zituen ateak eta atzo eguerdian 
desfile zaratatsua egin zuten jaien hasiera ospatzeko

l.Z. ELgEta
Adinaren arabera, bost taldetan 
banatuta 63 erabiltzaile izango 
ditu, aurten, udaleku zerbitzuak. 
Ezinbesteko zerbitzu bilakatu 
da; izan ere, umeek eskolako 
oporrak hartu ostean, irtenbide 
egokienetako bat da lanean dau-
den gurasoendako. 

Aurten ere bost laguneko he-
zitzaile talde batek gidatuko ditu 
ekintzak. Hezitzaileak dira Kepa 
de Vega, Nerea Erdabide, Nerea 
Villa, Adrian Gorostiza eta Etor 
Garate. 

Hezitzaileek aurreko astean 
egin zuten batzarra gurasoekin, 

eta bertan, lau asteko egitaraua-
ren berri eman zuten. Lehenen-
go astea Ferixa Nagusiko jaiak 
prestatzen eman dute.

askotariko ekintzak 
Eskulanak, mendi irteerak, sor-
menarekin lotutako ekintzak... 
askotariko gaitasunak landuko 
dituzte udalekuetan. Eguraldia 
lagun, ur jokoak eta ur putzuak 
ere izango dituzte. Ur putzuak, 
esaterako, uztailaren 5erako eta 
6rako daude iragarrita. Elgeta-
tik kanporako irteera, berriz, 
Antzuolako ur-jolas parkera 
egingo dute, uztailaren 14an. 

larraitz Zeberio ELgEta
Hemen dira Ferixa Nagusiko 
jaiak, eta, Mozorro Egunaren 
ostean, Umeen eta Erretiratuen 
Eguna da gaur. Neska-mutikoen-
dako jolas parkea eta erretiratuen 
bazkaria dira gaurko ekitaldi 
nagusietako bi. Iluntzean, berriz, 
sokamuturra eta En Tol Sar-
miento taldearen kontzertua 

nabarmentzen dira. Aurretik 
eta ondotik, DJ Bull musika-jar-
tzaileak girotuko ditu jaiak.

Udalak, aurten, 11.257,60 euro 
bideratuko ditu jaietako musika, 
txaranga eta bestelako ikuski-
zunetara. En Tol Sarmiento eta 
DJ Bull-ekin batera, Trikizio, 
Kupela, Jainaga eta Narbaiza, 
Amaia DJ, txaranga... izango 

dira Elgetako Ferixa Nagusiko 
jaietan. Aurreko urteetan Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Kul-
tura, Turismo, Gazteria eta Ki-
rolak Departamentuaren diru 
laguntza jaso izan du Udalak 
jaietako kontzertuetarako. "Aur-
ten ez dugu jasoko, Diputazioak 
kendu egin baitu diru laguntza 
hori. Iaz ere jasotzea aurreikus-

ten zen, baina ez zen etorri", 
azaldu du Iraitz Lazkano alka-
teak. 2015ean laguntza hori 2.965 
euro izan zen, eta iazko jaietako 
egitarauan 3.600 euro jasoko 
zirela aurreikusten zen.

etorri berriak protagonista  
Biharko Herri Egunari dagokio-
nez, aurrekoen egitura antzera-
koa izango du aurten ere. Esna 
deiarekin eta kuadrillen hamai-
ketakoarekin emango diote ha-
siera elgetarrek. Ondoren, ha-
rrera ekitaldia egingo diete 
azken 12 hilabeteotan jaiotako 
neska-mutikoei, udaletxean, eta 
19 jaioberri daude ekitaldi ho-
rretara gonbidatuta. Jaietako 
zapi bana jasoko dute.

Alkatea buru, soka dantza ere 
egingo du, aurten, udalbatzak. 
Ekitaldi horretan, eta udal Pro-
tokoloak jasotzen duen moduan, 
dantzara gonbidatuko dituzte 
herrian erroldatu berriak diren  
lagun guztiak. Kasu honetan, 29 
lagunek jaso dute gonbidapena.

karaokea eta kuadrillen jokoak 
Biharko bazkalosteko kuadrillen 
arteko jokoak eta domeka arra-
tsaldeko karaoke lehiaketa be-
rriak dira jaietan, eta, gainera, 
izen-ematea eskatzen dute. 

Karaoke lehiaketarako egin-
dako deialdiak harrera oso ona 
izan du, eta neska-mutiko uga-
rik eman dute izena. "Batzuek, 
gainera, kantu bat baino gehia-
go abestu gura dute eta zenbait 
kantu asko errepikatzen dira", 

aurreratu du Iraitz Lazkano 
alkateak. "Parte-hartzaileekin 
hitz egingo dugu hau guztia apur 
bat antolatzeko. Amaia Txintxu-
rretaren laguntza ere izango 
dugu", esan du alkateak. Izen-e-
mateak zabalik jarraitzen du 
eta interesatuek udaletxean ja-
soko dituzte argibide gehiago.

Bestelakoa da kontua kuadri-
llen arteko jokoetarako. Jai ba-
tzordeak parte hartzera anima-
tu ditu herritarrak.

gaueko autobus zerbitzua 
Gaur, barikua, gaueko autobus 
zerbitzu berezia izango da Ber-
garara eta Antzuolara. Jaiek 
irauten duten bitartean, berriz, 
oinezkoendako izango da erdi-
gunea eta Torrealdeatik bidera-
tuko da zirkulazioa. Horrelakoe-
tan gertatzen den moduan, au-
tobus geltokia Berraondokoan 
egongo da, eta ezingo da Salba-
dor osteko kalean aparkatu.

boluntario taldea lanerako 
Iraitz Lazkano alkateak jakina-
razi du, bestalde, jaiekin lotu-
tako hainbat zeregin egiteko 
boluntario taldea osatu dutela 
aurten. "Iazko feria egunean 
hainbat lagunek sei orduko txan-
dak egin zituzten zirkulazioa 
bideratzeko. Larregikoa da, eta 
boluntario talde bat osatzea pen-
tsatu dugu". Pozik dago alkatea; 
izan ere, 25 lagunek eman dute 
izena. Interesatu gehiago baldin 
badaude, udaletxean eman behar 
dute izena. 

Udalbatzako kideak iazko soka dantza egiten herrian erroldatu berriak ziren hainbat lagunekin. iManoL Soriano

etorri berriei keinu 
bereziak bihar elgetan
19 jaioberrirendako zapiak gertatu ditu jai batzordeak eguerdian udaletxean egingo 
duten ekitaldirako. Horrekin batera, herrian erroldatu berriak diren 29 lagun dauden 
soka dantzan parte hartzera deituak

l.Z. ELgEta
Martitzenean egin zuen Elgeta-
ko udalbatzak ekaineko osoko 
bilkura. Hartutako erabakien 
artean nabarmentzen da 42.813 
euroko kreditu gehikuntza; izan 
ere, Udalak 68.998 euroko sobe-
rakinarekin itxi zuen 2016a. 
Banatzeko gelditzen zen diru 
kopurua zertara bideratu onar-
tu zuten udal agintariek. 

Iraitz Lazkano alkateak azaldu 
zuen 10.000 euro hilerriko horma 
konpontzeko izango direla; 6.000 
euro kultura-turismo teknika-
riaren soldatarako; 1.920 euro 

kultura-turismo teknikariaren 
gizarte-segurantzarako; 6.000 
euro Espaloiko argindarrerako; 
4.000 euro Espaloiko mantentze-
rako; 6.300 euro baserritarren 
batzordeko inbertsioetarako; 
2.303 euro irisgarritasun lane-
tarako; 1.690 konpost-gailu be-
rriak erosteko; 1.300 euro Hirix 
plataformarako; 1.300 euro es-
kuorriak ateratzeko; 1.000 euro 
eguneko zentroko mantentze-la-
netarako; eta 1.000 euro auzolan 
deialdiak egiteko. "Kontabilita-
tetik aholkatu digute egon dai-
tezkeen ustekabeetarako uzteko 

10.000 euro, eta horrela egingo 
dugu", gaineratu zuen. Hala, 
kreditu gehikuntza honekin ba-
natuta gelditzen da iazko sobe-
rakina; izan ere, maiatzeko oso-
ko bilkuran onartu zuen udal-
batzak gainerako 16.184 euroak 
zertara bideratu. Oposizioak 
esan zuen kopuruaren erdia 
mantentze-lanetara bideratzen 
dela eta galdetu zuten ea gastu 
puntualak diren edo gaizki egin-
dako aurreikuspena. Alkateak 
erantzun zuen aurreikuspena,  
bere ustez, egoki egin zela. Esan 
zuen gastu batzuk, Espaloia kasu, 
aurreikusi gabekoak direla eta 
beste batzuk diru soberakina 
dagoelako egingo direla. 

euskararako diru laguntzak 
Ordenantza berria ere onartu 
zuen udalbatzak: Elgetatik kan-
pora ikasteko diru laguntzak 

emateko irizpideak jasotzen di-
tuen ordenantza, hain zuzen ere. 
"Gehienbat, diru laguntza jaso-
tzeko bete beharreko baldintzak 
arautzen ditu. Formalizatu egin 
dugu", esan zuen Euskara zine-
gotzi Janire Lazkanok. Hutsune 
handia zegoela adierazi zuen, 
eta, horren ondorioz, iazko ebaz-
penean zenbait arazo sortu zi-
rela. "Ezinbestekoa izango da 
Elgetan erroldatuta egotea eta 
euskara ikastaro bat bukatu 
izana gutxienez %80ko asisten-
tzia mailarekin", esan zuen. 
Udalak 600 eurotik 900 eurora 
igo du diru laguntza eta onar-
tutako eskaera guztiak hartuko 
dituzte kontuan ikasle bakoitzak 
egindako gastuarekin batera.  
Banaketa proportzionala egingo 
dute. Diru laguntza, betiere, ez 
da egindako gastuaren %80tik 
gorakoa izango. 

erabakita dago 2016ko 
soberakina zertara bideratu
aho batez hartu du erabakia udalbatzak; euskara 
ikasteko diru laguntzen ordenantza ere onartu dute

Euskaltzaleen Topaguneak lan-
postu bat bete behar du Elgetan 
Berbetan mintzapraktika proiek-
tua dinamizatzeko. Lanpostura-
ko oinarrizko eskakizunak dira 
euskara ondo menperatzea, ha-
rreman pertsonaletarako gaita-
suna izatea, taldeak antolatzeko 
eta dinamizatzeko gaitasuna 
izatea eta informatikaren oina-
rrizko ezagutza izatea. 2017rako 
hiru hilabeteko kontratua es-
kaintza da, astean hiru orduz, 
eta 2018an beste sei hilabetez 
luzatzeko aukerarekin. Curri-
culumak posta elektronikoz bi-
dali behar dira, uztailaren 20ra 
bitartean, lanpoltsa@topagunea.
eus helbidera. Gai moduan, jarri 
Elgetan Berbetan.

Dinamizatzailea 
behar du Elgetan 
Berbetan egitasmoak
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M.b./e.a. oñati
Aurten 35 urte betetzen ditu San 
Migel txapelketak, eta, Aloña 
Mendiko pilota sailaren 50. ur-
teurrena dela eta, "beste buelta 
bat" eman nahi izan diote txa-
pelketari.

Hori horrela, kadete eta gazte 
mailetako pilotari sorta ederra 
batu dute antolatzaileek. Aur-
tengo edizioan, Gipuzkoako, 
Bizkaiko, Arabako eta Nafarroa-
ko pilotariak lehiatuko dira nor 
baino nor gehiago. "Inoizko txa-
pelketarik parte-hartzaileena 
izango da. Ez da erraza izan 
pilotari kopurua mugatzea. Asko 
kanpoan utzi behar izan ditugu", 
azaldu du du pilota saileko ar-
duradun Josu Osak.

Harrobi mailako pilotariei 
aukera ematen dien txapelketan, 
Debagoienekoak ere egongo dira. 
"Etxekoei lekua egin gura izan 
diegu. Erakusleiho polita da 
eurendako. Horregatik, oñatia-
rrekin batera, bailarakoak ere 
egongo dira", adierazi du pilota 
saileko arduradunak.

Hauek dira zortzi pilotariak: 
Ander Biain, Markel Gartzia, 
Aitor Tatiegi, Ibon Perez eta 
Iñigo Perez oñatiarrak, Manex 
Balerdi antzuolarra, Ander Etxa-
niz bergararra eta Ander Murua 
arrasatearra. Ibon Perezek, Iñi-
go Perezek, Aitor Tatiegik eta 
Ander Etxanizek kadete mailan 
jokatuko dute eta Ander Biainek, 
Ander Muruak, Manex Balerdik 
eta Markel Gartziak, aldiz, gaz-
te mailan.

gaur, lehenengo partiduak 
Gaur, egubakoitza, hasiko di-
tuzte partiduak, eta zortzi jar-
dunaldi jokatuko dituzte, ligax-
ka eran. Abuztuan etena egin 
ostean, irailean ekingo diote 
berriro txapelketari. Ondorengo 

egunetan izango dira jardunal-
diak: gaur, uztailaren 7an, 8an, 
14an, 21ean, 28an, irailaren 1ean 
eta 8an. Multzo bakoitzeko bi 
bikote onenak finalerdietarako 
sailkatuko dira eta horiek irai-
laren 15ean eta 16an jokatuko 
dira. Bi kategorietako finalak 
herriko jaietan izango dira, urria-
ren 1ean –Errosario Eguna–, 
hain zuzen.

Datorren urtera begira, pilota 
sailak ez du baztertzen beste 
kategoria batzuk sartzea txapel-
ketan: "Helburua herriko eta 
inguruko pilotariei aukera ema-
tea izanik eta hauek ere adinean 
aurrera joango direnez, aukera 
hori ematea garrantzitsua dela 
uste dugu", dio Sergio Uriartek, 
pilota eskolako koordinatzaileak.

udalaren babesa 
Oñatiko Udala da txapelketa 
horren babesle nagusia. "Urtetik 
urtera pilota saila indartsuago 
dagoela ikusten dugu, eta hori 
zoriontzekoa da", azaldu du Bor-
ja Moiua, Kirol zinegotziak.

Martitzenean egin zuten txapelketaren aurkezpena, udaletxeko osoko bilkuren aretoan. MIrEIA BIKUñA

32 pilotari izango dira 
san Migel txapelketan
gaur, egubakoitza, izango dira lehenengo partiduak, eta kadete eta gazte mailetan 
lehiatuko dira, bikoteka; launakako multzotan banatutako ligaxkak jokatu ostean, 
finalerdiak irailaren 15ean eta 16an izango dira eta final handiak, urriaren 1ean

debaGOIenekO 
ZOrTZI PIlOTarI 
arIkO dIra leHIan, 
HOrIeTaTIk bOsT 
OñaTIarrak

oiHana eLortZa

Bide zaharra, berreskuratuta
garagaltza auzoan 200 metro luzeko gurpil-bide zatia berreskuratu dute 
auzotarrek; zehatz esanda, hilerriaren eta San Juan ermitaren artean dago 
aipaturikoa. auzoko bizilagunek aspalditik dihardute berreskuratze 
lanetan; azkenean, asteburuan inauguratu zuten, auzoko jaietan. "garai 
bateko esangurak eraman gintuen berreskuratzera", diote auzotarrek.  

Parnassius apolo tximeleta. foto natura

zabalik dago tximeleta 
ikastarorako izen-ematea
tximeletak identifikatzeko ahaleginean, herriko txoko 
ezberdinak bisitatuko dituzte parte hartzaileek

Iker Oñate oñati
Zerhyntia elkartearen eskutik, 
tximeleten inguruko ikastaroa 
egongo da uztailaren 1ean eta 
2an; Oñatiko Natur Eskolak 
antolatu du egitasmoa. Besteak 
beste, tximeleten biologia, eko-
logia eta identifikazioa izango 
dira jorragai. 

askotariko saioak
Parte hartzaileek saio teorikoak 
zein praktikoak izango dituzte; 
Natur Eskolan landuko dute 
teoria. Bestalde, irteerak egingo 
dituzte herriko txoko ezberdi-

netara, tartean, Murgiara, txi-
meletak identifikatzera.

Domekan, bestetik, Aizkorri 
ingurura joango dira, Apolo txi-
meletaren habitata ezagutzera. 
Aipatu beharrekoa da 2017an 
urteko tximeleta izendatu zute-
la Aizkorri inguruan bizi den 
Parnassius apolo espeziea.

Zabalik dago izen-ematea eta 
bihar –uztailaren 1ean– itxiko 
dute. Dena den, aurrez apunta-
tzeko gomendioa egin dute an-
tolatzaileek. Bada, interesa due-
nak Natur Eskolara dei eginez 
eman dezake izena.

Miren arregi oñati
Txantxia, Oñatiko moneta so-
ziala, zirkulaziotik erretiratuko 
du Udalak gaur, ekaina buka-
tzearekin batera. Horren arrazoia 
da azkenaldian erabilera jaitsi 
egin dela, eta Sozioekonomia 
Batzordeak erabaki du proiek-
tuarekin jarraitzeko baldintzak 
ez direla egokiak.

Erabaki hori hartzeko bi arra-
zoi egon direla azaldu du Unai 
Kortabarriak, Udaleko Enplegu 
teknikariak: "Alde batetik, iku-
si dugu herritarren erabilera 
jaitsi egin dela azken hilabetee-
tan, eta, beste aldetik, hitzarme-
naren luzapenerako epera hur-
bildu ahala, Udalak merkatarie-
kin batera balorazio bat egin 
du, komertzioak jarraitzeko prest 
egongo liratekeen edo ez galde-
tuz. Hala, zenbait establezimen-
duk adierazi digute eurek ere 
igarri dutela erabilera murriztu 
egin dela". Hori ikusirik, Udalak 
uste du ez direla baldintza nahi-
koa ematen proiektuarekin ja-
rraitzeko.

Trukea 
Behin txantxia zirkulazioz kan-
po dagoenean, udal bulegoetan 
trukea egiteko aukera izango 
da abenduaren 31ra arte, bai 
herritarrentzat, baita proiektuan 
parte hartu duten komertzioen-
tzat ere. Txantxi bakoitzeko euro 
bat jasoko dute trukea egitean. 
Alegia, inolako penalizaziorik 
gabe, txantxi adina euro jasoko 
dira trukean. 

Funts soziala 
Proiektu honek iraun duen bi-
tartean diru funts bat sortu da, 
funts soziala deitu diotena, eta 
diru hori herriko proiekturen 
batera bideratuko dute. "Ia 5.000 
euroko funts bat sortu da, eta 
diru hori herrian gizarte arloan 
edota proiektu solidarioak ga-
ratzen ari diren erakundeei bi-
deratzeko asmoa daukagu", 
azaldu du Unai Kortabarriak. 

Hala, uztailaren 28ra arteko epea 
ireki dute komertzio parte har-
tzaileek euren ekarpen eta pro-
posamenak egin ditzaten.

'elkarri lagunduz', 2014a ezkero
Oñatiko Udalak herriko merka-
taritza sustatzea helburu zuen 
Elkarri lagunduz izeneko pro-
grama jarri zuen martxan 2014ko 
urrian. Bada, horri jarraiki sor-
tu zuten txantxia, Oñatiko mo-
neta soziala. Egitasmoak hainbat 
helburu zituen bere baitan: he-
rritarren gastu-ihesa mugatu 
eta kontsumoa fidelizatzea, he-
rrira gerturatzen diren langileen 
gastua suspertu, tokiko saltoki 
txikien eskaera sostengatu eta 
erraztu eta tokikoa denarekiko 
konpromisoaren sentsibilizazioa 
egitea, besteak beste. Hain zuzen 
ere, testuinguru horretan sortu 
zuen txantxia izeneko moneta 
soziala Udalak eta hasierako 

urtebeteko probaldira 91 esta-
blezimendu batu ziren. 

Iaz otsailean ekimenaren ba-
lorazioa egin zen proiektura 
atxikitako merkatariekin bate-
ra, eta, hobetze aldera, txantxien 
iraungitze data 3 hilabetetik 6 
hilabetera luzatzea erabaki zen.  
Orduan erabaki zen, baita ere, 
egitasmoarekin jarraitzea 2017ko 
ekainera arte. 

Hain zuzen ere, data gertura-
tzen ari zela ikusirik, proiek-
tuaren mahai teknikoa batu zen 
joan den hilean, maiatzean, eta 
balorazio berria egin zuen. Mer-
katariengana jo zen berriro ere 
haien iritzia jasotzeko eta on-
dorioztatu zen, bereziki, denda-
riek euren artean erabiltzen 
zutela txantxia. Alegia, herrita-
rren erabilera jaitsi egin dela 
azken hilabeteetan. Hala, hasie-
ran proiektura atxiki ziren 91 
establezimenduetatik 43k azaldu 
zuten, maiatzean, proiektuarekin 
jarraitzeko asmoa. Iritzi eta datu 
horiek kontuan hartuta, Sozioe-
konomia Batzordeak azken ba-
lorazioa egin du, eta, haren 
proposamenez, Elkarri lagunduz 
proiektua gaur, egubakoitza, 
bertan behera uztea erabaki du 
tokiko gobernu batzarrak. 

Txantxia, moneta soziala. goiena

Txantxia zirkulaziotik 
kanpo geldituko da gaur
Erabilera jaitsi egin dela eta, txantxia zirkulaziotik kentzea erabaki du udalak. Proiektuak 
iraun duen bitartean sortu den funts soziala –5.000 euro– herriko gizarte arloko edo 
proiektu solidarioak garatzen ari diren erakunderen batera bideratuko da

udal buleGOeTan 
Trukea eGITekO 
aukera IZanGO da, 
abenduaren 31ra 
bITarTean liburuaren bultzatzaileak, Santa anako aurkezpenean. M.a

'50 salto eta gehiago', 50 urteko 
ibilbidea jasotzen duen liburua
txokolateixan eta txantxiku ikastolako idazkaritzan 
egongo da liburua salgai, 15 eurotan

M.a oñati
50 salto eta gehiago. Izenburu 
hori ipini diote, sorreraren 50. 
urteurrenean, Txantxiku Ikas-
tolak aurkeztu duen liburuari.  
Ikastolaren historiaz gain, ikas-
leen, irakasleen, gurasoen eta 
abarren bizipenak eta istorioak 
jasotzen dira bertan. Eguazte-
nean aurkeztu zuten liburua, 
Santa Ana aretoan egindako 
ekitaldian. Txantxiku Ikastola-
ko zuzendari Zigor Ibarzabalek 
eman zituen liburuaren gaineko 
xehetasunak, baina esan behar 
da bederatzi pertsonako lantal-
dea aritu dela lanean liburuaren 
sorreran. 

Hiru atal nagusi 
Hiru atal nagusi ditu liburuak. 
Ikastolaren sorrera, kooperatiba 
bihurtzeko prozesua eta 1989ko 
Kilometroak jaitik gaur egune-
ra artekoa.  

gurasoei omenaldia 
Aurkezpen ekitaldia baliatuta, 
urte hauetan guztietan Txan-
txiku Ikastolari babesa eta 
konfiantza eskaini dioten gu-
rasoak omendu zituzten. Txan-
txiku Ikastolako presidente 
Aitor Guridik jaso zuen gura-
so haiei  guztiei eskainitako 
plaka, zuzendari Zigor Ibarza-
balen ekutik. 

Atzo, eguena, izan zen San Pedro 
eguna, eta asteburuan, Zubilla-
ga eta Torreauzo jaietan mur-
gilduko dira. Zubillagan, esate-
rako, gaur, 19:00etan egingo dute 
txupinazoa eta Peio basurdearen 
jaitsiera. Ondoren, barbakoa, 
toka txapelketa eta umore gaua 
dituzte prestatuta. Bihar umeen-
dako jolasak izango dira nagusi 
eta domekan, Iosu Zubiaren 
kontzertuarekin bukatuko dira 
jaiak. Torreauzon, bestetik, bihar 
eguerdian hasiko dute jaia. Mus 
txapelketa egongo da, eta Txa-
txilipurdi elkartearen eskutik 
umeendako jolasak. Domekan, 
mezaren ostean, luntxa egongo 
da herriko dantzari, bertsolari 
eta trikitilariekin. 

Zubillagan eta 
Torreauzon ospatuko 
dituzte sanpedroak

Kalera Kalera ekimenak anto-
latuta, 20 urte espetxean dara-
matzaten Sabin Usandizaga eta 
Xabier Ugarte euskal preso oña-
tiarren askatasuna eskatzeko 
ekitaldia egingo da bihar, zapa-
tua. 13:00etan egingo da hori, 
Oñatiko plazan, eta txalaparta-
ri, bertsolari eta dantzariez gain, 
han izango dira preso bien kua-
drillakoak ere. Kuadrillakoek 
haiekin bizitakoak kontatuko 
dituzte eta ekitaldiaren ondoren 
egingo den luntxa ere eurek 
prestatuta egingo da. Antola-
tzaileen esanetan, ez da ekitaldian 
sorpresarik faltako. Sabin Usan-
dizaga Kordoban dago preso eta 
Topasen (Salamanca), berriz, 
Xabier Ugarte. 

Usandizagaren eta 
Ugarteren askatasuna 
aldarrikatuko dute
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iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

arozTegiak
azkaraTe arozTegia
bErgara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
telleria 19 b02-b03
tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

HondeakeTak
excaVacioneS Y conTraTaS arraSaTe Sl 
arrasatE 
Meatzerreka 30
tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iTurginTza
egia iTurginTza
arrasatE 
gipuzkoa etorbidea 39, behea
tel.: 943 77 01 85 

oYanguren iTurginTza
Eskoriatza 
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
aranburuzabala 15
tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko ManTeniMienTo Sl
arEtxabaLEta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
basabe industrialdea b-3
tel.: 943 77 19 88 
faxa: 943 79 59 97

leiHoak
argi-PlaSTik
arrasatE 
zigarrola kalea 1, 8 pab
tel.: 943 77 11 30

lorezainTza
Makai kooP. elkarTea
arEtxabaLEta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
basabe poligonoa d-2-1
tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
faxa: 943 79 78 45

debagoieneko 
greMioak

Miren arregi oñati
Uda ate-joka dago eta udarekin 
batera, baita kultura kalera ate-
ratzen duten ekimenak ere. Hain 
zuzen ere, horietako bat da, gaur 
bertan parrokiako klaustroetan 
Ganbara Abesbatzak eskainiko 
duena. Kontzertua gaueko ha-
marretan hasiko da, Udako gauak 
izenburupean, eta askotariko 
estiloetako musika entzuteko 
aukera izango da; konpositore 
garaikideen obrak, euskal mu-
sika, baita musika sakroa ere. 
Ganbara Abesbatzaren ondoren,  
Ganbara Txikik eta ahots zurien 
abesbatza Hots-ek egingo dute 
kontzertua. 40 lagunek abesten 
dute Hots-en eta gaurkoa abes-
batzaren jendaurreko lehenengo 
emanaldia izango da. 

'kalean'-en, beste bost 
Kalean egitarauaren barruan, 
zazpi kultur proposamen anto-
latu ditu Udalak. Joan den astean 
Jose de Azpiazu musika esko-
lakoen eskutik iritsi zen lehena, 

eta gaurkoa izango da bigarrena. 
Irailaren 3ra bitartean, beste 
bost egongo dira: esaterako, uz-
tailaren 5ean, eguaztena, Laza-
rragako lorategian 19:00etan, 
Maria Rivero musikaria izango 
da, Kintsukoroi proiektuarekin. 
Handik astebetera, uztailaren 

12an, San Lorentzoko ermitaren 
aurrealdean, Ainhoa Egigurenen 
eta Iñaki Migel Camioren Old 
Charm Blues proiektuaz goza-
tzeko aukera izango da. 19:00etan 
izango da hori ere. 

emakume eskeletoak 
Musika eta poesia uztartzen 
dituen eskaintza da egitarauan 
hurrengoa. Uztailaren 19an, 
eguaztena, Emakume eskeletoak 
ikusteko aukera izango baita 
Lazarragako lorategian. Eta uz-
tailari bukaera emateko, hilaren 
27an, Lou Topet musika taldeak 
kontzertua eskainiko du, 
19:00etan, Atzeko kalean. Egita-
raua ixtearen ardura aurten, 
Rojo Telon teatro konpainiaren 
eskutik etorriko da. Familien-
dako ikuskizuna eskainiko du 
Bilboko konpainiak, Erremen-
tari plazan, irailaren 3an, 
19:00etan. Bidebarrietako jaien 
antolakuntza batzordearekin 
elkarlanean antolatu da azken 
hori. 

ganbara abesbatza, kontzertuan. goiena

Ganbara abesbatzak 
kontzertua klaustroetan
'udako gauak' deritzon kontzertua egingo du gaur ganbara abesbatzak, 22:00etan 
hasita. 'kalean' egitarauaren baitako bigarren kontzertua izango da. kulturaz kalean 
gozatzeko, beste bost proposamen izango dira oñatin, irailaren 3ra bitartean

kontzertuak, film emanaldiak, 
mendi irteerak eta gehiago
Egitarau zabala antolatu dute antixena gaztetxean 
uztailerako. gaur, doinu gogorrak izango dira nagusi

M.a oñati
Bigarren aldiz ospatuko da, An-
tixena gaztetxean, musika doinu 
gogorrak biltzen dituen jaialdia.  
Gaur 21:00etan hasiko da hori, 
eta, Bartzelonatik datorren Be-
llako taldearekin batera, Nafa-
rroako Corrosive eta Oñatiko 
Kimera arituko dira. Kontzer-
tuaren ondoren, DJ Osakak 
emango dio jarraipena jaiari. 

Hurrengoa uztailaren 5ean 
izango da. Egun horretan, 
22:00etan, Antixenean, Mathieu 
Kassovitzek zuzendutako La Hai-
ne –Gorrotoa– film frantziarra 
ikusteko aukera egongo da. 
1995ean estreinatutako filmak  
gizartetik baztertutako hiru gaz-
teren bizitza kontatzen du –judu 
bat, arabiar bat eta beltz bat, 
hain zuzen ere–.

auzolanean, gaztetxea garbitu 
Uztailaren 11tik 13rako astebu-
ruan, gaztetxea garbitu eta hain-
bat egokitzapen egingo dituzte. 
Herritarrak deitu dituzte lan 
horietan parte hartzera.

Ekitaldiek ez dute etenik gaz-
tetxean eta hala, uztailaren 14an, 
Oñatiko Bitz taldeak, Alien bat 
diskoa aurkeztuko du, 19:30ean. 
Bitz taldekoek punk-rock eta 

melodia kantu berriak bildu 
dituzte disko berrian. Hurrengo 
egunerako, uztailaren 15erako, 
mendi irteera antolatu dute gaz-
tetxeko kideek. Harizti bat eza-
gutzera joango dira, eta, aditu 
baten eskutik, basoaren ezau-
garriak eta ingurunean duten 
eragina ezagutzeko aukera egon-
go da. Goizeko bederatzietan 
elkartuko dira. 

kontzertua, usakon 
Uztailaren 16an, egubakoitza, 
Eneritz Furyak izango da Usa-
kon, kontzertuan. 18:30ean izan-
go da hori, eta ondoren, afari 
merienda txiki bat egingo da. 
Eguraldi txarrarekin, Antixenean 
bertan egingo litzateke kontzer-
tua. Hilaren 19rako beste film 
emanaldi bat antolatu dute. Egun 
horretan 22:00etan, 1984an Mario 
Camus zinema zuzendari espai-
niarrak egin zuen Los Santos 
Inocentes filma eskainiko da. 

Uztailaren 26an emango zaie 
bukaera gaztetxean hilabeteko 
ekintzei. Egun horretan, 19:00re-
tan, Kattalin Miner idazlearekin 
solasaldia egingo da. Idazleak 
argitaratu berri duen Nola hel-
du naiz ni honaino? liburuaz 
arituko dira. 

Iker Oñate oñati
Urte gutxi daroatza Ainhoa Mu-
rillok (Oñati, 1995) bizikleta gai-
nean, baina jada esangura han-
diko probak ditu eginak. Tartean 
da Quebrantahuesos izenekoa: 
Aragoi aldean egiten den 200 
kilometro luzeko bizikleta pro-
ba. Murillo "gustura" da han 
egindakoarekin.
Quebrantahuesos proban esku har-
tu duzu lehenengoz. 
Duela hiru urte hasi nintzen 
bizikleta gainean serioski ibil-
tzen; entrenatzen eta, tarteka, 
bizikleta probetan esku hartzen. 
Bide horretan, orain dela bi urte 
Quebrantahuesoseko ibilbide 
laburrean jardun nuen. Asko 
gustatu zitzaidan esperientzia, 
eta proba luzean izena emateko 
ideiarekin amaitu nuen. Hori 
horrela, aurten apuntatzea era-
baki nuen eta esku hartzea ego-
kitu zitzaidan.
orduan, izena ematen duen orok 
ez du parte hartzen.
Hori da. Kasu batzuetan –izena 
ematen den lehen urtean, esa-
terako–, zozketa bidez erabaki-
tzen da nork parte hartuko duen, 
izena ematen dutenen kopurua 
proba egin dezaketenena baino 
handiagoa baita.
emakumeen kategorian gazteena 
izan zinen.  
Hala da. Eta ilusio handia egin 
zidan antolatzaileen partetik 
aitortza hori jasotzeak. Trofeo 
bat eman zidaten. Aurrera be-
gira ere motibazio puntu bat 
eman dit aitortza horrek. 
emakume askok parte hartzen dute 
Quebrantahuesosen? 
Aurten 182 emakume geunden 
proba luzean; ez da asko. Hala 
ere, bizikleta gainean gero eta 
emakume gehiago dabilela na-
bari dut; pixkanaka-pixkanaka, 
gure lekua egiten dihardugula, 
alegia. Hori, duda barik, naba-
riko da hurrengo urteetako par-
te-hartzean. Dena den, ezin dai-
teke uka alor horretan asko 
dugula egiteke.

aurretik egina zenuen halako pro-
barik?  
Bai. Horrelako proba askotan 
parte hartzen ez dudan arren, 
Quebrantahuesosen ibilbide lu-
zera begira, Donostia eta Baio-
na arteko bizikleta proba egin 
nuen apirilean, 130 kilometro 
luze zituena. Sekulako esperien-
tzia izan zen; niretzat, desber-
dina, bakarrik ibiltzera ohitua 
bainengoen. 
Halako probek prestaketa prozesu  
luzea eskatzen dute. 
Bai. Eta konstantzia behar iza-
ten da. Hori bai, nire kabuz jar-
dun dut, entrenatzaile barik, 
nire sentsazioen araberako en-
trenamenduak eginez. Gustura-
go ibiltzen naiz horrela. 
Hemen inguruan egin dituzu entre-
namendu saio guztiak? 
Ez. Egia da nagusiki Euskal 
Herriko txokoetan jardun du-
dala; baina, horretaz aparte, 

Errioxa aldera ere joan naiz. 
Finean, otsailetik ekainera bi-
tartean jardun dut Quebran-
tahuesoserako prestatzen. As-
korako tartea izan dut bost hi-
labete horietan.
200 kilometro egin zenituen bizi-
kleta gainean. nola sentitu zinen? 
Uste baino hobeto. Izan ere, au-
rretik ez nuen 180 kilometrotik 
gorako ibilbiderik egina. Aitor-
tu beharra dut, hala ere, azken 
kilometroetan asko sufritu nue-
la. Hori bai, oso gustura nago 
eginiko denborarekin: zortzi 
ordu eta lau minutu. Urrezko 
domina jasotzeko denbora mu-
garen barnean amaitu nuen bi-
zikleta proba. Beraz, ezin uka 
pozik nagoela.
esperientzia errepikatzeko asmoa-
rekin? 
Zalantza barik. Hurrengo urtean 
ere Quebrantahuesosen esku 
hartzen saiatuko naiz. Bestalde, 
hemen inguruko –Euskal Herri-
ko– bizikleta proba gehiago egin 
gura ditut. Grina hori, nola ez, 
ingurukoen partetik jasotako 
sostenguari esker da, neurri 
handi batean. Beraz, eskerrak 
eman gura dizkiet hilabete luze 
hauetan nire alboan izan diren 
senide eta lagun horiei.

ainhoa Murillo, domina erakusten. 

"Oso gustura nago 
eginiko denborarekin"
ainHoa Murillo zikLoturista
Quebrantahuesos bizikleta proban esku hartu zuen ainhoa Murillo oñatiarrak. tartean, 
antolatzaileen aitortza jaso zuen, emakume gazteena izateagatik

"aurrera beGIra 
MOTIbaZIO PunTu 
baT eMan dIT 
anTOlaTZaIleen 
aITOrTZak"

hasi da udako kirol kanpaina 
neska-mutikoentzat
astelehenean hasi zen lehen txanda. uztailaren 7an 
amaituko da, hurrengoei leku eginez

I.O. oñati
Martxan da udako kirol kanpai-
na. Astelehenean, ekainaren 
26an, ekin zioten lehen txanda-
ri; eta uztailaren 7ra arte iraun-
go du. Behin amaituta, osteko 
txandek emango diote segida 
egitasmoari. Horri lotuta, aipa-
tu beharrekoa da guztira lau 
txanda antolatu dituztela. Horien 
artean, lehen biak dira eskain-
tza zabalena dutenak; tartean 
dituzte zumba, waterpoloa, aquae-
robika eta gazte spinninga. 

Antolatzaileak "gustura" dau-
de izen-ematearekin, "urteroko 
ohiturari jarraiki, neska-mutiko 
ugarik esku hartuko duelako 
udako kirol eskaintzan". Gaine-
ratu dutenez, "jarduera fisikoak 
herriko gaztetxoentzat duen ga-
rrantziaren isla da hori". Besteak 
beste, patinajea, mini-tenisa eta 
tenisa izan dira arrakasta han-
dien izan duten eskaintzak. 

Gaur-gaurkoz, guztira, 720 nes-
ka-mutikok dute izena emana; 
1.225 plaza bete dituzte horiek. 
Dena den, oraindik zabalik dute 
osteko hiru txandetan apunta-
tzeko aukera; bigarren txandan, 
esaterako, astelehenera arte 
eman daiteke izena. Antolatzai-
leen hitzetan, "bigarren txanda 

ko eskaintza gehienek dute tal-
deren bat osatzeke". 

Pala ikastaroa, talde barik
Aurtengo edizioan zenbait be-
rrikuntza eskaini zituzten ar-
duradunek. Esaterako, neskei 
begira, pala ikastaroa antolatu 
gura izan zuten lehenengoz. Ar-
duradunen esanetan, "emaku-
meen artean palan jokatzeko 
dagoen ohitura faltari aurre 
egitea zen asmoa". 

Hala ere, saiakerak ez zuen 
segidarik izan. "Tamalez, ez da 
gura beste jende apuntatu. Hori 
horrela, bertan behera gelditu 
da pala ikastaroa", diote ardu-
radunek.

Palaz gain, gutxieneko izen-e-
matea lortu ezinda, badira lehen 
txandan bertan behera gelditu 
diren bestelako eskaintzak. Ho-
rien artean dira, adibidez, erra-
keta kirolen txapelketa, water-
polo eta aquaerobik.

Bestetik, berrikuntzekin ja-
rraituz, arduradunek Larrañako 
instalazioetan egin gura zuten 
multikirola; arratsaldeko taldeak 
jardungo zukeen bertan. Dena 
den, hitzordu horrek ere ez du 
taldea osatzeko gutxieneko kide 
kopurua lortu. 

Erantzun beharraren gaitza

Erantzunaren beldur denak galdera gutxi egiten dizkio 
bere buruari. Nahiago izaten du zalantzaren amaieran hiru 
puntu jarri, eta itaunketa unea ezabatu eta aurrera 
jarraitu.

Aldiz, ni neu galderetan kateatzen naizen horietakoa naiz. 
Baina, hiru puntuen segida lar iruditu eta puntu 
bakarrarekin arriskua ekiditea ere gertatu zait maiz.

Arriskua diot, sarritan erantzun batzuk deserosoak izaten 
direlako. Belarrietan min eragiten duten horietakoak. 
Belarrietan ez ezik barnerago ere erasan egiten dutenak.

Galdera ikurrak ere horrelaxe adierazten du. Hasieran 
zuzen hasi eta ondoren kurbatzen den marra bat da. Non, 
puntu batek geldiunea markatzen duen.

Halere, erantzunik ez duten galderak buruan ibiltzeak, 
beste erantzun batzuk aurkitzea ere badakar.

Beraz, erantzunen esperoan, galdera parentesi arteko 
espazioan uzten dut, baina parentesirik ez dut itxiko. Zuk 
erantzunik badaukazu, itxi dezazun.

nirE ustEz

Maite irizar
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TORREAUZOKO KROSA / 
EMAKUMEEN I. SAN 
MARTZIALERA IGOERA
GOIENA TELEBISTA, ‘HARMAILATIK’
ASTELEHENEAN, UZTAILAREN 3AN, 21:30EAN

ZU HEmEN ZAUdE

Juan ignacio Perez izan zen 2014an irabazle; 160 ziklista izan ziren orduan. goiena

dorletako ama sariak 40 urte 
beteko ditu domekan
 zikliSMoa  Euskalduna torneoko hamargarren 
lasterketak amateur mailako onenak batuko ditu etzi

X.u. LEintz gatzaga
Euskalduna Torneo barruan, 
Debagoienean bi lasterketa jo-
katuko dituzte aurten, eta dome-
kan izango da horietako lehena, 
Dorletako Ama Saria –Aretxa-
baletan jokatuko dute bigarrena, 
abuztuan, andramaixetan–.

Lasterketak 40 urte beteko 
ditu etzi, eta antolatzaileek ur-
teroko osagaiei eutsi gura izan 
diete: ziklistek hirutan igo behar-
ko dituzte Gatzagako maldak.

10:00etan hasita 
Amateur mailako talde onen-
tsuenak izango dira irteera pun-

tuan (10:00), eta ziklistek 123 
kilometro izango dituzte aurretik. 
Hala, Gatzagan hasi eta Arrasa-
teraino jaitsi eta gero –Epeleko 
biribilgunean emango dute buel-
ta erdi–, lehenengoz igoko dute 
Gatzaga, eta ia Urbinaraino –Ara-
ba– joango dira (42. kilometroa). 
Ostera ere Arrasateraino jaitsi-
ko dira (68), eta Aretxabaletan 
esprint berezia izango dute, Ga-
tzaga ostera ere igotzen hasi au-
rretik. Orduan, ziklistek Arla-
banen emango dute buelta erdi, 
eta, Arrasaten gora, goizeko 
hirugarren igoera erabakigarria 
izango dute (13:05).

Denboraldi borobila burutu du 
Bergarako Danel Moreno Sotok, 
trialsineko alebin mailan. Hain 
zuzen, 12 urteko pilotua apiri-
lean Gipuzkoako trialsin txa-
peldun izan zen eta hilabete 
honetan Euskadiko txapela be-
reganatu du.

Ekainaren 4an egin zuten Eus-
kadiko alebin mailako trialsin 
txapelketa, Irunen. Proba baka-
rrean erabaki zen norgehiago-
karen irabazlea, eta Danel Mo-
reno bergararrak ez zion txape-
lari ihes egiten utzi. Hala, den-
boraldiko bigarren lorpena izan 
zen, Morenok, apirilean, Gipuz-
koako txapelketa irabazi zuen-e-
ta, bertako lau probetan puntu 
gehien batu eta gero.

 TrialSina  Euskadiko 
Txapelketa irabazi du 
Danel Morenok

Azken asteotan, Arrasate Atle-
tiko taldeko Mikel Agirre era-
kustaldiak ematen dabil. Has-
teko, Lorcan (Murtzia) egindako 
atletismo txapelketan, kadete 
mailako atletak Euskadiko se-
lekzioa ordezkatu zuen eta lu-
zera saltoan 6,39 metroko saltoa 
eginda podiumeko lehenengo 
koskara igo zen.

Agirre, baina, ez da atletismo-
ko espezialitate horretan baka-
rrik nabarmendu, Mendizorro-
tzan egindako txapelketan, 100 
metrokoan, irabazi egin zuen 
eta (11.49). Nabarmentzekoa da, 
baita ere, Bilbao Hiria Nazioar-
teko Topaketan Ibai Fernande-
zen marka, 100 metrokoan 10.88an 
geratu zuen-eta kronoa.

 aTlETiSMoa  Espainiako 
txapelketan urrea 
Mikel Agirrerendako

Xabier urzelai bErgara
Ez da luzea, 1.300 metro ditu. 
Baina distantzia horretan 155 
metroko desnibela igotzen da, 
eta puntu batzuetan %20ko pen-
diza du errepideak. Domekan 
bergarar askok egingo dute behe-
tik gorako bidea, erromerian. 
Gaur, baina, ziklisten txanda da.

euskaldun Torneo barruan 
Gaur, egubakoitza, 18:30ean, Eus-
kaldun Torneoko ziklista onenak 
batuko dira Bergaran: "Ziklista 
kopuru polita datorrela adierazi 
digu federazioak, 70etik gora. 
Kadete, gazte eta elite eta 23 ur-
tez azpiko kategorietakoak izan-
go dira eta poztu egin gara hori 
entzundakoan, kronoigoera izan-
da bazegoelako espezialistak ba-
karrik etortzeko arriskua", adie-
razi du Lokatzako presidente 
Jon Unamunok.   

Irteera puntua Aspaceko egoi-
tza ondoan egongo da, eta handik 
gora ziklistek 6-8 minutuko lana 
izango dute –kategoriaren ara-
bera–: "Kadete mailakoendako, 
bai, gogortxoa da, baina espe-
rientzia polita izango da euren-
dako. Lasterketa aurretik arra-
bolan ibili, ondo berotu, arropa 
aldatu eta kronoigoera egin. Eta 
ikusleendako ere oso lasterketa 
aproposa da, herrigunetik 10-15 
minutura leku aproposak dau-
de-eta igoera ikusteko". Hala, 
ziklismozaleek bertatik bertara 
ikusi ahal izango dute Eider Me-
rino (Lointek Team) edota Lore-
na Llamas (Bizkaia Durango) 
moduko igotzaileek egin dezake-
ten lana.

denborak, Stravan 
Zikloturisten artean igoeretan 
egiten den denbora neurtzeko 
dagoen zaletasunaren aurrean, 
antolatzaileek Strava aplikazioan 
San martzial-lamaño izenburua-
rekin igoera erregistratuta utzi 
dute. Eta bestalde, Txapa Irratian 
igoeraren kontakizuna egingo 
dute, zuzenean (FMko 97.20).

ane Santesteban, Emakumeen Biran. LoKatZa

san Martzialgo maldetan 
erakustaldia gaur
 zikliSMoa  Emakumezkoen Euskalduna torneo barruan egingo dute igoera hori, 
lehenengoz, bergaran. ziklistek 18:30ean hasiko dute kronoigoera; batez beste, 
%12ko malda eta ia kilometro eta erdi duen igoera izango dute aurrean

euskaldun Torneoko sailkapena:
Taldea PunTuak

kadeTe MaIla

garazi estevez gipuzkoa-ogiberri 91

amaia Lartitegi Caf turnkey engineering 84

naia amondarain oriako t. eskola 83

GaZTe MaIla

Sara Martin Sopela ugeraga 77

ariadna nevado Sopela ugeraga 60

garazi erostarbe gipuzkoa ogiberri 56

23 urTeZ aZPIkOak, eTa elITeak

alba teruel Lointek team 74

alicia gonzalez Lointek team 67

eider Merino Lointek team 63
iturria: LoKatZa

Xabier urzelai arrasatE
Ikusle ugari hurbildu zen zapa-
tu arratsaldean Soraluzeko Ara-
ne kiroldegira. Bertan, Bergara, 
Oñati eta Soraluzeko klubetako 
bikoteak lehiatu ziren Debarro-
ko 50. Pilota Txapelketako fina-
letan. Eta, talde bakoitzak ga-
raipen bana eskuratuta, txapelak 
ondo banatuta geratu ziren.

Nagusien mailan, Soraluze 
ordezkatzen zuen bikotea gai-
lendu zen; izatez, Ibai Bolinaga 
Arrasatekoa da, baina haren 
bikote Aitor Atxotegi soraluze-
tarra da, eta herri hori ordez-
katuz jantzi zuten txapela, Ber-
garako Eneko Muguruzari eta 
Beñat Iñarrari 22-12 irabazita. 

Gazte mailan, berriz, Bergara 
ordezkatu zuten Ander Muruak 
eta Markel Gartziak, eta eurek 
irabazi zuten finala, nahiz eta 
Ander Murua arrasatearra den. 
Finalean, Oñatiko Ander Biain 
eta Manex Balerdi izan zituzten 
aurrean, eta Bergarako ordez-
kariek 22-7 irabazi zuten nor-
gehiagoka erabakigarria. 

kadete mailan, oñati bikain 
Kadete mailan finalak jokatu 
aurretik jakinekoa zen txapelak 
Oñatira joango zirela, herri ho-
rretakoak ziren-eta bi finalistak; 
bistan dago Herri Arteko Txa-
pelketan kategoria horretan 

egindako lan onak jarraipena 
izan duela Debarrokoan ere. 
Hala, Ibon Perez eta Iñigo Perez 
anaiek Xabi Jauregi eta Aitor 
Tatiegi izan zituzten aurrean, 
eta Perez anaiek zailtasun barik 
irabazi zuten finala (22-5).  

Pilotari onenari saria 
Debarroko finaletan bikote txa-
peldunak erabakitzearekin ba-
tera, kategoria bakoitzeko pilo-
tari onenak ere izendatu zituz-
ten. Hala, senior mailan, Sora-
luzen geratu zen saria; Aitor 
Atxotegi izendatu zuten senior 
mailako jokalari onena. Gazte 
mailan, berriz, Bergara ordez-
katu zuen Ander Murua arra-
satearrak jaso zuen pilotari 
onenaren izendapena. Eta ka-
dete mailan, epaileek Ibon Perez 
oñatiarraren aldeko erabakia 
hartu zuten.

Finaletan izan ziren pilotarien talde erretratua. PLAEnTxIA.EUS

debarroko finaletan, 
txapelak banatuta
 PiloTa  Joan den zapatuan jokatu zituzten debarroko txapelketako finalak soraluzen. 
nagusien mailan, soraluzeko atxotegik eta arrasateko bolinagak osatutako bikoteak 
irabazi zuen; gazte mailan, bergarara joan ziren txapelak; eta kadeteetan, oñatira

igor gordobil. goiena

X.u. arrasatE
Leioaren historian denboraldi 
onenetakoa egin eta gero                  
–play-off-etarako sailkatzeko 
puntuan egon ziren–, Igor Gor-
dobilek (Arrasate, 1971) talde 
bizkaitarra utziko zuela adiera-
zi zuen duela astebete. Oraindik 
urtebeteko kontratua zuen, bai-
na zuzendaritzarekin bat ez ze-
torrelako hartu zuen erabakia.

Gordobilek, baina, denbora 
laburra egin du talde barik, Ei-
barrek aste barruan eman du-e-
ta aditzera CD Vitoria taldea 
entrenatuko duela, Bigarren B 
mailan. Gasteizko taldeak hi-
tzarmena du Eibarrekin, harro-
bi talde izateko.

Cd vitoria 
taldea 
entrenatuko du 
igor Gordobilek  
talde arabarra Eibarko 
harrobi taldea da, eta 
bigarren b mailara igo 
berri da

Edurne Elkoroiribe, iaz. goiena

X.u. oñati
Domekan egingo dute 7,5 kilo-
metro dituen Torreauzoko Kro-
saren 20. edizioa –10:30ean hasi-
ko da, ohi baino ordu erdi lehe-
nago–. Izen ematea Internetez 
egin daiteke, aurrez 8 euro or-
dainduta (herrikrosa.eus), edota 
Aloña Mendi tabernan edo Men-
dizabal kirol dendan. Eta azken 
ordura arte zain egon denak 
egunean bertan ere izango du 
lasterketan parte hartzeko au-
kera, 10:00ak arte izenak hartzen 
egongo dira-eta Abixaran talde-
ko antolatzaileak (12 euro). Iaz 
112 lagun batu ziren irteera pun-
tuan, eta zenbateko hori gaindi-
tu gura dute etzi.

torreauzo 
krosa etzi, ohi 
baino ordu 
erdi lehenago 
abixaran taldeko lagunek 
iazko 112 laguneko 
kopurua gainditu gura 
dute; 10:30ean hasiko da

aITOr aTXOTeGI, 
ander Murua eTa 
IbOn PereZ IZendaTu 
ZITuZTen FInaleTakO 
PIlOTarI Onenak
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EUSKAL KULTURGINTZAREN 
TRANSMISIOA
GOIENA TELEBISTA, 
UZTAILAREN 6AN, EGUENEAN, 21:00ETAN
GONBIDATUA: JOSE MARI LARRAÑAGA    

mONdRAGON UNIBERTSITATEAK, GOIENAK, EUSKAdI IRRATIAK ETA BILBAO HIRIA 
IRRATIAK ELKARLANEAN EGINdAKO SAIOA.

ZU HEmEN ZAUdE

Hauek dira ekaineko saridunak!

“GERRAK EZ DU EMAKUME AURPEGIRIK” LIBURUA
Uxue Montero Muñoz (Oñati)

“PERRETXIKO ZAINDARIAK” JOKOA
Eider Larrañaga Alustiza (Aramaio)

HARREMAN DENDAKO OTARREA
Aitzol Gallastegi Bengoa (Aretxabaleta)

ARRIKRUTZ KOBETARAKO BINA SARRERA
Amaia Arrizabalaga Sanvicente (Eskoriatza)
Maider Etxeberria Pagaldai (Bergara)
Aitziber Astola Elorza (Arrasate)

SANTA ANA JATETXERAKO 
BI PERTSONARENDAKO OTORDUA
Isabel Guerra Cordero (Arrasate)

UXARTE JATETXERAKO 
BI PERTSONARENDAKO OTORDUA
Maite Arana Osinaga (Arrasate)

TARTUFO JATETXERAKO 
BI PERTSONARENDAKO OTORDUA
Olatz Ecenarro Manuel (Bergara)

DRAGOI JANERAKO GONBIDAPENAK
Edurne Barrutia Arregi (Bergara)
Jose Errasti Arana (Aretxabaleta)
Onintza Lopez de Munain Urrizalki (Arrasate)
M.Carmen Llodio Sanmartin (Arrasate)

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

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!

SARIAK JASOTZEKO:
Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue 
Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. 
Araotz Auzoa, OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez 
deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrea jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartela-
rekin, Harreman dendara. Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Lehen bi sariak 
jasotzeko, zatoz GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi 
edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da. GOIENA Otalora Lizentziaduna 31, 
Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. 
Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

a. aranburuzabala arrasatE
Deban jaio zen Jose Mari La-
rramendi orain dela 74 urte eta 
gaur egun Zarautzen bizi da. 
Haurra zela seminariora joan 
zen eta harrezkero arte ezagu-
tzaren eremua lantzen jardun 
du. Filosofia ikasi zuen Valla-
doliden, eta, geroago, Antropo-
logia ikasketak egin zituen, Levi 
Straussen ondoan, Parisen.

Bizitza profesionalaren zatirik 
handiena mugimendu koopera-
tiboan egin du: Eroski Koope-
ratiban, adibidez, askotariko 
lanpostuetan jardun du hiru 
hamarkadaz. Horrez gainera, 
Mondragon Taldeko aginte or-
ganoetako kide ere izan da, eta, 
azken urteetan, Arizmendiarrie-
taren Lagunak elkartean ari da. 
Hortaz, erretiratua da Larra-
mendi, baina, oraindik ere, eki-
men askotan hartzen du parte.

Bizipen asko kontatu ditu Gal-
der Perez kazetariak gidatutako 
solasaldian, oinarrian, lau ardatz 
hartuta: hizkuntza, pertsona, 

profesionaltasuna eta memoria. 
"Nire belaunaldiko askok beza-
la, euskara egiteko gogoa eza-
batu zidaten eskolan. Oso gogoan 
ditut Gabantxo izeneko irakas-
le zorrotzaren zigorrak. 5 urte-
rekin euskaraz bakarrik nekien 

eta 16 urterekin ama hizkuntza 
guztiz baztertzen eta gutxiesten 
nuen. Seminarioan berreskura-
tu nuen, geroago, euskarareki-
ko maitasuna. Parisera joan 
nintzen, gero, aurrez egin nituen 
Filosofia ikasketak Antropolo-
giakoekin osatzera. Paristar 
baten moduan bizi izateko hau-
tua egin nuen; izan ere, kultura 
bat eta hizkuntza bat ezagutze-
ko, ezinbestekoa da bertako 
kulturan eta gizartean murgil-
tzea", dio Larramendik. 

ibilbide oparoa kulturgintzan 
Paristik etxera itzuli zenean, 
kultur ekimen askotan hartu 
zuen parte; esaterako, Debako 
gazteen elkartean aritu zen bu-
ru-belarri eta Oteiza eskultoreak 
1969an han zabaldu zuen arte 
eskola esperimentaleko zuzen-
darietako bat izan zen. Horrez 
gainera, Egin egunkariko sorre-
ra prozesuan egon zen Larra-
mendi, eta Xoxoa ekoiztetxea 
ere sortu zuen.

Jose Mari larramendi. goiena

arte ezagutzaren eremua, 
lanbide eta bizimodu
Jose Mari Larramendi filosofo, antropologo eta askotariko kultur ekimenetako 
eragilea elkarrizketatuko du Euskadi irratiko kazetari galder Perezek uztailaren 6an, 
21:00etan, goiena telebistako 'Ekt' saioan (Euskal kulturgintzaren transmisioa)

Musika beltza gailenduko da 
uztail osoan zehar Bergaran
urtero Espoloian egiten den musika beltzaren zikloa 
datorren egubakoitzean, uztailaren 7an, hasiko da

ane Vitoria bErgara
Berumuga musika zikloaren 
hamazazpigarren edizioa da aur-
tengoa, eta horren bereizgarria 
musika beltzaren presentzia da. 
"Berumugak, orain bezala, ha-
sierako urteetan uztailean zehar 
lau musika talderen emanaldiak 
eskaintzen zituen, hilabete osoan 
zehar, barikuro bat. Eta, horiek 
oso talde onak ziren. Hala ere, 
euren artean loturarik ez zegoe-
la uste genuen, eta, programa-
zioari zentzua ematearren, Be-
rumuga zikloka antolatzea era-
baki genuen", esan du Ubane 
Uzin koordinatzaileak. Hori 
horrela, duela urte batzuetatik 
hona, Berumugaren barruan 
musika beltzaren gaineko zikloa 
antolatzen dute, non bluesa, 
swinga, jazza, funka eta beste 
hainbat estilo biltzen diren.

aurtengo emanaldiak
Uztaileko Berumuga zikloa Shaun 
Booker abeslari amerikarrak 
irekiko du hilaren 7an, eguba-
koitza. "Oso polita da bera en-
tzutea eta interesantea; gainera, 

B serieko abeslari oso indartsua 
da, jaialdi askotan izan dena", 
esan du Uziak. Harekin batera, 
Madrilgo Tonky Blues Band 
izango da. Uztaileko bigarren 
barikuan, 14an, ibilbide luzea 
duen The Allnighter talde gas-
teiztarrak joko du. Izan ere, an-
tolakuntza bertako musikariei 
tarte bat eskaintzen saiatzen da. 
Ziklo horretan parte hartuko 
duen hirugarren musikaria Sta-
cie Collins abeslari amerikarra 
da: "Oso harrigarria da hura 
ikustea; bluesa hain ondo abes-
ten duen emakumea baita", esan 
du koordinatzaileak. Azkenik, 
eta, amaitzeko, Hendrik Rover 
& Los Miticos GT's izango dira 
Berumugan, hilaren 28an. 

emakumeen presentzia
Gaztelupek eta Bergarako Uda-
lak elkarlanean jartzen dute 
martxan Berumuga urtero, eta 
bien jomuga hauxe dela esan du 
Ubane Uzinek: "Bai gu Gaztelu-
pe bezala, bai Udala, zikloan 
emakumeen presentzia zaintzen 
ahalegintzen gara".

ane Vitoria arrasatE
Kontzertuak, dantza ikuskizu-
nak, musika emanaldiak, an-
tzerkia… askotariko ekintzak 
bilduko ditu aurtengo Udazabal 
programak. Aurten, guztira, 
hamaika emanaldi eskainiko 
dira Arrasateko bost kokagune 
ezberdinetan. Edizio honetan, 
gainera, dantzak garrantzi han-
dia izango du: "Urtero bilatu 
dugu dantzaren partaidetza, bai-
na, aurten, egitarauak horreta-
ra eraman gaitu, nolabait; eta, 
horregatik, garrantzi berezia 
dauka. Gainera, modalitate ez-
berdinetako dantzak eskainiko 
dira: bertikala, airekoa, hiri 
dantza, folklorea, euskal dantza, 
eta abar", esan du Udaleko Kul-
tura teknikari Jon Garaik.

eskaintza oso zabala
2008an jarri zen martxan lehen-
dabizikoz Udazabal programa 
eta Arrasateko Udalaren eskutik 
dator; hala ere, Eusko Jaurlari-
tzaren laguntza ere izan du. Uz-
tailean antolatzen denez, "eki-
taldiez modu ireki eta gozaga-
rrian disfrutatu ahal izango da", 
azaldu du Garaik. 

Udazabal programari astebu-
ru honetan emango zaio hasie-
ra Arrasate Musikaleko Big Band 
taldearen kontzertuarekin eta 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots 

pailazoek domekan eskainiko 
duten ikuskizunarekin. Eta, 
hortik aurrera eta uztailaren 
30era bitartean, hainbat eta hain-
bat izango dira eskainiko diren 
emanaldiak; hiru kontzertu, sei 
dantza emanaldi eta bi antzerki, 
hain zuzen ere. Gainera, egita-
rauan, ekintza horiez guztiez 
gain, uztailean zehar antolatzen 
diren beste egitasmo batzuk ere 
sartu dituzte, hala nola Errozio 
Eguna, Munduko Arrozak, Mon-
drally, baserritarren azoka, yoga 
erakustaldia, San Inazio egune-
ko erromeria, eta abar.

bertakoen presentzia
Arrasatearrak ere badira aur-
tengo Udazabal barnean dauden 
ikuskizunen egile eta protago-
nistak. Batetik, Big Band taldea 
bera, eta, bestetik, Agurtzane 
Telleria; Arrasateko akrobata 
horrek Tximeleta aireko dantza 
ikuskizuna eskainiko du uztai-
laren 21ean, bereziki umeei zu-
zenduta dagoena. Horiez gaine-
ra, Shalom Shalom!! musika 
taldeak bi kide arrasatear ere 
baditu, eta aramaioar bat. Talde 
horrek uztailaren 7an eskainiko 
du kontzertua. 

Big Band taldearen kontzertua joan den urtean. goiena

uztailean ere kulturak 
indartsu joko du
gaur gauean estreinatuko da aurtengo udazabal egitasmoa arrasate Musikaleko big 
band taldeak eskainiko duen kontzertuarekin. uztail osoan zehar, askotariko antzerki, 
musika zein dantza emanaldiak eskainiko zaizkie arrasatearrei

Berumugaren barne, guztira, lau musika emanaldi eskainiko dira 
eta denak espoloian izango dira, barikuro, 22:00etan.

• uztailaren 7an:  Shaun Booker & tonky Blues Band.
• uztailaren 14an:  the allnighters.
• uztailaren 21ean:  Stacie Collins.
• uztailaren 28an:  Hendrik rover & Los Miticos gt's.

lau kontzertu

a. a. arrasatE
"Getafeko Errozio erromerian  
izan ginen, eta, horrenbeste gus-
tatu zitzaigunez, Arrasaten os-
patzeko konpromisoa hartu ge-
nuen. Orain, baina, handiegia 
ari zaigu geratzen. Jende asko 
etortzen da, aurten milatik gora 
lagun elkartuko gara. Errome-
riak Euskal Herriko hainbat 
herritan egiten diren arren, es-
timu handikoa da hemengoa", 
dio Rafa Gomezek, Al-Andalus 
elkarteko presidenteak.

Hark dio lehen urtean ardu-
ratuta zeudela herrian ospaki-

zunak izango zuen harreraz, 
baina bestelakoa izan zen eran-
tzuna, eta aurtengoa, 27.a da. 
"Andaluziako kultura ezagutze-
ko modu bat da; hango produk-
tuak dastatzeko aukera izango 
da: urdaiazpikoa eta askotariko 
tapak, manzanilla edateko... He-
rritar askok du urtero etortzeko 
ohitura. Eta, guretako, urtean 
behin aspaldiko lagunekin el-
kartzeko egun-pasa polita da".

Hamazortzi andaluziar etxetatik 
Errenteriako, Gasteizko, San-
turtziko eta Lasarte-Oriako an-

daluziar etxeetakoak etorriko 
dira, besteak beste, eta Donos-
tiako, Bilboko eta Santurtziko 
dantza akademiakoak ere bai; 
horrez gainera, Arrasateko Co-
razon de Encina eta Galdakaoko 
Extremadura elkartekoak ere 
izango dira. "Arruena leku ona, 
zabala da; eta herrian hasieratik 
egindako harrera ere ezin hobea. 
Dantzan egiteko ez da onena, 
baina Udalak azpiegitura egokia 
ematen digu. Aurten bi oholtza 
jarriko dituzte. Beste, herri ba-
tzuetan, era horretako jaietan 
dantza ikuskizunak egiten di-
tuzte, eta hemen, berriz, nahi 
duenarentzako, hor dago oholtza. 
Zorionez, motz geratzen da".

Lore eskaintzaren eta mezaren 
ondoren, 12:00etan abiatuko da 
Arruena parkera erromesaldia; 
salbearen ostean, 19:30ean, bu-
katuko da erromeria.

errozioko ama birjina gurtzeko 
erromeria arruena parkean
al-andalus elkartearen eskutik, hamazortzi autobus 
etorriko dira, domekan, estimu handia duen jaira

kulTura      41
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iragarki saiLkatuak

1. eTxebiziTzak

103. errentan eMan
donostia. etxebizitza 
ematen da errentan abuz-
tuan. antiguo auzoan. on-
darreta hondartzatik gertu. 
665 73 40 09 

donostia. etxebizitza 
ematen da errentan udan, 
alde Zaharrean. uztailean, 
abuztuan eta irailean.  te-
lefonoa: 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. deitu 
15:00etatik aurrera hona: 
685 77 25 27 

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

105. ETxEAK OSATU
bergara. Logela ematen 
da errentan, kontratuare-
kin. neska edo emakume 
batendako. 636 30 37 75 

bergara. Logela errentan 
hartu nahiko nuke. 631 70 
73 85 

2. garaJeak

203. errentan eMan
bergara. garaje itxia ema-
ten da errentan San Lo-
rentzon. 626 25 75 95

4. lana

401. eSKaintZaK
bergara. Pertsona euskal-
duna behar da umeak 
zaintzeko. 670 49 87 29 
edo 659 77 80 14 

402. eSKaeraK
arrasate edo bergara. 
geriatria eta nagusiak 
zaintzeko ikasketak di-
tuen neska nagusiak zain-
tzeko lan bila. Baita gar-
biketak egiteko ere. 633 
12 85 30 

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

arrasate, aretxabaleta 
edo eskoriatza. Pertsona 
nagusien zaintzan forma-
kuntza eta eskarmetua 
daukan neska, garbiketan 
edo nagusien zaintzan lan 
egiteko prest. telefonoa: 
688 86 35 23 

arrasate. garbiketak 
egingo nituzke orduka: 
tabernak, etxeak eta abar. 
642 18 97 37 

bergara edo arrasate. 
neska nagusi eta umeak 
zaintzeko gertu. 696 84 
19 51 

bergara. esperientzia 
handia duen emakume 
euskalduna umeak zain-
tzeko gertu. 688 65 30 62 
(arantzazu) 

bergara. esperientziadun 
emakumea umeak zain-
tzeko eta etxeko lanak 
egiteko gertu. Baita ordu-
ka garbiketak egiteko. 
gidabaimena eta autoa-
rekin. 647 51 52 80 

debagoiena. Bertako 
neska arduratsua gertu 
umeak zaintzeko, nagu-
siak zaindu edota pasea-
tzera laguntzeko eta or-
duka garbiketak egiteko. 
euskaraz moldatzen naiz. 
695 73 87 95 

debagoiena. emakume 
arduratsua lan bila: etxean 
zaintzen, garbitzen, su-
kaldean egiten edota na-
gusiak zaintzen. esperien-
tziaduna. 632 52 10 88 

debagoiena. euskeraz 
dakien mutil gaztea, gar-
biketa lanak, lorazain la-
nak edo beste lan batzue-

tarako prest. ordutegi 
aldetik ez daukat arazorik. 
631 30 26 08 

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

debagoiena. nagusiak 
eta umeak zaintzen eta 
garbiketan lan egingo 
nuke. ospitalean gauak 
egiten ere bai. telefonoa: 
662 02 45 80 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 
baita garbiketa lanetan 
ere. Langile arduratsua 
eta esperientziaduna naiz. 
610 99 42 03 

debagoiena. orduka edo 
asteburuetan nagusi eta 
umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko gertu 
nago. 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 
nagusien zaintzan eskar-
mentua daukan gizonez-
koa, orduka edo etxean 
bertan lan egiteko prest. 
632 26 40 16 

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

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

debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke egu-

neko jardunez edota or-
duka. Sukalde laguntzai-
le eta zerbitzari moduan 
ere aritu naiteke. 663 63 
92 41 

Haurrak zaintzeko prest. 
neska oñatiarra uztailean 
zehar haurrak zaintzeko 
prest. 5-7 urte bitarteko 
umeekin esperientziadu-
na. Kontaktu-telefonoa:  
688 61 85 83 .

501. JASO
batxilergoko lehen mai-
la. 2017-2018 ikasturtean 
zehar, irailean hasita, gure 
etxean, Batxilergoko lehen 
kurtsoko fisika-kimika eta 
matematikako eskolak 
jasoko genituzke. 688 65 
73 49 

ingelesa bergaran. dBH 
2. mailako ikasle bati, uz-
tailean zehar, astean bi 
edo hiru orduz ingeles 
eskolak emateko pertso-
na behar da, B2 maila 
lantzeko. 625 70 84 55 

943 25 05 05 

saiLkatuak@goiEna.Eus

WWW.goiEna.Eus/saiLkatuakk

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

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

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

ordainTzeko aTalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/Errentan. 
 Lokala saldu/Errentan. 
 irakaskuntza eman. 
 Motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• iragarkiak goiena paperean eta goiena.

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

(bEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

IraGarkIa JarTZekO:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Irizar,	93	m2,	3	gela,	igogailua,	balkoi	handia.	Berritzeko.	180.000€.
•	 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	log,	garajea	barne.	208.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 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.

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

LAN ESKAINTZA
Goierriko komunikabide batek 

publizitaterako esperientziadun 
komertziala behar du. Interesatuok 

bidali mezua helbide honetara: 
goierrikomunikabidea@gmail.com 

INGELES
irakasleak behar ditugu.

Gutxieneko maila: 
- C1 (Advanced)

- Umeekiko pasioa

Curriculuma hona bidali: 
arrasate@kidsandus.es

Tel.: 656 74 05 78

EskEr ona

bergaran, 2017ko ekainaren 30ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

roman Elkoroiriberen alarguna

2017ko ekainaren 21ean hil zen, 85 urte zituela.

Miren 
garitano zubizarreta

oroigarria

izpizte elkartea.
aramaion (gantzaga), 2017ko ekainaren 30ean.

Gantzako haitzak ilunduta
zure argitasunan faltan.

2017ko ekainaren 25ean hil zen, 73 urte zituela.

Emilio 
larrea Elorza

oroigarria

udalaxpe, arrasateko txistulariak.
arrasaten, 2017ko ekainaren 30ean.

Momentu gogor honeitan bat egiten dogu familixiaren samiñarekin.

urki Larrea txistulariaren aita

2017ko ekainaren 25ean hil zen, 73 urte zituela.

Emilio 
larrea Elorza

EskEr ona

oñatin, 2017ko ekainaren 30ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

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

ignacio 
Vicuña arrazola

EskEr ona

aramaion, 2017ko ekainaren 30ean.

Hiletara hurbildu eta egunotan euren dolumina eta laguntza eskaini 
digun jende denari gure esker ona adierazi nahiko genioke.

—
bide batez, jakinarazi, datorren domekan, uztailaren 2an, 

aramaioko gantzaga auzoko elizan, 11:00etan, bere aldeko meza 
eskaini eta errautsak lurperatuko direla.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

2017ko ekainaren 25ean hil zen, 73 urte zituela.

 Emilio 
larrea Elorza

EskEr ona

arrasaten, 2017ko ekainaren 30ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2017ko ekainaren 26an hil zen, 83 urte zituela.

 Paula 
Crucelaegui altuna

EskEr ona

bergaran, 2017ko ekainaren 30ean.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Jesús barrusoren alarguna

2017ko ekainaren 26an hil zen, 86 urte zituela.

Mari karmen 
lazkano iñarra

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 30 FErnAndEz: Maisu Aranbarri 1 / 943 79 22 26
zapatua, 1 iriZar: erguin 11 / 943 79 12 39
domeka, 2 aMeZua: Santa Marina 32 / 943 79 09 74
astelehena, 3 ESPAñOL MOrALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 4 ruiZ: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 5 ETxEBErrIA: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguena, 6 ALBErTO AzKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 30 zABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
zapatua, 1 OIArBIdE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
domeka, 2 OIArBIdE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
astelehena, 3 MOzOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Martitzena, 4 UrrITIKOETxEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Eguaztena, 5 zABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Eguena, 6 OIArBIdE: San Antonio 5 / 943 76 11 05

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 30 garate: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 1 garate: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 2 garate: Kale Barria 42 / 943 78 05 58
astelehena, 3 JULdAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 4 JULdAIn: Kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 5 AndUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 6 AndUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

(22:00etatik 09:00etara)

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

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

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

Goiena: irakurriena Debagoienean.

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.

arantxa umerez urrutia. Oñatin, ekainaren 10ean. 76 urte.

Felix ugarte Igartua. oñatin, ekainaren 19an. 84 urte.

Miren Garitano Zubizarreta. Bergaran, ekainaren 20an. 85 urte.

antoni Zabarte beitia. Bergaran, ekainaren 21ean. 94 urte.

arantzazu Zuazabeitia Zuazua. Aretxabaletan, ekainaren 21ean. 45 urte.

Ignacio Vicuña arrazola. oñatin, ekainaren 22an. 89 urte.

Gregorio larrañaga Ormaetxea. Bergaran, ekainaren 23an. 80 urte.

saturnino Guridi Mendizabal. Arrasaten, ekainaren 25ean. 87 urte.

emilio larrea elorza. Aramaion, ekainaren 25ean. 73 urte.

Mari karmen lazkano Iñarra. Bergaran, ekainaren 26an. 86 urte.

Paula Crucelaegui altuna. Arrasaten, ekainaren 26an. 83 urte.

Maria Jesus Iriarte Iriarte. eskoriatzan, ekainaren 29an. 93 urte.

HiLdakoak
oroigarria

aretxaga lehengusu-lehengusinak.
aretxabaletan, 2017ko ekainaren 30ean.

Udaberriak ekarri zintuen eta udaberriak eraman zaitu,
zure maitasuna eta irribarrea gure artean utziz.

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

arantzazu 
zuazabeitia zuazua

zAPATUA, 1

09:00 Kantari 6

09:30 Korapilo

10:00 Kantari 5

10:30 Bergarako plenoa

11:30 Hemen debagoiena

12:30 Jaiak 2017: 

arrasateko Sanjuanak

13:30 onein: Babarrun 

kroketak

14:00 Bergarako plenoa

15:00 Hemen debagoiena

16:00 Kantari 5

16:30 Korapilo

17:00 Kantari 6

17:30 amaia dJ

18:00 Bergarako plenoa

19:00 Hemen debagoiena

20:00 Kantari 5

20:30 amaia dJ

21:00 Bergarako plenoa

22:00 Hemen debagoiena

23:00 Bakearen doinuak

doMeKa, 2

09:00 Kantari 5

09:30 tolosaldeko 3 
tontorrak

10:00 Korapilo

10:30 Kantari 6

11:00 eKt ainhoa 
agirreazaldegi

11:30 HrMt: 
arrasate-udalatx 
antolatzen

12:30 onein: Babarrun 
kroketak

13:00 Hemen debagoiena

14:00 Jaiak 2017: 
arrasateko Sanjuanak

15:00 Bakearen doinuak

16:30 Kantari 5

17:00 Korapilo

17:30 Hemen debagoiena

18:30 ur eta Lur 

19:00 Bergarako plenoa

20:00 Kantari 6

20:30 Hemen debagoiena

21:30 HrMt: 
arrasate-udalatx 
antolatzen

22:30 ikustenda iparrerat: 
Juan Kruz 

23:00 Hemen debagoiena

eguBaKoitZa, 30

10:00 Hemen debagoiena
11:00 onein: Babarrun 

kroketak
11:30 Hemen debagoiena
12:30 ikustenda iparrerat: 

Juan Kruz 
13:00 Kantari 5
13:30 Hemen debagoiena
14:30 gaurkoak
14:45 eKt ainhoa 

agirreazaldegi
15:15 Hemen debagoiena
16:15 gaurkoak
16:30 onein: Babarrun 

kroketak
17:00 gaurkoak
17:15 HrMt: 

arrasate-udalatx 
antolatzen

17:45 gaurkoak
18:00 Hemen debagoiena
19:00 Kantari 6
19:30 ikustenda iparrerat: 

Juan Kruz 
20:00 Hemen debagoiena
21:00 eKt ainhoa 

agirreazaldegi
21:30 amaia dJ
22:00 Hemen debagoiena
23:00 Bergarako plenoa

eskOrIaTZakO, elGeTakO eTa araMaIOkO JaIak
‘Jaiak’ Eguaztena, 21:00

goiena

OñaTIkO ekaInekO OsOkO bIlkura
‘Osoko bilkura’ Astelehena, 23:00

goiena

astEa goiEna tELEbistan

EGUAzTEnA, 5

eGunekO albIsTe 
naGusIak
‘Gaurkoak’ 

Eguaztena, 14:30

EGUEnA, 6

JOse MarI 
larraMendIarekIn
‘EKT’ 

Eguena, 21:00

aSteLeHena, 3

I. eMakuMeen IGOera 
san MarTZIalera
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

MartitZena, 4

errePOrTaJeak eTa 
elkarrIZkeTak
‘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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zorion agurrak

bErgara
Julen oruna Martinez
ekainaren 24an, 2 
urte. Zu zara gu denon 
argia! Segi horrela, 
txapeldun! asko maite 
zaittugu!

bErgara
idoia bardezi
ekainaren 24an, 
urtebetetzea. Zorionak 
familiaren partetik!

bErgara
garazi eizmendi 
bardezi
ekainaren 24an, 4 
urte. Zorionak eta 
muxu handi bat 
amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

bErgara
unai San Vicente 
aizpiri
ekainaren 22an, 4 
urte. Zorionak, maittia. 
ondo-ondo pasatu eta 
muxutxo pilo bat, 
etxeko danon partetik.

oñati
oier gartzia
ekainaren 23an, 11 
urte. Zorionak, potxolo, 
etxeko denon partetik. 
ondo pasatu zure 
urtebetetzea.

arEtxabaLEta
Julen eta Markel larrinaga Sierra
ekainaren 20an, 8 urte. Zorionak, potxoluok, 
zortzigarren urtebetetzean. ondo pasatu eta patxo 
handi bat, familixako guztien partetik. Mua!

oñati
Markel cortabarria  
zubizarreta
Ekainaren 26an, 9 
urte. Zorionak, Markel! 
Primeran ospatu zure 
eguna! Maite zaitugu!

arrasatE
udane agiriano
Ekainaren 26an, 10 
urte. Zorionak, maitia. 
egun zoragarria pasatu 
dugu. Patxo handi bat, 
etxekoen partetik.

oñati
aratz idigoras lopez
Ekainaren 25ean, 6 
urte. Zorionak, 
txapeldun! ondo 
ospatu zure eguna eta 
muxu handi bat, 
familia osoaren 
partetik. asko maitte 
zaittugu!

arrasatE
gorka eta lahe Maria 
gorkak ekainaren 24an, 24 urte eta Lahek 
ekainaren 21ean, urtetxo bat. Zuek zarie zuek 
etxeko alaitasun eta bizipoza! Zorionak bixoi etxeko 
danen partetik eta muxu handi bat. Maite 
zaituztegu.

arrasatE
abel canales arribas
Ekainaren 25ean, 41 
urte. Zorionak, aitatxo! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetze eguna San 
Juan giroan. Muxu 
potolo bat. June eta 
amatxo.

oñati
Haizea zubia 
aranzabal
ekainaren 29an, 7 urte. 
Zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure 
eguna eta marrubizko 
patxo pila bat, oñatiko 
eta Bergarako familixen 
partetik. 

arrasatE
Paulo abasolo etxabe
ekainaren 28an, 11 
urte. zorionak, Paulo! 
ondo pasatu zure 
eguna, familiaren eta 
lagunen partetik!

arEtxabaLEta
ane Miren zabala 
ibarra
Ekainaren 27an, 36 
urte. Zorionak, tia ane! 
Muxu handi bat 
familiaren partetik eta 
oso ondo pasatu 
Peñiscolan!

bErgara
iker bolibar amor
Ekainaren 26an, 8 
urte. Zorionak, 
txapeldun! dagoeneko 
8 urte! ondo pasatu 
urtebetetze eguna eta 
patxo handi bat, 
etxeko guztion 
partetik!

oñati
anette eta Maren 
arzuaga romano
ekainaren 30ean, 
urtebete. Zorionak 
gure etxeko bi txikinei! 
Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

arrasatE
ekain rodriguez 
Sanzberro
ekainaren 30ean, 3 
urte. Zorionak, 
ekaintxo! iratiren eta 
aimarren partetik.

oñati
Helene olalde 
agiriano
ekainaren 29an, 9 
urte. Zorionak, bihotza! 
oso ondo pasaizu zure 
egune eta muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik!

arrasatE
Maider barandiaran 
garai
ekainaren 30ean, 2 
urte. Zorionak, bihotza! 
Bi urtetxo beteko dituzu 
eta zoragarri zaude! 
Segi alaitasun eta 
bizipoz horrekin. Muxu 
eta besarkada handiak!

oñati
elene odriozola 
arregi
uztailaren 1ean, 7 
urte. Zorionak eta urte 
askotarako gure 
printzesari, etxeko 
danen partetik. Muxu 
potolo bat.

arEtxabaLEta
aimar calzon gallo
uztailaren 1ean, 4 
urte. aititaren, 
amamaren, tio unairen 
eta etxekoen partetik, 
zorionak eta urte 
askotarako, txapeldun! 
Zapatuan ospatuko 
dugu danok elkarrekin!

araMaio
ikebe Jauregi ibabe
ekainaren 30ean, 8 
urte. Zorionak, ikebe! 
asko gure zaittugu. 
Patxuek familixako 
danon partetik!

arEtxabaLEta
Magali arriola uralde
uztailaren 3an, 3 urte. 
Zorionak, printzesa! 
etxeko Marimotots 
zara! ondo ospatu 
egun alai hau eta 
laztan pottotto bat, 
etxeko guztion 
partetik!

oñati
ane buquete diaz de 
gereñu
Uztailaren 1ean, 6 urte. 
Zorionak, printzesa! 
Jada sei urte; zelako 
azkar pasa den 
denbora. Muxu handi 
bat familiaren eta, batez 
ere, ibairen partetik.

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

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

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

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

Martitzeneko 17:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

txutxu-Mutxuak

4. errioxara, denboraldia borobiltzeko
Bergara Kirol elkarteko senior mailako gizonezkoak errioxan 
izan ziren zapatuan. goizean hamarretakoa egin zuten, 
Briñasen; eta, pilotan aritu ostean, Logroñon izan ziren 
bertako upategi baten bazkaltzen. Hala, egun bikain batekin, 
amaitutzat eman zuten "denboraldi historikoa", ohorezko 
Erregional eta Preferente mailetara igoera lortu ondoren.

5. Helduen eskolakoak, primeran edinburgon 
Bergarako helduen eskolako hamazazpi ikaslek eta euren 
ingeleseko irakasleak irteera egin zuten, edinburgora, 
ekainaren 18tik 21era bitartean. denetarik egin zuten 
bidaian. Besteak beste, hiria ezagutzeaz aparte, ikasturtean 
zehar ikasitakoa praktikan jartzeko aukera ezin hobea izan 
zuten helduen eskolakoek.

3. Ikasturte amaiera udal euskaltegian
ikasturte amaierako irteera izan zuten oñatiko udal 
euskaltegikoek ekainaren 16an. Horren baitan, Bizkaiko 
atxondo bailarako arrazolako gaztandegira joan ziren 
arratsaldean. Horren ostean, bestetik, afaria izan zuten 
elkartean, ikasturteari amaiera ederra emanda; besteak 
beste, kantuan egin zuten bertan.

1. elgetako erretiratuak baztan aldean
egun osoko irteera egin zuten elgetako 40 bat erretiratuk 
ekainaren 21ean, xalbadorpe erretiratuen elkarteak 
antolatuta. elgetatik abiatu eta Sunbillan egin zuten geldialdia 
hamaiketakoa egiteko. Handik, arizkun herriko Bozate auzoan 
dagoen Santotxenea museora joan ziren. Bertan, xabier 
Santotxenaren lanak ikusi zituzten.

2. ezkondu aurreko agurra Maite agirreri
Lagunek ezkondu aurreko agur festa egin zioten Maite agirre 
bergararrari zapatuan; uztailaren 22an ezkonduko da agirre. 
danbor-jole jantzia jarri zioten; eta, besteak beste, danborra 
jotzen joan zen Bergarako Zumelaga jatetxeraino. Kantuan 
ere egin zuten, gainera. aitortu dutenez, "primerako" eguna 
izan zuten zapatukoa.  

1 2

3 4

5

kOnTZerTuak lOTZen
oñatiko San Lorentzo auzoko jai 
batzordea hasia da ospakizun 
asteburua prestatzen; zehatz 
esanda, abuztuko lehen 
aste-bukaerarako antolatu dute 
ekintza sorta.

urtero lez, hainbat kontzertu 
eskainiko dituzte. Bada, 
gaur-gaurkoz, hitzorduak ixten 
dihardute: zapatuan, Tooth eta 
Gabezia taldeek jardungo omen 
dute agertoki gainean. Horren 

ostean, bestetik, Javi Sound 
dJaren txanda izango da. dena 
den, talde gehiagoren presentzia 
aurreikusten da; beraz, oraindik 
itxi gabe dute zapatuko musika 
jaialdia

Haur Parkeen GIda
euskal Herriko haur parkeen gida 
osatzeko ekimenean murgildurik 
dihardute debagoieneko zenbait 
taldek; gurasoei lagungarri izan 
dakiekeen tresna sortu gura dute. 

Hurrengo egunetan zabalduko 
omen dute egitasmoaren inguruko 
informazio gehiago.

aInGIra, deba IbaIan
duela hainbat aste, gauez, aingira 
bat harrapatu zuen bergarar 
batek deba ibaian; herriko usondo 
parke ondoan jarria zuen kanabera. 
azken asteetan batek baino 
gehiagok ikusi omen du gisako 
arrainen bat han inguruan. Beraz, 
aingirak omen daude deba ibaian.

TXInGOrraren aJeak
azken astean txingorra egin du 
debagoienean; tamaina handiko 
izotz bolak erori dira. Horrek, 
besteak beste, kalteak eragin ditu 
ibarreko zenbait uzta eremutan; 
tartean, oñatiko ortuetan.

Horren adierazle dira, besteak 
beste, azken egunetan 
bolo-bolo ibili diren irudiak; 
hainbaten artean, izotz bolen 
tamaina agerian gelditzen da 
horietan.

eskOrIaTZakO JaIak
eguaztenean hasi zituzten 
Eskoriatzako San Pedro jaiak. 
euriaren eraginez, aldaketak 
egin behar izan dituzte egitarauko 
zenbait ekintzetan; besteak beste, 
horietako batzuk lekualdatu 
beharra izan dute. 

Bada, eguraldiak bide beretik 
jarraituko omen du asteburuan. 
Horren eraginez, ez da egitarauko 
zenbait ekintza lekualdatzea 
baztertzen. 

#diotEnEz



Egubakoitza  2017-06-30  goiEna aldizkaria goiEna aldizkaria  2017-06-30  Egubakoitza zerbiTzuak      4746      zerbiTzuak

eGuBakOitza 30
elGeTa umeen eta erretiratuen 
eguna
umeendako bazkaria eta 
puzgarriak, meza, erretiratuendako 
bazkaria eta jolasak, buruhandiak 
eta sokamuturra, besteak beste.
Herriko hainbat gunetan, 
11:00etatik aurrera.

eskOrIaTZa Haurren 
danborrada
San Pedro jaiak.
Fernando Eskoriatza plazan, 
18:00etan.

berGara erlojuaren kontrakoa, 
san Martzialera
Banakako lasterketa egingo dute.
Agorrosinen, 18:00etan. 

anTZuOla san Martzial jaiak
18:30ean etxafuego jaurtiketa; 
19:00etan meza eta, ostean, 
trikitilariak eta luntxa; eta, 
21:00etan afaria.
Lizarragako ermitan, aipatutako 
orduetan.

eskOrIaTZa kuadrillen arteko 
jokoak
San Pedro jaiak.
Txosnagunean, 19:00etan.

OñaTI 'rara' pelikula
Pepa San Martin zuzendariaren 
lana. doan.
Kultura etxean, 19:00etan.

araMaIO san Martin jaiak
txupinazioaren hasiko dituzte jaiak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
19:00etan.

OñaTI san Pedro jaiak 
Zubillagan
19:00etan etxafuego jaurtiketa eta 
Peio basurdearen jaitsiera; 
19:30ean barbakoa, 20:30ean toka 
txapelketa eta 22:00etan umore 
gaua.
Zubillagan, aipatutako orduetan.

OñaTI bellako, Corrosive eta 
kimera taldeak
Bigarren Hangover fest jaialdian 
parte hartuko dute. ostean, osaka 
dJaren emanaldia.
Gaztetxean, 21:00etan.

OñaTI Ganbara abesbatza
Udako gauak emanaldia egingo du. 
Kalean! programazioaren hasiera.
Parrokian, 22:00etan.

arrasaTe arrasate Musikal big 
band
Partaide guztiak Arrasate 
Musikaleko ikasle eta irakasleak 
dira. udazabal egitaraua hasteko.
Monterronen, 22:30ean.

elGeTa en Tol sarmiento taldea
Ferixa Nagusixak.
Mendizaleen plazan, 23:15ean.

eskOrIaTZa Puro realejo taldea
San Pedro jaiak. Abesti mexikarrak 
eskainiko dituzte.
Fernando Eskoriatza plazan, 
23:45ean.

eskOrIaTZa Patxuko nice
San Pedro jaiak.
Santa Marina plazan, 03:00etan. 

zaPatua 1
OñaTI Tximeletei buruzko 
ikastaroa
10:30ean teoria, 17:30ean 
ibilaldia tximeletak harrapatu eta 
identifikatzeko, eta, 22:30ean, 
gaueko tximeletak harrapatzeko 
irteera.
Natur Eskolan, 10:30ean.

anTZuOla san Martzial jaiak
11:00etan plater jaurtiketarako 
probak; 16:30ean plater tiroketa; 
18:00etan txokolate-jana; eta 
21:00etan afaria; eta, ostean, 
erromeria eta suzko erruberak. 
Lizarragako ermitan, aipatutako 
orduetan.

elGeTa Herri eguna
ferixa ngusixak. Jaioberriei harrera, 
soka dantza, bazkaria, buruhandiak, 
zezensuzkoa, eta helduendako 
puzgarriak, besteak beste.
Herriko hainbat gunetan, 11:15ean 
hasita.

berGara 'abizenak, leinuak 
eta oinetxeak' liburuaren 
aurkezpena
francisco Javier Larrañaga guridi 
egileak egingo du aurkezpena.
Udaletxean, 11:30ean.

OñaTI san Pedro jaiak Zubillagan
11:30ean toka txapelketa 
haurrendako, 12:30ean eta 16:30ean 
haurren jaialdia, 17:00etan mus 
txapelketa, eta, 19:30ean disko-festa.
Zubillagan, aipatutako orduetan.

anTZuOla 'eltzikorta'-ren aldeko 
ekintzak
ez dot Moztuko Bizarra taldearen 
eskutik.
Herriko plazan, 12:00etan. 

OñaTI san Pedro jaiak 
Torreauzon
12:00etan etxafuego jaurtiketa, 
16:30ean mus txapelketa, 17:30ean 
haur jolasak, 19:00etan 
txokolate-jana, eta, 19:30ean 
trikikonbo taldearen erromeria.
Torreauzon, aipatutako orduetan.

eskOrIaTZa euskal Jaia
San Pedro jaiak. Talogileak eta 
sagardo kupelak.
Fernando Eskoriatza plazan, 
12:30ean.

OñaTI bisita gidatu bereziak
Sancti Spiritus unibertsitatea eta 
Mikel goiangeruaren parrokia 
ezaguteko aukera, 13:00etan eta 
17:00etan. aurrez izena eman behar 
da turismo Bulegoan.
Turismo bulegoan, aipatutako 
orduetan.

OñaTI 'ermitaz ermita, Oñati 
ezagutzen' kontzertua
Hots abesbatzaren kontzertua. 
Madalena ermitan, 19:00etan. 

elGeTa kupela taldea
ferixa nagusixak.
Mendizaleen plazan, 20:00etan.

araMaIO real de Jalisco taldea
Mexikoko mariatxi taldea. San Martin 
jaiak. 20:00etan kalejira eta 
23:30ean kontzertua Bizente 
goikoetxea plazan.
Aipatutako orduetan eta lekuetan. 

araMaIO dirthy brothers eta 
Guilty brigate taldeak
San Martin jaiak.
Txosnagunean, 00:00etan.

dOMeka 2
OñaTI 'apolo' tximeleta 
ezagutzera
aizkorri ingurura joango dira natur 
eskolakoak, tximeleta mota hori bizi 
den eremura. 
Foruen plazan, 08:30ean.

elGeTa Ferixa nagusia
09:00etan ganadu erakusketa, 
artisau postuak, makinak eta 
burdindegi azoka; 18:00etan 
buruhandien kalejira; 18:30ean 
playback lehiaketa gauargi 
taldearekin; eta txitxi-burruntzia 
jateko aukera.
Herriko hainbat gunetan, aipatutako 
orduetan.

arrasaTe errozio eguna
27. erromeria egingo dute. arabako, 
Bizkaiko, Kantabriako eta gipuzkoako 
kultura elkarteetako  ordezkariek 
parte hartuko dute jaialdian. 

askotariko ekitaldiak. informazioa 
osoa, arrasateko orrietan.
Al Andalus elkartean, 10:00etan.

OñaTI Torreauzoko krosa
20. lasterketa egingo dute, zazpi 
kilometroko ibilbidean.
Torreauzon, 10:30ean.

OñaTI Gipuzkoako batzar 
nagusien osoko bilkura ibiltaria
oñatin batzartuko dira.
Udaletxean, 10:30ean. 

anTZuOla san Martzial jaiak
11:00etan egunsentikoa; 11:30ean 
txirrindulari proba; 12:00etan meza;  
ostean, bazkaria; eta, dantzaldia 
imuntzo eta Belokirekin.
Lizarraga auzoan, aipatutako 
orduetan.

OñaTI san Pedro jaiak Zubillagan
11:00etan meza; 11:45ean luntxa; 
12:45ean omenaldia; 13:30ean 
pilota finalak; 16:30ean 
txorimaloak; 17:00etan zinta 
lasterketa; eta, 19:00etan Josu 
Zubiaren kontzertua.
Zubillagan, aipatutako orduetan.

OñaTI san Pedro jaiak 
Torreauzon
12:00etan meza; 13:00etan luntxa, 
dantzariekin, bertsolariekin eta 
trikitilariekin; eta, 14:30ean auzoko 
bazkaria.  
Torreauzon, aipatutako orduetan.

OñaTI bisita gidatu bereziak
Sancti Spiritus unibertsitatea eta 
Mikel goiangeruaren parrokia 

agenda

MusikazuzEnEan.coM

araMaIO skakeitan, liher eta 
Itziarren semeak taldeak 
Hiru taldeek euren azken diskoak 
aurkeztuko dituzte. Sarrera doakoa 
izango da.
Gaur, egubakoitza, txosnagunean, 
00:00etan.

ezaguteko aukera, 13:00etan eta 
17:00etan. aurrez izena eman behar 
da turismo bulegoan.
Turismo bulegoan, aipatutako 
orduetan.

arrasaTe 'Tipi-tapa korrika' 
ikuskizuna
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
azken ikuskizuna.
Monterronen, 19:00etan.

araMaIO eusko label  
parrilada
San Martin jaiak.
Bizente Goikoetxea plazan, 
20:00etan.

araMaIO Hodei Magoa
San Martin jaiak.
Txosnagunean, 22:30ean.

aStelehena 3
OñaTI Herri eguneko artisau 
azokan parte hartzeko epea
uztailaren 20ra arte eman daitezke 
izenak, udal bulegoetan.
Aipatutako lekuan eta ordutegian. 

OñaTI udalekuen eta arte 
udalekuen hasierak
uztailaren 28ra arte, arte udalekuak 
Bidebarrietan, eta udalekuak, 
gaztelekuan.
Aipatutako lekuetan, 10:00etan.

eskOrIaTZa 'Paintball'-a
galarretan egingo dute. ostean, 
garaiora joango dira bazkaltzera.
Akeitako geltokian, 10:10ean.

araMaIO kuadrillen arteko 
pikea
askotariko joko eta jolasak egingo 
dituzte txapelketa irabazi ahal 
izateko. San Martin jaiak.
Txosnagunean, 16:00etan.

OñaTI Jai batzordearen 
batzarra
San Migel eta errosario jaietako 
egitarauaren zirriborroa egiten 
hasteko batzar irekia egingo dute. 
norbanakoek, elkarteek eta 
eragileek parte har dezakete, 
ekarpenak egiteko.
Kultura etxean, 18:30ean.

Martitzena 4
eskOrIaTZa Mutrikuko 
igerileku naturalera irteera
Bainujantzia, toalla eta krema 
derrigorrezkoak dira. Bazkaria, nork 
bere kontura. 
Akeitako geltokian, 09:55an.

areTXabaleTa sendabelarren 
ikastaroa
ekain Martinez Lizarduikoak 
gidatuko du. Lehen saioa. argibide 
asko emango ditu: noiz eta zelan 
bildu, zelan lehortu eta gertatu…
Udaletxe zaharrean, 18:00etan.

areTXabaleTa Pintura 
ikastaroko lanak ikusgai
ikasturtean zehar ainhoa Cabero 
irakaslearekin landuko margolanak 
ikusgai egongo dira. gaur zabalduko 
dute erakusketa hilaren 29ra arte.
Arkupen, 18:00etan.

eGuaztena 5
OñaTI artile bilketa
Zañartun, Murgian, olabarrietan, 
musika eskolaren ondoan, araotzen 
eta urrintxon batuko dute materiala. 
artilea aurreko egunean utzi behar 
da toki horietan. 
Aipatutako lekuetan.

berGara artile bilketa
ugarrixan, Muinondon, San Juan 
auzoan, San Martin plazan, olan, 
Labegaraietan eta osintxun batuko 
dute materiala. artilea aurreko 
egunean utzi behar da toki horietan. 
Aipatutako lekuetan.

areTXabaleTa arte eta 
sinbologia ikastaroa
ainhoa Caberok hiru eguneko 
ikastaroa egingo du: uztailak 5, 12 
eta 19.
Arkupen, 11:00etan.

berGara 'letter. eskutitz baten 
bidaia' antzezlana
Mala Compañia taldearen eskutik. 
doan.
San Martin plazan, 19:00etan.

areTXabaleTa 'se finy' 
antzezlana
trapu Zaharra taldearen eskutik. 
San Martin plazan, 19:00etan.

OñaTI Maria riveroren 
kontzertua
Kintsukoroi delako emanaldia 
egingo du. 
Lazarragan, 19:00etan.  

eGuena 6
arrasaTe artile bilketa
udalan eta Bedoñan batuko dute 
materiala. artilea aurreko egunean 
utzi behar da toki horietan. 
garagartzan, aurrez deitu behar da 
943-50 47 21 telefonora.
Aipatutako lekuetan.

eskOrIaTZa artile bilketa
Zarimutzen, apotzagan eta Marinen 
batuko dute materiala. artilea 
aurreko egunean utzi behar da. 
Aipatutako lekuetan.

areTXabaleTa artile bilketa
Lausittan, Bañuetxen eta oroko 
bidegurutzean batuko dute 
materiala. artilea aurreko egunean 
utzi behar da toki horietan. 
Aipatutako lekuetan.

eskOrIaTZa usakora irteera
arratsalde-pasa egingo dute han 
gaztetxoek. Bainujantzia, toalla, 
eguzkitako krema eta merienda 
derrigorrezkoak dira.
Gaztelekuan, 15:00etan.

areTXabaleTa sendabelarren 
ikastaroa
ekain Martinez Lizarduikoak 
gidatuko du. Bigarren saioa.  
argibide asko emango ditu: noiz eta 
zelan bildu, zelan lehortu eta 
gertatu…
Udaletxe zaharrean, 18:00etan.

areTXabaleTa Txan magoa
Txinbili txanbala ikuskizuna egingo 
du umeekin.
Santa Ritako lorategian, 
19:00etan. 

anTZuOla antzuolako 
produktuen pintxo-poteoa
Herriko hamar taberna-okindegietan 
egingo dute. ekimenaren helburua 
da bertako produktuen dituzten 
onurak herritarrei ezagutaraztea.
Aipatutako lekuetan, 19:00etan.

eskOrIaTZa eduardo 
Gorosarriri buruzko erakusketa
eskoriatzan jaiotako apaizari 
organistari eta txistulari buruzko 
bilduma ikusgai abuztuaren 31ra 
arte. 
Ibarraundin, egunero.

eMaIGuZue Zuen ekITaldIen berrI eGuaZTenekO eGuerdIa baInO leHen. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

goiEna

OñaTI espeleotxikia arrikrutzen
familia osoarendako bidaia arrikrutzen barrena: estalaktitak, lehoia, fosilak... 
6 urtetik gorakoendako abentura da. Leku mugatuak daudenez, aurrez eman 
behar da izena 943-08 20 00 telefonoan.
Bihar, zapatua, Arrikrutzen, 15:30ean.

zinEMa
GasTeIZ

fLorida

Gru 3
egubakoitzetik eguaztenera: 12:00, 
16:45, 18:35, 20:30, 22:30.

la bella y la bestia
egubakoitzetik eguaztenera: 12:00.

aurora
Egubakoitzetik eguenera: 18:35, 
20:30, 22:30.

Capitan calzoncillos
egubakoitzetik eguenera: 12:00, 
16:45.

nur y el templo del dragon 
(euskaraz)
egubakoitzetik eguenera: 12:00.

Testigo
Egubakoitzetik eguenera: 18:35, 
20:30, 22:30.

Hermanos del viento
Egubakoitzetik eguenera: 16:45.

un don excepcional
Egubakoitzetik eguenera: 18:35, 
20:30, 22:30.

el bebe jefazo
egubakoitzetik eguenera: 12:00.

Wonder woman
egubakoitzetik eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

Maudie
egubakoitzetik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

señor, dame paciencia
Egubakoitzetik eguenera: 16:45, 
20:40, 22:30.

BouLevard

Gru 3
egubakoitza, zapatua eta eguaztena: 
00:00.
Egubakoitzetik eguenera: 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00.

Gru 3, 3d
egubakoitzetik domekara eta 
eguaztena: 16:30, 18:30.

un don especial
Egubakoitzetik  eguenera: 15:50, 
18:05, 20:20, 22:35.

despido procedente
Egubakoitzetik eguenera: 15:45, 
17:45, 19:45, 21:45.
egubakoitza, zapatua eta eguaztena: 
23:45.

Wonder woman
Egubakoitzetik eguenera: 15:45, 
16:45, 18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:15.
egubakoitza, zapatua eta eguaztena: 
23:45, 00:00.

Wonder woman 3d
astelehena, martitzena eta eguena: 
17:45.

los vigilantes de la playa
Egubakoitzetik eguenera: 16:40.
egubakoitza, zapatua eta eguaztena: 
00:15.

la casa de la esperanza
Egubakoitzetik eguenera: 19:45, 
22:20.

señor, dame paciencia
Egubakoitzetik eguenera: 16:10, 
18:15, 20:30, 22:45.

la momia
Egubakoitzetik eguenera: 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45.
zapatua eta domeka: 18:15, 20:30, 
22:45.

Piratas del Caribe
Egubakoitzetik eguenera: 19:05, 
21:40.

Capitan calzoncillos



zu HEMEn zaudE
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Egubakoitza

Talentua
Ohitura denez, ekainean 
eskolaz kanpoko ikastaroen 
amaierako ekitaldiak izan 
ditugu gure herriotan. Ume 
eta gaztetxoek hainbat 
espezialitatetan erakutsi 
diete gurasoei, eta 
herritarrei orokorrean, 
irailetik hona landutakoa: 
kirol diziplinak, 
musikarekin lotutakoak, 
gimnasia erritmikoa, balleta, 
bestelako arteak… Horietako 
batzuetan izan naiz eta 
erakutsitako mailarekin 
ederki pasatu dut. Bertako 
jendea aparteko gauzak 
egiten; talentua nonahi, hiri 
handietan izan daitezkeen 
baliabiderik eta 
ekipamendurik gabe. 
Bikaintasuna lanaren 
ondorio, betidanik gurean 
izan den moduan.

Eta lanarekin batera 
jarrera dago. Ekitaldietako 
bat prestatzeko azken saioan 
egoteko aukera izan nuen. 
Taldea entseguan ari zela, 
mugimendu batean, 
umeetako batek huts egin 
zuen; ez atzera ez aurrera 
geratu zen, larri, egoerari 
aurre egin ezinik. Irakasleak, 
orduan, besaulki-patiotik, "ez 
dau inporta, disfrutau!", esan 
zion, ozen. Ezin zen bestela 
izan, adin txikikoez 
gabiltzala. Hitz magiko haiek 
umetxoaren beldurrak uxatu 
zituzten, gainean zeraman 
zama arindu eta berehala 
lortu zuten berriro obran 
sartzea. Bikain.

azkEn bErba

ander etxeBerria

Maite Txintxurreta oñati
Urbiako zelaian, fonda baino 
lehenago Arantzazu aldetik joa-
nez gero, Andra Mari ermita 
dago. Bada, azken asteetan ber-
tan mendi buelta egiten ibili 
direnek ikusiko zuten jendea 
teilatu gainean lanean. Izan ere, 
ermitan dagoen txokoa erabil-
tzen duen lagun kuadrilla auzo-
lanean aritu da azkenaldian 
teilatua konpondu eta txukun 
lagatzen, eta joan den zapatuan 
bukatu zuten horretan.

Urbiako pistaren aldeko tei-
latua da, zehazki konpondu du-
tena, baita goitik behera kon-
pondu ere. Lehendabizi, teila 
guztiak jaso zituzten; ondoren, 
isolamendua hobetzeko lanak 
egin zituzten; eta ondoren, atze-
ra ere teilak berrezarri zituzten 
banan-banan. Zorionez, marti-
tzenean izandako txingorradak 
ez zuen egindakoa zapuztu.

Mesedea mesedearen truke
Hori guztia auzolanean egin 
zuen lagun talde horrek, Bittor 
Alberdi bergararrak azaldu due-
nez: "Duela 18 urte ere, Urbiako 
bidezidorra auzolanean konpon-
tzen aritu ginen gu. Hortaz, er-
mitako giltza daukagu, eta gure 
hamarretakoak, batzuetan, ber-

tan egiten ditugu. Hala ikusi 
genuen teilatu hori konpondu 
beharra zegoela. Aurrez ere egin 
izan ditugu beste lantxo batzuk, 
betiere, auzolanean". 

Hala, diru trukerik gabe, me-
sedea mesedearekin ere ordain-
du daitekeela erakusten du tal-
de horrek: "Orduan, bidea kon-
pondu genuen, eta orain, ermi-
taren mantenuaz arduratzen 
gara; eta horren truke, bertako 
giltza lagatzen digute". 

Gaur egungo gizartean hala-
koak gero eta gutxiago ikusten 
diren arren, hauen kasuan, Aiz-
korriko babeslekua konpontze-
ko lanetan diharduen Aizkorri 
Bizirik taldekoen kasuan beza-
la, diruaren partez laguntasu-
nean oinarritutako ekimenak 
oraindik ere badirela ikus dai-
teke. "Guk hala ikasi genuen, 
eta berdin jarraitzen dugu", dio 
Alberdik.

azken ukituak zapatuan 
Teilatuko konponketa lanak 
dagoeneko bukatu dituzten arren, 
bihar, zapatua, taldea berriro 
ere igoko da Urbiara, ermita 
barrutik garbitu, txukun jarri 
eta eserlekuak jartzeko, domeka 
honetan bertan izango baita 
udako lehen meza Andra Marin.

Teilak jasota, konponketaren hasierako fasean. aitor BaLeZtena

azken ukituak ematen. a.B.

andra Mari ermita. goiena

Buru-belarri lanean. a.B.

Teilaz teila auzolanaren 
balioak mantenduz
urbiako andra Mari ermitako teilatua auzolanean konpontzen aritu da lagun talde bat, 
duela hemezortzi urte bertako bidezidorra txukundu zuen bera. bihar, azken garbiketa 
lanak egingo dituzte eliza barruan, udako mezak datozela-eta, prest egon dadin

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es


